
 
 

 

 
 
 
Innlandet fylkeskommune 
 
 
  
 
 
 
 
 

REGIONAL PLAN FOR KLIMA, ENERGI OG MILJØ 
Høringsinnspill fra Interkommunalt politisk råd i Lillehammer-regionen 
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Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen har følgende innspill til 
Regional plan for klima, energi og miljø: 

• Vi mener det er behov for en kommuneoverskridende plan på dette området. Det 

er lagt vekt på god medvirkning fra kommuner og andre relevante aktører i både 

prosess og gjennomføring. Det er svært positivt.  

• Videre vurderes det som positivt at planforslaget har ambisjoner om å nærmere 

identifisere hvilke utviklingsmuligheter som finnes for Innlandet i en situasjon der 

utfordringene på klima-, energi- og miljøområdet er økende.  

• Planen bør bygge på en mer omfattende og systematisk situasjonsanalyse som er 

tydeligere på hva som er dagens utfordringer, hva som allerede gjøres og hva som 

må til for å bedre status. Hvilken metodikk som er benyttet til analysen bør også 

tydeliggjøres.  

• Målene er svært ambisiøse, og det er utydelig hvordan rapportering på 

måloppnåelse er tenkt.  

• Planen kan med fordel tydeliggjøre hva som er status og analyse og hva som er 

retningsgivende strategier for å komme seg fra mål til handling. Verken målene 

eller strategiene gir anvisninger for prioriteringer i saker der hensynet til klima, 

energi eller miljø må veies opp mot hverandre.  

• Mengden tiltak er overveldende. Det øker risikoen for at gjennomføringen blir 

tilfeldig, lite målrettet og lite virkningsfull. Det bør vurderes om planen i større grad 

bør identifisere færre og virkningsfulle tiltak, der ressursene styres dit de gir størst 

effekt.  

• Innretningen på strategiene og tiltakene vitner om stor vilje til å ville nå mål 

gjennom samarbeid og partnerskap. Fylkeskommunens ambisjon om å involvere 

kommunene som samarbeidspartner, legger grunnlag for et godt samarbeid og 

bedre gjennomføring av tiltakene. I flere av tiltakene ansvarliggjøres 

næringsliv/næringsaktører uten at kommunen som lokal utviklingsmotor er 

inkludert.  
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• Planen kan med fordel være tydeligere på hvordan økonomiske insentiver målrettet 

kan stimulere til omprioriteringer i kommunene. Den kan videre være tydeligere på 

hvordan tiltak og virkemidler som kommunene allerede rår over i dag, kan brukes 

mer aktivt for å stimulere til utvikling i riktigere retning. 

• Det er nødvendig med tydeligere prioriteringer i planen, og disse må i større grad 

bør bygge på effektanalyser og støtte opp om allerede eksisterende ambisjoner 

kommuner og regioner. Eksempelvis er samtlige kommuner i Gudbrandsdalen 

involvert i prosjektet «Gudbrandsdalen 2030». Bidrag i form av kompetanse og/eller 

midler fra fylkeskommunen til dette prosjektet vil trolig gi større effekt enn 

lansering av nye, parallelle initiativ.  

• Hvordan mål, strategier og tiltak fra regional plan er tenkt overført til, eller integrert 

i, kommunenes egne planer for temaområdene klima, energi og miljø, bør også 

tydeliggjøres.  

• Innlandet er et stort fylke som har planer og handlingsprogrammer for utvikling av 

ulike næringssektorer, som eksempelvis skog og landbruk. Regional plan for klima, 

energi og miljø kan med fordel integrere relevante mål og tiltak fra andre 

eksisterende relevante planer. Sammenfallende mål i ulike planer øker 

sannsynligheten for måloppnåelse. 
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