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Formålet med planen

• 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 både i by 
og bygd.

• Det handler om å forvalte naturressursene på en 
bærekraftig måte og å skape nye grønne arbeidsplasser.



Overordnet føring

«Å identifisere satsningsområder som gir 
muligheter for grønn verdiskaping»

Gjennomgående temaer
• Arealforvaltning og arealbruksendringer
• Folkehelse



Målkonflikt?

«Vekst må ikke gå på bekostning av reell 
bærekraft»
Hvordan skal vi sikre at innovasjon og utvikling ikke medfører 
ytterligere tap av natur og øker utslippene av klimagasser i 
Innlandet?



«Utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge

fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov»



Foreslåtte temaer for planen

1. Arealbruk og arealbruksendringer
2. Transport
3. Tilgang til offentlige tjenester
4. Deltidsinnbyggere
5. Klimatilpasning og naturskade
6. Industri, næringsutvikling og arbeidsplasser
7. Miljøvennlig og fornybar energi
8. Sirkulær økonomi, forbruk, avfall og gjenvinning
9. Forurensning
10.Digitalisering



Vi ønsker deres mening om 

• Temaene som den nye planen skal omfatte: Er det «riktige» 
temaer som er foreslått? Noe som mangler? Temaer som bør 
slås sammen eller som bør framheves ?

• Opplegg for medvirkning og involvering i planprosessen: Hva 
ønsker dere? Når og hvordan?



...og

• interessekonflikter?
• flere viktige bærekraftmål?
• har dere kunnskapsgrunnlag 

som er nyttig for planen?
• manglende kunnskapsgrunnlag?



Hva mener dere er...

• nødvendige satsningsområder innenfor klima, energi og miljø i 
Innlandet – sett i et verdiskapingsperspektiv?

• de viktigste mulighetene og de største utfordringene innenfor 
klima, energi og miljø for din kommune/din bedrift/din 
organisasjon og for Innlandet?



Spørsmål?

Utkast til planprogram ligger på nettsidene våre:
www.innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/

Innspill til planprogrammet sendes til
post@innlandetfylke.no innen 7.mai

Merk innspillet
Sak 2021/7374 Regional plan for klima, energi og miljø

Kontaktperson 
kristin.stavnem@innlandetfylke.no
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