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HØRINGSINNSPILL - REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE INNLANDET  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Sammendrag: 
Det vises til invitasjon til å gi høringsinnspill til forslag til Regional plan for det inkluderende 
Innlandet, datert 22.06.22. Høringsfristen var 15.10.22. 
 
Det vises videre til KST-sak 104/22. Øyer kommune fikk utsatt frist til 27.10.22, i påvente av 
kommunestyrebehandling den 27.10.22. 
 
Forslag til høringsuttalelse fra Øyer kommune: 
 
Det viser til tilsendt planforslag – Regional plan for det inkluderende Innlandet.   
 
Øyer kommune mener at det framlagte planprogrammet viser et tydelig ønske om å være 
framoverlent i utviklingen av å bli et mer inkluderende samfunn i Innlandet. 
Satsingsområdene som er valgt ut, dekker mye av de problemstillingene/utfordringene man 
sammen bør se nærmere på for å nå målene som er satt i planen.  
 
Vi er helt enige i at FN sine bærekraftsmål legges til grunn, sammen med de nasjonale 
forventninger, ved regional og kommunal planlegging. Fylkeskommunen på lik linje med 
kommunene og andre forvaltningsorgan må implementere bærekraftsmålene på en god 
måte i sine virksomheter.   
 
Det ligger føringer i planen at de kommunale, private og frivillige aktørene må jobbe enda 
tettere sammen for å nå de ulike målene. Dette mener vi er riktig og viktig for å få frem nye 
innovative løsninger, og ikke minst for å samle kraft til gjennomføring av foreslåtte tiltak.  
 
Handlingsprogrammet konkretiserer hvordan målene skal nås og mener den har en ryddig 
inndeling. Inndelingen gir oversikt over hvilke satsinger som er på Fylkes, distrikts- og 
by/regionsnivå.   
 
Satsinger for å få til en god utbygd digital infrastruktur, for å sikre større andel av den 
digitale innbygger, mener kommunen bør prioriteres høyt. Dette blant annet for å få 
fortgang i at våre innbyggere øker bruken av blant annet digitale velferdsløsninger. Dette 
blir viktig for å avhjelpe helsetjenester fremover, slik at arbeidskraft og kompetanse på 
dette området blir brukt på en god måte.   



 
Kommunen støtter tiltaket at det lages ny Folkehelse strategi for Innlandet. Dette som en 
erstatning for tidligere Hedmark og Regional plan for folkehelse i tidligere Oppland. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar høringsinnspill til Regional plan for det inkluderende Innlandet, som 
kommunedirektøren sitt forslag. 
 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør  


