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Innspill fra Øyer SP og Øyer SV til Innlandsstrategien (sak 31/20, møte 02.04.2020): 

 FN`s bærekraftmål er et godt fundament å lage planstrategi på 
 Positivt med nytenkning: På tvers av fagfelt, gjennomgående tema, bygge ned 

«siloene» 
 Positivt med et kunnskapsgrunnlag som bygger på våre historiske røtter; bygger 

stolthet om hvem vi er (så får vi se om dette bidrar til at vi blir Innlendinger etter 
hvert) 

 Er det noen som har tanker om slagordet «Eventyrlige Muligheter»? 
 Større fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt helsevesenet 
 Den kommunale planstrategien må ses i sammenheng med den regionale 

planstrategien. 
 
Innspill fra Øyer AP og Øyer H til Innlandsstrategien: 

 Foreslår at fylket føyer til et nytt langsiktig mål: 
At fylket har et bærekraftig helsevesen i spesialisthelsetjenesten og kommunene som takler 
samfunnskriser og epidemier. 

 
 Mjøsbyen- felles areal- og transportplan bør inn i oversikten over planer og sluttføres. 

 
Kommunedirektøren sammenfatter innspillene fra Øyer SP, Øyer SV, Øyer AP og Øyer H til 
Innlandsstrategien 2020-2024 og sender svar til Interkommunalt politisk råd innen 15.05.2020. 
 
Avstemming: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
 
Innspill fra Øyer SP og Øyer SV til Innlandsstrategien (sak 31/20, møte 02.04.2020): 

 FN`s bærekraftmål er et godt fundament å lage planstrategi på 
 Positivt med nytenkning: På tvers av fagfelt, gjennomgående tema, bygge ned 

«siloene» 
 Positivt med et kunnskapsgrunnlag som bygger på våre historiske røtter; bygger 

stolthet om hvem vi er (så får vi se om dette bidrar til at vi blir Innlendinger etter 
hvert) 

 Er det noen som har tanker om slagordet «Eventyrlige Muligheter»? 
 Større fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt helsevesenet 
 Den kommunale planstrategien må ses i sammenheng med den regionale 

planstrategien. 
 
Innspill fra Øyer AP og Øyer H til Innlandsstrategien: 

 Foreslår at fylket føyer til et nytt langsiktig mål: 
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At fylket har et bærekraftig helsevesen i spesialisthelsetjenesten og kommunene som 
takler samfunnskriser og epidemier. 

 
 Mjøsbyen- felles areal- og transportplan bør inn i oversikten over planer og sluttføres. 

 
Kommunedirektøren sammenfatter innspillene fra Øyer SP, Øyer SV, Øyer AP og Øyer H til 
Innlandsstrategien 2020-2024 og sender svar til Interkommunalt politisk råd innen 
15.05.2020. 
 


