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INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 - HØRING 
 

Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har vedtatt å sende Innlandsstrategien 2020-2024 
ut på høring, med høringsfrist 30. april 2020. 
Planforslaget følger som eget vedlegg. 
 
Det bes om at det i høringen gis særlig tilbakemelding på: 
 

 Forslag til langsiktige utviklingsmål  
 Foreslåtte planer: 

-Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst? 
-Tematikk og omfang i den enkelte plan? 
-Er det temaer som kan nedprioriteres? 

 Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer 
 
Bakgrunn: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 7-1, skal fylkeskommunene utarbeide ny regional 
planstrategi innen ett år etter at nytt fylkesting har tiltrådt. Regional planstrategi er 
et verktøy for langsiktig planlegging og er det eneste lovpålagte plandokumentet som skal 
utarbeides på regionalt nivå. Den skal være førende for hvilke planer som skal utarbeides i 
perioden for å bidra til god samfunnsutvikling i fylket. 
 
Med utgangspunkt i fylkets utviklingstrekk, utfordringer og muligheter, skal det tas stilling til 
hvilke langsiktige utviklingsmål som skal prioriteres gjennom videre regional 
planlegging. Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 
planoppgavene skal følges opp og hvordan det skal sikres medvirkning i det videre arbeidet. 
Forslag til nye regionale planer ligger inne som en del av høringen. Ytterligere strategier, 
utredninger, prosjekter og annet planarbeid, vil komme som følge av hvilke regionale planer 
som endelig blir vedtatt. 
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Kunnskapsgrunnlaget 
 
Fellesnemnda for sammenslåing av Innlandet fylkeskommune, vedtok 19. juni 2019 
kunnskapsgrunnlaget «Vi bygger Innlandet». Dette grunnlaget er utgangspunktet for å se 
hvilke utfordringer og muligheter Innlandet har når det gjelder fremtidig utvikling. I prosessen 
med utarbeidelsen av Innlandsstrategien har det vært god kontakt med kommunene, 
regionale aktører og andre berørte parter, hvor en har drøftet både kunnskapsgrunnlaget og 
utviklingsmuligheter for fylket. Det har vært gjennomført tre større innspillverksteder, møter 
med regionråd og brukerråd med flere. 
 
Fellesnemnda vedtok også å legge tverrfaglighet og helhetlig politikkutvikling til grunn for det 
videre planarbeidet. Følgende fire satsingsområder ble vedtatt for innlandssamfunnet:  
 
- Innbyggere - Innovasjon - Infrastruktur – Inkludering 

Muligheter og utfordringer 

Vårt fylke har et rikt mulighetsrom, blant annet knyttet til videreutvikling av ressursgrunnlag 
og kompetanse. Økende ulikheter mellom regionene gjør imidlertid at det må utvikles ulike 
strategier for bo- og arbeidsmarkedsregionene i fylket.  

Innlandets viktigste utfordringer er, etter vår vurdering, knyttet til demografi, levekår, 
kompetanse og næringsutvikling. I tillegg vil klimaendringer og konsekvenser av disse, trolig 
gi innlandssamfunnet betydelige utfordringer i tiden som kommer.  

Høring 
 
Det er kommet inn mange gode og viktige innspill i prosessen som har vært frem til nå. På 
bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget, innspillene og de politiske føringene, er det utviklet et 
høringsforslag, som inneholder forslag til fire regionale planer.  
 
Det må her påpekes at det allerede foreligger en rekke regionale planer fra tidligere Hedmark 
og Oppland fylkeskommuner, og disse gjennomgås for å vurdere hvilke som skal 
videreføres, og hvilke det er naturlig å innlemme i de nye regionale planene. Vi ber derfor om 
innspill på behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende planer, jf. punktene om 
tilbakemelding innledningsvis i brevet. 
 
Høringsutkastet er ved utsendelse et tekstdokument med stor mulighet for påvirkning og 
korrigering. 
 
I høringsperioden vil det bli avholdt en høringskonferanse 11. mars  
ved Scandic Hafjell, Øyer. Invitasjon til dette er også kunngjort tidligere. 
 

Høringsdokumentet følger vedlagt.  
 
Forslaget er også tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider: 
https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/ 

 

 

 

https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/


  Side 3 av 3

Kortversjonen av Kunnskapsgrunnlaget og langversjonen av dokumentet med ytterligere 
informasjon og statistikk se:  

Kortversjonen: https://innlandetfylke.no/_f/p1/ib30aaf98-513a-4edb-bf02-
304a310e59e3/kunnskapsgrunnlag_201219-kortversjon.pdf 

Langversjonen: https://innlandetfylke.no/_f/p1/if435d888-6623-4d03-90e9-
c068a021a63c/vi-bygger-innlandet-kunnskapsgrunnlag-til-innlandsstrategien-
langversjon.pdf 

 

 

Høringsuttalelser sendes til: 
post@innlandetfylke.no 

 

 

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med: 
Anne Marie Sveipe 
anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no 
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tron Ole Bamrud 
fylkesrådmann 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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