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Høringsuttalelse Regional plan for klima, energi og miljø 

Kommunedirektørens forslag til vedtak 

Kommunedirektøren foreslår følgende høringsinnspill til Innlandets fylkeskommune sin regionale 
plan for klima, energi og miljø; 

· Gjøvik kommune mener på generelt grunnlag at dette er et godt utgangspunkt for en 
regional plan for klima, energi og miljø, og at utvalgte innsatsområder dekker de 
utfordringene som regionen står ovenfor. 

· Planverket fremstår som solid, og innsatsområdene tar for seg hovedutfordringene i 
tilknytning til klima- og energiområdet i Innlandsområdet. Gjøvik kommune etterspør 
imidlertid et større fokus på regionale arenaer for nettverksarbeid, og oppfordrer 
fylkeskommunen til å legge til rette for en felles møteplass for klimarådgivere/-pådrivere i 
Innlandet. Dette for å samle ressurser, skape eierskap og dele kunnskap om hvordan 
klimaarbeidet kan operasjonaliseres på lokalt nivå i Innlandet. Dette bør også utløse midler 
til konkrete tiltak. 

· Videre mener Gjøvik kommune det er vesentlig å finne en kort vei mellom plan og 
handling. Det forventes derfor at handlingsplanen ferdigstilles med konkrete tiltak for alle 
de målene og strategiene som fremsettes. 

· Gjøvik kommune anbefaler at mål og strategier som ikke kan følges opp med konkrete 
tiltak tas ut av planforslaget. Dette er særskilt viktig med tanke på etterprøvbarhet, og for å 
ivareta god mål- og resultatstyring. 

· Det etterspørres også et større fokus på bioøkonomi, grønne arbeidsplasser og bærekraftig 
næringsutvikling. Dette gjelder særlig på tiltakssiden. Det er særskilt viktig at tiltak som 
foreslås er med på å støtte oppunder lokalt næringsliv i den enkelte kommune. Herunder 
etterspørres et større fokus på skognæringens rolle i klimaarbeidet, jf. slagordet; «fra 
oljealder til trealder». 



Vedlegg i saken: 
06.02.2023 Regional plan for klima energi og miljø - høring 

Utvalg for Samfunnsutvikling 15.02.2023: 

Behandling: 

Konst. leder Strategi og utvikling/klimarådgiver Henrik Brennhaugen Jakobsen orienterte fra saken. 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

SAM- 14/2023 Vedtak: 

Kommunedirektøren foreslår følgende høringsinnspill til Innlandets fylkeskommune sin regionale 
plan for klima, energi og miljø; 

· Gjøvik kommune mener på generelt grunnlag at dette er et godt utgangspunkt for en 
regional plan for klima, energi og miljø, og at utvalgte innsatsområder dekker de 
utfordringene som regionen står ovenfor. 

· Planverket fremstår som solid, og innsatsområdene tar for seg hovedutfordringene i 
tilknytning til klima- og energiområdet i Innlandsområdet. Gjøvik kommune etterspør 
imidlertid et større fokus på regionale arenaer for nettverksarbeid, og oppfordrer 
fylkeskommunen til å legge til rette for en felles møteplass for klimarådgivere/-pådrivere i 
Innlandet. Dette for å samle ressurser, skape eierskap og dele kunnskap om hvordan 
klimaarbeidet kan operasjonaliseres på lokalt nivå i Innlandet. Dette bør også utløse midler 
til konkrete tiltak. 

· Videre mener Gjøvik kommune det er vesentlig å finne en kort vei mellom plan og 
handling. Det forventes derfor at handlingsplanen ferdigstilles med konkrete tiltak for alle 
de målene og strategiene som fremsettes. 

· Gjøvik kommune anbefaler at mål og strategier som ikke kan følges opp med konkrete 
tiltak tas ut av planforslaget. Dette er særskilt viktig med tanke på etterprøvbarhet, og for å 
ivareta god mål- og resultatstyring. 

· Det etterspørres også et større fokus på bioøkonomi, grønne arbeidsplasser og bærekraftig 
næringsutvikling. Dette gjelder særlig på tiltakssiden. Det er særskilt viktig at tiltak som 
foreslås er med på å støtte oppunder lokalt næringsliv i den enkelte kommune. Herunder 
etterspørres et større fokus på skognæringens rolle i klimaarbeidet, jf. slagordet; «fra 
oljealder til trealder». 

Fakta 
Bakgrunn 
Fylkeskommunens regionale plan for klima, energi og miljø skal peke ut den langsiktige retningen for 
samfunnsutviklingen i Innlandet, slik at vi blir bedre rustet til å møte utfordringene innen klima, 
energi og miljø. 

Gjøvik kommune har fått forslag til plan på høring med høringsfrist 10.mars 2023. Planforslaget skal 
vedtas i fylkestinget i juni 2023. Høringsforslaget følger saken som vedlegg. Planforslaget kan også 
leses nå fylkeskommunen sin hjemmeside; 



· https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale- 
planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo-horing/ 

For å nå planforslagets ambisjoner om å konkretisere en offensiv klima-, energi- og miljø-politikk, er 
det utarbeidet et hovedmål for hvert av de tre områdene klima, energi og miljø. Videre legger 
planforslaget opp til at det skal arbeides strategisk innenfor seks satsingsområder som gjensidig 
påvirker alle tre hovedområdene, jf. klima, energi og miljø: 

· Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling i Innlandet 
· Arealbruk 
· Redusere klimagassutslipp 
· Klimatilpasning 
· Natur- og kulturmiljø og naturmangfold 
· Omstilling til – og bruk av fornybar energi 

Innlandet fylkeskommune ønsker spesielt innspill på hvordan planforslaget tar tak i utfordringene vi 
har i Innlandet innenfor klima, energi og miljø. Det ønskes også innspill på om planforslaget er et 
godt verktøy for å gi retning, videreutvikle og styrke arbeidet med klima, energi og miljø i Innlandet. 

Det etterspørres innspill til handlingsprogrammet og videreutvikling av dette. Hvordan kan dette 
tilpasses de ulike regionene våre eller differensieres til Innlandets ulike utfordringer og muligheter. I 
høringsutkastet er det ikke tatt stilling til tiltakenes oppstart eller lengde, eller om de bør 
differensieres mellom byområder og distrikt. Tiltakene er heller ikke prioritert. Det påpekes likevel at 
handlingsdelen vil bli bearbeidet videre, i samarbeid med relevante parter. 

Kommunedirektøren mener dette er en svakhet ved prosessen og planverket, ettersom det ikke 
synliggjøres hvordan denne involveringen skal gjennomføres. 

Egenvurdering 
I hovedsak mener kommunedirektøren at høringsutkastet til Regional plan for klima, energi og miljø 
er et godt utgangspunkt for et godt plandokument for vår region. Kommunedirektøren er imidlertid 
opptatt av at det lokale nedslagsfeltet i planen må styrkes, og at alle mål og strategier som foreslås 
må følges opp med konkrete tiltak. 

Kommunedirektøren foreslår at Gjøvik kommune sender inn en høringsuttalelse med følgende 
hovedpunkter: 

· Gjøvik kommune mener på generelt grunnlag at dette er et godt utgangspunkt for en 
regional plan for klima, energi og miljø, og at utvalgte innsatsområder dekker de 
utfordringene som regionen står ovenfor. 

· Planverket fremstår som solid og innsatsområdene tar for seg hovedutfordringene i 
tilknytning til klima- og energiområdet i Innlandsområdet. Gjøvik kommune etterspør 
imidlertid et større fokus på regionale arenaer for nettverksarbeid og oppfordrer 
fylkeskommunen til å legge til rette for en felles møteplass for klimarådgivere/-pådrivere i 
Innlandet. Dette for å samle ressurser, skape eierskap og dele kunnskap om hvordan 
klimaarbeidet kan operasjonaliseres på lokalt nivå i Innlandet. Dette bør også utløse midler 
til konkrete tiltak. 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo-horing/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/regional-plan-for-klima-energi-og-miljo-horing/


· Videre mener Gjøvik kommune det er vesentlig å finne en kort vei mellom plan og 
handling. Det forventes derfor at handlingsplanen ferdigstilles med konkrete tiltak for alle 
de målene og strategiene som fremsettes. 

· Gjøvik kommune anbefaler at mål og strategier som ikke kan følges opp med konkrete 
tiltak tas ut av planforslaget. Dette er særskilt viktig med tanke på etterprøvbarhet og for å 
ivareta god mål- og resultatstyring. 

· Det etterspørres også et større fokus på bioøkonomi, grønne arbeidsplasser og bærekraftig 
næringsutvikling. Dette gjelder særlig på tiltakssiden. Det er særskilt viktig at tiltak som 
foreslås er med på å støtte oppunder lokalt næringsliv i den enkelte kommune. Herunder 
etterspørres et større fokus på skogens rolle, jf. slagordet; «fra oljealder til trealder». 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Saken omhandler en høringsuttalelse knyttet til et fylkeskommunalt plandokument, og har således 
ingen økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen. Det er imidlertid å forvente at 
fylkeskommunen setter av søkbare midler for oppfølging av plandokumentet. 

Miljømessige konsekvenser 
Saken omhandler Regional plan for klima, energi og miljø. Det er å håpe at det utarbeides et 
plandokument som faktisk gir gode resultater med klima- og miljøeffekter. Kommunedirektøren 
mener det er viktig at Gjøvik kommune gir gode og nyttige høringsutspill for en bedre regional plan – 
og dermed bedre klima- og miljøresultater. 

Konsekvenser for folkehelsen 
Saken omhandler en klimaplan. Imidlertid må det kunne sies at positiv klima- og miljøutvikling for et 
mer bærekraftig samfunn må kunne påvirke også folkehelsen positivt. 

Alternative vedtak 
Kommunedirektøren utfordrer utvalget til å vurdere de foreslåtte høringsinnspillene, gjøre 
presiseringer og endringer, eventuelt ta ut punkter og fremme nye punkter. 

Konklusjon 
Kommunedirektøren har vurdert mottatt høringsutkast til Regional plan for klima, energi og miljø og 
foreslår at Gjøvik kommune sender inn en høringsuttalelse med hovedvekt på de fem foreslåtte 
punktene i kommunedirektørens innstilling. 


