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Regional plan for klima, energi og miljø for Innlandet – forslag til 
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Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak: 
 

1. Fylkesutvalget legger forslag til planprogram for Regional plan for klima, energi og 
miljø ut på høring/offentlig ettersyn med høringsfrist 07.05.2021. Samtidig varsles det 
om planoppstart.  

 
 
 
 
 
 

Tron Bamrud 
Fylkeskommunedirektør 

 
Vedlegg: 
Høringsutgave planprogram Regional plan for klima energi og miljø  
 

 

  

Saksframlegg



Bakgrunn: 
Forankring 
Regionalt planarbeid er forankret i Innlandsstrategien som ble vedtatt av Fylkestinget 
23.09.2020. Innlandsstrategien gir retning for prioritert politikk for perioden 2020-2024. Vårt 
felles prosjekt er å bygge Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av kommunegrenser, 
forvaltningsnivåer og sektorer. Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftmål. De skal 
legges til grunn ved arbeidet med nye regionale planer.  
 
Innlandsstrategien fastsetter at det skal utarbeides tre nye regionale planer: 

o Regional plan for det inkluderende Innlandet 
o Regional plan for samfunnssikkerhet 
o Regional plan for klima, energi og miljø 

 
Planens formål 
Formålet for regional plan for klima, energi og miljø er å utforme, konkretisere og koordinere 
en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet. Klima- og miljøhensyn skal veie tungt i alle 
samfunnsspørsmål, men de skal tilpasses at vi lever i både by og bygd. Planen skal bidra til 
å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte og til å skape nye grønne arbeidsplasser. 
 
Vurdering opp mot FNs bærekraftmål 
Planens overordnede hensikt vil være å redusere klimagassutslipp, tilpasse Innlandet til et 
klima i endring og redusere tapet av naturmangfold. Omstilling til lavutslippssamfunnet 
innebærer at vi må legge om til fossilfrie energibærere og legge til rette for bærekraftig 
verdiskaping. Målene 7,9,11,12,13,15,17 vurderes på nåværende tidspunkt som de mest 
aktuelle målene for planen. 
 
Medvirkning fra rådene 
Alle fylkeskommunale råd inviteres til medvirkning i høringsperioden. 
 
Tidsperspektiv 
Planen vil ha et langsiktig perspektiv på 12 år med vurdering av revidering eller rullering ved 
utarbeidelse av neste regionale planstrategi. Handlingsprogrammet vil være 4-årig og 
rullering skal vurderes årlig i tilknytning til fylkesbudsjett- og økonomiplan. Planen skal 
utvikles i samarbeid med aktuelle partnere og fastsette målsetninger og satsingsområder 
 
Planprogrammet. 
Ved igangsetting av et regionalt planarbeid skal det som ledd i varsling av oppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet (Plan- og bygningsloven §4-1). 
 
Planprogrammet omhandler: 

 Bakgrunn og formål 
 Tema planen skal omhandle 
 Organisering og ledelse av planarbeidet 
 Medvirkning og involvering 
 Kommunikasjonsplan for planprosessen 
 Grov prosessplan for planarbeidet 

 
Planprogrammets arbeidsprosess 
Forslag til planprogram er utarbeidet av en tverrfaglig administrativ prosjektgruppe med 
representanter fra Statsforvalteren og fra Innlandet fylkeskommune. Arbeidet har i tillegg hatt 
en politisk styringsgruppe, som til sammen har hatt tre møter. I siste fase har også Regionalt 
partnerskap og Statsforvalteren vært involvert i prosessen. NVE Region Øst har vært ekstern 
referansegruppe, og har gitt sine innspill til planprogrammet. 



Vurdering: 
For alle regionale planer skal det, som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet (Plan- og bygningsloven §4-1). 
Planprogrammet er «oppskriften» på hvordan planarbeidet skal foregå.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener at forslaget til planprogram ivaretar kravene til 
planprogram i henhold til plan- og bygningsloven på en god måte, viser sentral tematikk og 
hovedproblemstillinger i planarbeidet, og hvordan arbeidet skal organiseres.  
 
Medvirkning og involvering er sentralt for å skape forankring og eierskap, slik at planen og 
planens handlingsprogram følges opp av innlandssamfunnets samarbeidsparter, både 
regionalt og lokalt. Høringsperioden for planprogrammet betraktes som en sentral del av 
prosess- og medvirkningsarbeidet. 
 
 
Konklusjon: 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler å legge forslag til planprogram for Regional plan for 
klima, energi og miljø ut på høring/offentlig ettersyn.  
Høringsfristen settes til 07.05.2021. 
 
 
 
 


