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Regional plan

• Forankret i Innlandsstrategien 2020-2024

• Peker retning for samfunnsutviklingen. Avdekke 
og skape enighet om fylkets utfordringer, 
muligheter og politikkutforming.

• Stimulerer til samarbeid, nettverksbygging, 
etablere arenaer og koble aktører.

• Samordner og koordinerer. Regional plan er 
retningsgivende for samordnet innsats og 
virkemiddelbruk fra offentlige aktører.



Regional plan som styringsverktøy

• Ny regional plan er hele innlandssamfunnet
sin plan.

• Tar tak i og gir svar på komplekse 
samfunnstema

• Viser politiske valg og prioriteringer for fylket.

• Planen er langsiktig, helhetlig og overordnet.



Planen gir nye føringer: 
Innlandet skal være et inkluderende samfunn for alle 

Planen gir føringer for den enkelte virksomhet
• drift/tjenesteproduksjon

• forvaltning

Innlandssamfunnet
• stimulere til felles innsats for å følge opp mål, strategier og satsinger

• stimulere til samarbeid og nettverksbygging

• stimulere til kompetanse-/kunnskapsbygging



Felles innsats for å oppnå bærekraftmålene

• Et bærekraftig samfunn handler om både sosial, økonomisk og miljømessig 

bærekraft

• Målene vi har lagt til grunn i den nye planen utfordrer den sektoriserte 

tradisjonen vil har både på lokalt, regionalt og sentralt nivå.

• Regional plan for det inkluderende Innlandet handler om å se sammenhengene og

skape samhandling både på tvers av fag og forvaltingsnivå.

• Sosial bærekraft er en sentral dimensjon i FNs bærekraftmål. Regional plan for det
inkluderende Innlandet handler om å følge opp dette.



• En sunn og langsiktig økonomisk 
utvikling er tuftet på at vi har en 
bærekraftig utvikling når det gjelder miljø 
og sosialt liv. 

• Vi kan ikke oppnå god økonomisk 
utvikling om vi ikke har god balanse i 
samfunnets sosiale utvikling. 

• Økonomisk bærekraft handler om å delta 
i arbeid og verdiskaping, forutsetningene 
er knyttet til livskvalitet, god helse og 
utdanning.

Den økonomiske bærekraften i samfunnet



Planens hovedgrep

Hovedmål 

Innlandet er et inkluderende samfunn for alle
Det inkluderende Innlandet handler om 

Arbeidsliv og 

arbeidsplassutvikling

Strategi for

• innbyggere

• infrastruktur

• innovasjon

Kompetanse og 

livslang læring

Strategi for

• innbyggere

• infrastruktur

• innovasjon

Lokalsamfunn, møte-

plasser og kultur

Strategi for

• innbyggere

• infrastruktur

• innovasjon



Fire av FNs bærekraftmål - sosial bærekraft



Vi satser på 
KOMPETANSE OG LIVSLANG LÆRING

Mål:

I 2030 har Innlandet relevant 
og tilgjengelig utdanning for 
alle. Dette fremmer innovasjon 
og livslang læring



Vi satser på 
ARBEIDSLIV OG ARBEIDSPLASSUTVIKLING

Mål:

I 2030 har Innlandet et 
bærekraftig og innovativt 
arbeidsliv. Dette fremmer dette 
fremmer arbeidsdeltakelse og 
innovasjon.



Vi satser på :
LOKALSAMFUNN MØTEPLASSER OG KULTUR

Mål:

I 2030 har Innlandet attraktive 
og bærekraftige byer og 
lokalsamfunn. Disse er 
tilgjengelige for alle.



Kunnskapsgrunnlag for ny plan - Innlandsstatistikk



Medvirkning i planarbeidet - 2 rapporter

Rapport 1: Regional plan for det Inkluderende 

Innlandet

Rapport 2: Tre nye planer

Regional plan for det inkluderende 
Innlandet

Regional plan for klima, energi og miljø

Regional plan for samfunnssikkerhet



Medvirkning i planarbeidet (Rapport 1)

• Digitalt medvirkningsseminar med UFT, Råd for eldre, Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne

• Medvirkningsseminar: Nasjonale minoriteter og urfolk

• Medvirkningsseminar: Flerkulturelt råd og flerkulturelle organisasjoner

• Digitale dialogmøter med kommunene i regionene Gjøvik, Valdres, Hamar og 
Kongsvinger 

• Digitalt medvirkningsseminar med arbeidsmarkedsbedriftene i Innlandet



MEDVIRKNINGSRAPPORT 2: 
Medvirkningsseminarer  i mars 2022  
Alle tre planer

• 07.03.2022 Medvirkningskonferanse NORD, Savalen 
Fjellhotell, Tynset

• 12.03.2022 Medvirkningskonferanse frivillige 
organisasjoner, Scandic Hotel, Hamar

• 18.03.2022 Medvirkningskonferanse MIDT, Strand 
Hotel, Gjøvik

• 25.03.2022 Medvirkningskonferanse SØR, Scandic 
Hotel Elgstua, Elverum



Handlingsprogram

Større satsinger og programmer koblet til
• Piloter, satsinger og samarbeidsprosjekt som er igangsatt
• Behov og interesse hos ulike aktører og samarbeidsparter
• Økonomiske virkemidler
• Kompetanseressurser

En struktur som viser hele Innlandets satsing
• Motiverer og inspirerer
• Gir samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivå
• En differensiert tilnærming - regionale forskjeller med distriktssatsinger 

og by- og regionsentersatsinger
• koplinger til regionvise satsinger (IPR)



Handlingsprogram – Fylkessatsinger
• Strategi for fleksibel høyere utdanning - på høring til 5.september

• Inkluderende og mangfoldig arbeidsliv – konsept/sertifisering av virksomheter etter modell 
fra Agder (oppstart september)

• Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter – stryke Glåmdalsmuseet og opprette et 
senter til (Lillehammer/Midt-Gudbrandsdalen)

• Regionale ungdomssatsinger – samarbeid om arenaer og aktiviteter på tvers av 
kommunegrenser

• Oppfølging av næringsstrategier – FOUi, bioøkonomi og reiseliv



Handlingsprogram - Distriktssatsinger
• Traineeordning – videreutvikling for fagskole- og bachelorutdanning

• Fjellandbruket – økt inkludering/rekruttering, innovasjon og kompetanse

• Levende lokalsamfunn – støtte til sentrumsutvikling i distriktskommuner

• Boligutvikling i distriktene - prosjekt i samarbeid med Husbanken – oppstart to regioner 

• Nærbutikken som møteplass/velferdssentral i små lokalsamfunn

• Tett på 2030 – bred distriktssatsing i regionene Valdres, Nord-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal og 
Sør-Østerdal med fokus på bosetting, kompetanse og verdiskaping.



Handlingsprogram  - By- og regionsenter 
• Næringslivets klynger og kompetanse-/forskningsmiljøene -styrket samhandling, økt 

innovasjon og nyskaping med fokus på arbeid for alle og «grønne arbeidsplasser»

• Mjøsbysamarbeidet (11 kommuner) - styrke regionen som en felles bo- og 
arbeidsregion med attraktive og levende byer og tettsteder og «grønne reiser.

• By- og regionsentersatsing - styrke og videreutvikle by- og regionsentrene og deres 
interaksjon med omkringliggende lokalsamfunn som viktig infrastruktur for sosial bærekraft 
og inkludering i Innlandet.

• Videreutvikle samarbeid om høyere utdanning - HINN, NTNU, fagskolen og 
høgskolesentrene.



Handlingsprogram - regionene 
(Interkommunale politiske råd)

• Hvordan Innlandet samlet jobber for å skape attraktive og bærekraftige 

regioner og kommuner.

• Styrke samhandling og erfaringsdeling - lære på tvers av fagområder og 

forvaltningsnivåer.

• Sentrale satsinger i regionene kan være aktuelle å se i forhold til

• Distriktssatsingen «Tett på 2030»

• Samarbeid - flere regioner/kommuner

• Oversikt over strategidokumenter for de ni regionene i Innlandet.



Handlingsprogrammet - et levende dokument

• Planenes handlingsprogram, kobles til 
fylkeskommunens økonomi- og 
handlingsplan 

• Rulleres hver år i perioden 2023-2026.

• Gjennom handlingsprogram og evaluering 
vil vi kunne lære, gjøre justeringer og 
stadig bli litt bedre.



Arenaer for samhandling

•Regionalt partnerskap

•Velferdsforum

• Interkommunale politiske råd

•Kommunemøter

•Andre arenaer



Høring fram til
15.10.2022



Nye planer - iverksetting

Regional plan for det inkluderende Innlandet - 01.03.2023

Regional plan for klima energi og miljø - 01.08.2023

Regional plan for samfunnssikkerhet - 01.08.2023



Vi trenger deres innspill - for at planen skal bli  
funksjonell og god 

I høringen trenger vi deres hjelp til 
å se "de gode koblingene" - som 
skaper dynamikk i samhandling og 
kunnskaps- og nettverksbygging

Se muligheter, ikke begrensninger!



Slik sender du innspill

Send på e-post:
post@innlandetfylke.no

Send i posten:
Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 bedriftssenteret
2325 Hamar

mailto:post@innlandetfylke.no


Kontakt-informasjon

Prosjektleder: Inger Stubsjøen

E-post

Inger.stubsjoen@innlandetfylke.no

Mobil:

926 27 408

Assisterende prosjektleder: Tove Krattebøl

E-post

Tove.krattebol@innlandetfylke.no

Mobil:

948 10 384

tel:92627408


Spørsmål og kommentarer



Takk for frammøtet

Takk for at dere er med oss og videreutvikler planen 
og forsterker denne viktige satsingen 


