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  13. februar 2023    

  

   

HØRINGSSVAR FRA INNLANDET IDRETTSKRETS     

Regional plan for klima, energi og miljø  
 

Vi viser til Innlandet fylkeskommune sitt høringsutkast til Regional plan for klima, energi og miljø, og 
takker for muligheten til å komme med høringssvar fra Innlandet idrettskrets (IIK).  
 
Det er viktig at Innlandet fylkeskommune tar et ansvar og peker ut den langsiktige retningen for 
samfunnsutviklingen i fylket, slik at vi blir bedre rustet til å møte utfordringene innen klima, energi og 
miljø. Dette syns vi i stor grad gjøres via denne regionale planen.  
 
Regional plan for klima, energi og miljø sine utfordringer og muligheter gir kommuner og aktører et 
ansvar til å synliggjøre vilje til å bidra inn i felles løsninger. Dette vil styrke Innlandet og gi bærekraftige 
løsninger for framtiden. 
 
Vi er enige i at det er viktig å legge til rette for sosialt bærekraftig samfunnsutvikling preget av trygghet, 
tillit, tilgang til arbeid og utdanning, og gode bo- og nærmiljø både for nåværende og kommende 
generasjoner. Her har idretten et spesielt ansvar med å tilby aktivitet i den enkeltes nærmiljø, noe som 
vil være viktig for å kunne oppfylle bærekraftmål nr. 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) samt det 
nærliggende bærekraftmål nr. 3 (god helse og livskvalitet). For å oppnå dette jobber IIK kontinuerlig ift. 
å bryte ned økonomi som barriere, oppnå bedre kjønnsbalanse samt oppnå lovendring ift. 
politiattestordningen. 
 
Vi tenker det er fornuftig at det er utarbeidet et hovedmål for hvert av de tre områdene klima, energi 
og miljø. Noe som muliggjør oppnåelse av planens ambisjoner om å konkretisere en offensiv klima-, 
energi- og miljø-politikk.  
 



 

 

I idretten vil vi jobbe for at vi tenker på de ovennevnte områdene når det gjelder anleggsbygging, 
transport og energiforbruk. Vi nevner i den forbindelse at de tre idrettskretsene Telemark og Vestfold, 
Innlandet og Viken har gått sammen for å søke midler med et mål om å få ned energiforbruket på 
idrettsanlegg. Dette utløste 10 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til idrettsanlegg som 
ønsker å rehabilitere sin belysning til led-lys med styringssystem. Grønt lys for idretten har som mål å få 
ned energiforbruket i idretten i de nevnte fylkene. Måten vi skal gjøre det på er å støtte prosjekter som 
ønsker om å legge til LED-belysning med styringssystem.  
 
IIK ønsker å være med å bidra til Regional plan for klima, energi og miljø, og vi gir gjerne innspill til hva 
vi tenker kan bidra til å oppnå planens mål om et peke ut den langsiktige retningen for 
samfunnsutviklingen i Innlandet, slik at vi blir bedre rustet til å møte utfordringene innen klima, energi 
og miljø. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig og sportslig hilsen 
på vegne av styret i Innlandet idrettskrets  
 
Inger L Fløgum     Tina Thorsen 
Styreleder     Organisasjonssjef  
 


