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«Vi skal forme et samfunn med plass til 
alle. Det betyr at det må være høvelige 
arbeidsplasser for alle mennesker. Det 
er ikke bare de friske, sterke og best 
utdannede som skal ha arbeid.

Det er noe fundamentalt galt med 
samfunnet hvis det ikke har plass til 
alle som kan og vil gjøre en innsats. 

Arbeidslivet må organiseres slik at
alle kan ha en jobb i samsvar med 
evner og yteevne.»

- Trygve Bratteli, 1. mai 1971





Alle tiltak vi skal iverksette i 

Innlandet framover må kunne 

knagges til minst ett av de

17 bærekraftmålene.



«Et velutviklet og inkluderende arbeidsliv med plass til alle 
er nøkkelen til inkludering. Med dette vil det også følge en 
sosial og økonomisk trygghet. Et av hovedprinsippene i 

bærekraftmålene er at ingen skal utelates.»

- Innlandsstrategien, vedtatt av fylkestinget 23. september 2020



Innlandet – eventyrlige muligheter

Et fylke med sterke røtter og store drømmer,
med en ledende posisjon innen
teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Fire tverrfaglige satsingsområder:

Innbyggere, innovasjon,

inkludering og infrastruktur



Langsiktige utviklingsmål

Vi i Innlandet vil jobbe for:

• Bærekraftig ressursforvaltning 
som gir utvikling og nye 
arbeidsplasser.

• Levende lokalsamfunn med 
bærekraftige byer, tettsteder
og bygder.

• At aktører i fylket vårt får 
større nasjonal betydning
og synlighet.



Forslag til nye regionale planer for:

Det inkluderende Innlandet

Samfunnssikkerhet

Klima, energi og miljø



Hvorfor et inkluderende Innlandet?

Deltakelse i utdanning og arbeidsmarkedet er den beste vegen til 
integrering. Yrkesaktivitet og øvrig samfunnsdeltagelse antas å 
styrke sosial samhandling, bedre språkferdighetene og motvirke 
utviklingen av parallelle samfunn.

Forskning viser også at selskap med høy grad av
mangfold er mer innovative, kreative og bedre på
problemløsning enn selskap med lav grad av
mangfold. Selskap med høy andel mangfold er
også bedre rustet i møte med sine kunder.



Integrering i praksis

Innlandet fylkeskommune har blant annet ansvar for:

• Videregående opplæring

• Voksnes læring

• Kollektivtrafikken

• Fylkesveger

• Tannhelse

• Næringsutvikling

• Kulturtilbud og støtteordninger

• Nye oppgaver fra f eks IMDi



Kinderegg!

•Bra for den enkelte

•Bra for fellesskapet

•Bra for Innlandet




