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Vi skal nå utarbeide nye regionale planer for:

Det inkluderende Innlandet

Samfunnssikkerhet

Klima, energi og miljø



Forslaget til planprogram har vært på høring

tematikk som nye plan skal omhandle

kunnskapsgrunnlag for ny plan

medvirkning og involvering

forslag til innretning og struktur på planen

…hvordan Lågenplanen kan være relevant, og f.eks. hvordan 

kunnskap fra Lågenplanen kan brukes inn i denne regionale planen? 



Hva er samfunnssikkerhet?

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne 
seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende 
verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. 

Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av 
tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.

(St. mld. 5 (2020-2021))



Hva er beredskap?

Beredskap er planlagte og forberedte tiltak som gjør oss i 
stand til å håndtere uønskede hendelser slik at 
konsekvensene blir minst mulig.

(St. mld. 5 (2020-2021))



Fire viktige prinsipper ligger fast 

1. Ansvarsprinsippet

2. Likhetsprinsippet

3. Nærhetsprinsippet

4. Samvirkeprinsippet



14 kritiske samfunnsfunksjoner

(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2017)



Innlandet 
- i hovedsak en trygg plass å bo og oppholde seg



Illustrasjon møteplass - Vinjerock (kilde: Innlandet fylkeskommune, Lars Østbye Hemsing)



Illustrasjon, sykdomsforebyggende tiltak (kilde: mostphotos) 



Illustrasjon på rent drikkevann (kilde: mostphotos)



Gamle ledninger drikkevann (kilde: www.nrk.no)



Illustrasjon, digital infrastruktur (kilde: mostphotos)



Illustrasjon dataangrep, Østre Toten (kilde: nrk.no)



Illustrasjon, matproduksjon (kilde: Innlandet fylkeskommune/Mostafa Pourbayat)



Illustrasjon avlingssvikt (kilde: Statsforvalteren)



Illustrasjon infrastruktur, Nybergsund bru (kilde: Innlandet fylkeskommune/Marit Strande)



Illustrasjon vårflom, E6 Gudbrandsdalen (kilde: Innlandet fylkeskommune)



Det vi kan, er å bygge robuste steder og regioner

1. Minske sannsynligheten for 
uønskede hendelser

2. Minske konsekvensene når 
uønskede hendelser skjer



Mange har ansvar og roller i arbeidet

• Kommunene

• Statsforvalteren

• Fylkeskommunen

• Statlige etater og virksomheter

• Privat næringsliv

• Frivillige organisasjoner mostphotos



Regional plan for samfunnssikkerhet skal:

Tydeliggjøre og videreutvikle 
samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet i Innlandet, og 
ivareta samfunnssikkerheten der 
Innlandets risikobilde ses i et bredt 
perspektiv.



8 hovedtema for det videre planarbeidet

1. naturfare og klimaendringer

2. matproduksjon og selvforsyning

3. allmennfarlig smittsom sykdom/smittevern

4. digital infrastruktur (bredbånd/fiber) og kraftforsyning

5. cyber- og informasjonssikkerhet

6. vann, avløp, og transport på veg og bane

7. beredskap knyttet til reiseliv og deltidsinnbyggere

8. sivilt militært samarbeid i Innlandet



FNs bærekraftmål i samfunnssikkerhetsplanen



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Innlandet 
(fylkesROS)

• Statsforvalteren er hovedansvarlig
• gjennomføres hvert fjerde år
• kunnskapsgrunnlag til regional plan



Naturfare og klimaendringer



Forslag til oppbygging av planen

1. Bakgrunn, mål og strategier for arbeidet.

2. Introduksjon til området samfunnssikkerhet og 
beredskap.

3. Kunnskapsgrunnlaget for planen.

4. Handlingsprogram med prioritert liste over tiltak.

(Vedlegg)





• Forslaget gir et godt grunnlag for det videre planarbeid

• Relevante tema er valgt

• Medvirkning, oppdatert kunnskapsgrunnlag og lokalkunnskap er avgjørende

• Behovet for å være konkret i planarbeidet, med en tydelig ansvarsbeskrivelse  -
et godt verktøy for kommunene

• fylkesROS vil kunne føre til at andre tema må tas inn i planen

• Mange innspill til planfasen, færre krever endringer i planprogrammet

Generelt inntrykk etter høringen



Har Lågenrådet betraktninger rundt hvordan 
Lågenplanen kan være relevant, og f.eks. hvordan 
kunnskap fra Lågenplanen kan brukes inn i denne 
regionale planen? 



Videre prosess
• Høringsinnspillene gjennomgås og vurderes

• Politisk styringsgruppemøte 26.mai 2021

• Koordinering med fylkesROS

• Revisjon av planprogram

• Fylkesutvalget sluttbehandler planprogrammet 29.juni 2021

• Planoppstart høsten 2021

Kontaktinformasjon: 

ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no

mailto:ingrid.rindal.ovsteng@innlandetfylke.no

