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Lillehammer, 11. mars 2016

Høringsutkast Regional planstrategi 2016 - 2020. Invitasjon til dialog og innspill
I tråd med Plan og bygningslovens kap 7 er det utarbeidet et forslag til Regional planstrategi for
perioden 2016 -2020. Fylkesutvalget i Oppland har i fylkesutvalget 8. mars 2016 vedtatt å sende
planstrategien på høring.
Det inviteres til å komme med innspill.
Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene i fylket slik at
de mest sentrale mulighetene og utfordringene i Oppland kan pekes på. På bakgrunn av dette skal de
viktigste politikkområdene prioriteres og det skal bestemmes hvordan disse områdene skal følges
opp videre i politikkutvikling og planarbeid de fire kommende årene. Høringsutkastet er utarbeidet
på bakgrunn av dialog og medvirkning fra mange parter.
Oppland har mange muligheter. Fylket har et godt utgangspunkt for å videreutvikle sitt sterke
ressursgrunnlag og for å utnytte potensialet i det grønne skiftet. Vi har et sterkt internasjonalt
industrimiljø, et reiseliv i vekst, natur og kulturkvaliteter som gir Oppland et godt grunnlag for
videreutvikling innen opplevelsesbasert reiseliv.
De største utfordringene i Oppland er demografi (skjev befolkningssammensetning), kompetanse og
næringsutvikling. Dette vil måtte tas hensyn til i videre planlegging.
Den overordnede ambisjonen for Oppland er å gripe de mulighetene fylket har i en grønn framtid. På
bakgrunn av dette, og ikke minst behovet for langsiktig arbeid, er det valgt ut tre politikkområder;
næringsutvikling, samferdsel og kompetanse.
Det er viktig at høringspartene bruker muligheten til å gi innspill til om planstrategien møter fylkets
utfordringer og muligheter. Oppland fylkeskommune håper høringsutkastet fører til engasjement og
skaper debatt.
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2626 LILLEHAMMER

Besøksadresse:
Kirkegt. 76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018
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Wibeke Børresen Gropen
Telefon:

Org. nr: 961382335

E-post:

E-post:

postmottak@oppland.org

Wibeke.Borresen.Gropen@oppland.org

Vi ønsker spesielt tilbakemelding på:
1. Fanger forslaget til regional planstrategi opp de viktigste utfordringene og mulighetene for
Oppland?
2. Er forslaget til regionale planer i tråd med de utfordringer og muligheter Oppland har?
3. Vil disse planene bidra til å fremme god samfunnsutvikling i tråd med ambisjonen?
Høringsdokumentet er vedlagt og er i tillegg tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside:
Innspill kan sendes innen 3.5.16 til postmottak@oppland.org, eller til Oppland fylkeskommune,
postboks 988, 2626 Lillehammer.
Ved spørsmål kontakt:
Wibeke Børresen Gropen; wibeke.borresen.gropen@opplan.org eller
Kristin Loe Kjelstad: Kristin.loe.kjelstad@oppland.org

Med hilsen
Rasmus Vigrestad
Fylkesrådmann
Vedlegg: Forslag til Regional planstrategi for Oppland 2016 - 2020
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