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HVOR STÅR VI? 
 
HVA VIL VI? 
 
HVA GJØR VI? 



FNs bærekraftsmål 



Ut av siloen 



Ut av siloen 



UTFORDRINGSBILDET: 

Spredt vs tett 



Flere hytter 

færre folk 



Antall jobber vs 

type jobber 



Gjøre det vi er gode på vs     

gjøre det som bra for oss 



Hvordan planlegge uten 

å forutsette vekst? 



Hva vil vi med Innlandet? 



Innbyggere 

Innovasjon 

Inkludering 

Infrastruktur 

4 satsingsområder: 



Forslag til regionale planer 

1.Regional plan for samfunnssikkerhet, beredskap og robust 

infrastruktur  

2.Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse  

3.Regional plan for det inkluderende Innlandet 

4.Regional plan for areal- og mobilitetsutvikling  

5.Regional plan for klima, energi og miljø  



 
 
1) Regional plan for samfunnssikkerhet, beredskap og 
robust infrastruktur  
  
 
Tema i planen 

Klimaendringer med utfordringer knyttet til økt fare for flom, ras og skred, samt 
tørke  

Pandemier og smittevern  

Matforsyning og økt fokus på selvforsyning  

Digital infrastruktur, bredbånd/fiber  

Infrastruktur med sikte på samfunnsforsyningssikkerhet: Strømforsyning, 
framkommelighet på jernbane og veg  

Beredskap knyttet til reiseliv og deltidsinnbyggere  

 



 
 
2) Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse  
  
 
Tema i planen 

Bioøkonomi- bioindustri /grønn produksjonsindustri –  basert på landbrukets råvarer 

Forskning, utvikling og innovasjon og samarbeid mellom kompetansemiljøer og 
næringsliv  

Bærekraftig reiselivs- og hytteutvikling  

Kultur- og opplevelsesnæringene  

Internasjonalt samarbeid  

Digitalisering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

Kompetanseutvikling, herunder videregående opplæring, og livslang læring  

 



 
 
3) Regional plan for det inkluderende Innlandet 
  
 Tema i planen 

Barn og unge  

Det flerkulturelle Innlandet  

Et inkluderende arbeids- og utdanningsliv  

Kunst- og kulturfeltet som verdiskaper  

Frivillig sektor  

Kulturarven og – landskapet  

Folkehelse  

Idrett og fritidsaktivitet  

 



 
 
4) Regional plan for areal- og mobilitetsutvikling  

  
 
Tema i planen: 

 

By-, tettsted- og mobilitetsutvikling  

• by – og tettstedsutvikling 

• hytteutbygging og infrastruktur  

• friluftsliv  

• naturverdier og artsmangfold  

• interkommunalt samarbeid  

Mobilitet/infrastruktur  

• Veg  

• Bane /InterCity  

 



 
 
5) Regional plan for klima, energi og miljø  

  
 

Tema i planen: 

 

Klima  

Klimagassreduserende tiltak  

Klimatilpasning/forebygging  

Klima og grønn omstilling  

Energi  

Energikilder (vind, vann og jord)  

Miljøvennlig og fornybar energi  

Energiøkonomisering 

 

Miljø  

Friluftsliv  

Biologisk mangfold/artsmangfold  

Vilt- og fiskeforvaltning  

Forurensing (jord, vann og luft)  

 

 




