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Regional plan for klima, energi og miljø - innspill fra Innlandet fylkes flerkulturelle råd  
 

Innlandet fylkes flerkuturelle råd: 
 

Innlandet fylkes flerkuturelle råd støtter Ungdommens fylkestings innspill til planen, med 
følgende tillegg: 

 
Samarbeid med andre nasjoner: 

• Fylkeskommunens samarbeidsavtaler med land utenfor Norge: Vurdere aktuelle 
forpliktelser innenfor temaene klima, energi og miljø overfor disse landene. 

 
Offentlig sektor: 

• Det offentlige må være et godt forbilde ved å stille de samme kravene til seg selv som til 
andre 

 
Kollektivtransport: 

• Bedre transporttilbud og rimeligere kollektivtransport for målgruppa. 
• Spredt bosetning: For å beholde befolkningen i distriktene må kollektivtransporten bestå, 

bli rimeligere og mer fleksibel 
• Reduserte bussbilletter ala studentrabatt for flyktninger 
• Ordning tilsvarende Trygt hjem for voksne flyktninger (mange som ikke har bil og som har 

problemer med å komme seg for eksempel på foreldremøter) 
 

Kampanjer: 
• Informasjonskampanjer - bevisstgjøring 
• Hvordan spare strøm – for eksempel er Norge kjent for å bruke mye lys 
• Insentiv fra staten om oppgradering/bytte av varmekilder i hjemmene 
• Legge til rette for solcellepanel 
• Premiere de som har lyst til å satse på grønn energi 
• Gjenbruk må bli normalen – organisering av for eksempel bytting av klær 
• Benytte seg av influensernes påvirkning 
• Hvordan kan vi bli mere selvforsynt med mat og energi 
• Gi barna kunnskap og begynne informasjonen på barneskolen – hvorfor blant annet grønn 

energi, de unge er innstilt på å gjøre endringer 

Innvandrere: 
• Mer informasjon og kunnskap til målgruppa, vanskelig å vite hva som er riktig 
• Introduksjonsprogrammet: Bevisstgjøring om hvordan man tar vare på natur og miljø 
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• Holdningsendringer; tenke flerkulturelt: For eksempel er søppelhåndtering ukjent i noen 
miljøer 

 
Saeid Najafi, medlem i Innlandet fylkes flerkuturelle råds innspill: 
Øke andelen fornybare energikilder i regionens energimiks, som vind-, sol- eller vannkraft. 
Jeg tror personlig at regjeringen kan hjelpe ved å vurdere den økonomiske støttepakken for 
installasjon av solcellepaneler i hjemmene til innbyggerne. 

 
Fremme energieffektivitet i bygninger, transport og industri gjennom tiltak som energirevisjon, 
ettermontering og miljøvennlig kjøring. 

 
Dessverre er mange byggematerialer ikke miljøvennlige. 
Riving for bygging av nye bygninger forårsaker mye skade på miljøet. Men heldigvis, så vidt jeg 
vet, har det nylig startet forskning om dette ved NTNU. 

 
Utvikle bærekraftige transportsystemer, som offentlig transport, sykkelinfrastruktur eller 
ladestasjoner for elbiler. 

 
Tidligere ble det gitt ulike privilegier til eiere av elbiler for å bruke denne typen utstyr, som nå er 
redusert til et minimum. Det foreslås å fortsette med den tidligere politikken slik at 
karbondioksidforurensning fra kjøretøy når sitt minimumsnivå. 

 
Forbedre avfallshåndteringspraksis, som å redusere avfallsgenerering, øke gjenvinningsgraden og 
fremme sirkulærøkonomiske prinsipper. 

 
Beskytte og gjenopprette naturlige økosystemer, som skoger, våtmarker eller elver, for å forbedre 
det biologiske mangfoldet og tilby økosystemtjenester. 

 
Treplanting kan bli en sosial Kultur: Det foreslås å plante et tre på en spesiell dag, for eksempel 
17. mai. Denne dagen kan være dagen da hver familie planter et tre på stedet anvist av 
kommunen eller i egen hage. 
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