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Innlandsstrategien på høring - Utsatt frist
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok den 3.mars å sende utkast til
Innlandsstrategien på høring, med høringsfrist 30.april. Det vises til brev til høringspartene
datert 5.mars. Rett i etterkant av utsendelsen ble vi utsatt for en pandemi som påvirker oss
alle sterkt. Det er stor forståelse for at det nå er krevende for høringspartene å kunne sette
av tilstrekkelig tid og ressurser til å forankre og involvere seg i utkastet slik situasjonen er nå.
På bakgrunn av dette har fylkesutvalget i sitt ekstraordinære møte den 07.04.2020
besluttet å utsette sluttbehandlingen av regional planstrategi for Innlandet,
Innlandsstrategien 2020-2024, til etter sommeren. Den opprinnelige høringsfristen
30.april blir utsatt til den 26.juni. Det er samtidig viktig å signalisere at Innlandet
fylkeskommune skal vise stor raushet rundt den nye fastsatte høringsfristen. Det betyr at vi
ønsker dialog med de som får utfordringer med ny frist, slik at vi sammen kan finne gode
løsninger.
Det er viktig at kommuner, regioner, regional stat og andre viktige høringsparter tar reell del i
utarbeidelsen Innlandsstrategien. Den gode involveringen av viktige samfunnsaktører er
viktig, og det er Innlandet fylkeskommune som skal legge til rette for medvirkning i
prosessen. Vi vil om kort tid komme tilbake med ytterligere informasjon om hvilke tiltak og
aktuell bistand fylkeskommunen vil legge opp til fremover mot fristen.
Innlandsstrategien ble utarbeidet med et kunnskapsgrunnlag som var basert på det Innlandet
vi kjente før pandemien slo inn over oss. Det vil være behov for å gå gjennom dette i lys av
det vi nå vet og det vil bli orientert fortløpende om på hvilken måte dette vil bli gjort.
De planene som er lagt inn i utkastet til Innlandsstrategi er basert på innspill i prosessen og
gjeldene kunnskapsgrunnlag. Det er viktig at høringspartene også gir sine innspill til
planforslagene med tanke på den endrede situasjonen vi har fått. Det er også viktig med en
refleksjon om de langsiktige utviklingsmålene er treffende.
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På www.innlandetfylke.no ligger det en nyhetssak (07.04.) hvor fylkesordfører Even
Aleksander Hagen deler sine betraktninger om Innlandsstrategien.
Vi viser også til fylkeskommunens hjemmeside hvor det løpende legges ut oppdatert
informasjon om arbeidet.
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/om-innlandsstrategien/

Med dette ønsker vi dere lykke til og ser fram til å motta innspillene fra dere.

Eventuelle spørsmål i denne forbindelse kan rettes til:
Anne Marie Sveipe
anne.marie.sveipe@innlandetfylke.no
+47 957 96 280
Bjarne Højsgaard Christiansen
bjarne.hojsgaard.christiansen@innlandetfylke.no
+47 481 35 820

Med vennlig hilsen
Wibeke Børresen Gropen
Avdelingssjef
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