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Tre nye regionale planer

Regional plan for

•det inkluderende Innlandet

•klima, energi og miljø

•samfunnstryggleik 



Oppstartsfase

(høsten 2021)

M1

Kunnskapsfase

(juni 2022)

M2

Mål og 
strategifase

(mai – oktober 2022)

M3

Høringsfase

(januar – mars 2023)

M4 

Bearbeiding og 
vedtak

(juni 2023)

M5 

Framdriftsplan





Regional plan for klima, energi og miljø

• En kompleks plan med mange målkonflikter

• Verden er i endring, og mange områder innenfor planen er blitt mer viktige 
(som jordvern, matsikkerhet og energi)

• Grensesnittet mot samfunnssikkerhetsplanen er blitt tydeligere – krever 
mer kobling mot denne planen

• Tidskrevende arbeid – høringsutkast ferdig til jul 

• Høringsperioden blir fra januar – mars 2023

• Legges fram til sluttbehandling i juni 2023





Utkast til hovedmål

Innovasjon og næringsutvikling for grønn omstilling

Innlandet er ledende i omstillinga til grønn verdiskaping og 
lavutslippssamfunnet. Dette gir innovasjon, utvikling og økt verdiskaping i 
næringslivet, og styrker bosetting og arbeidsplasser i hele fylket.

Arealbruk

I Innlandet ivaretar og utvikler vi arealene våre helhetlig, tilpasset lokale 
forhold, slik at vi reduserer klimagassutslipp, ivaretar miljøet og samtidig 
tilpasser oss og motvirker klimaendringene med fornybar energiproduksjon. 



Utkast til hovedmål

Redusere klimagassutslipp

Innlandet bidrar til at Norge blir et lavutslippssamfunn i 2050

Klimatilpasning

Vi sikrer et innlandssamfunn som er forberedt på og best mulig 
tilpasset klimaendringene samtidig som naturverdier og lokalmiljø 
ivaretas. 



Utkast til hovedmål

Natur- og kulturmiljø og naturmangfold

Natur- og kulturmiljø og naturmangfold ivaretas ved bærekraftig 
utvikling og forvaltning av ressursene i Innlandet.

Omstilling til og bruk av fornybar energi 

Innlandet fylke skal ha en ledende posisjon innen omstilling til og bruk 
av fornybar energi, samtidig som hensynet til naturverdier er ivaretatt.



Strategier og tiltak under utarbeidelse

• Strategiene angir retningen om hvordan vi skal nå målene våre 

• Tiltakene skal være konkrete og beskrive hva vi skal gjøre for å 
nå målene.
• Langsiktige og kortsiktige

• Differensierte til byområder og distrikt?



Videre arbeid

• Regionale administrative møter med kommunene

• Utarbeidelse av høringsutkast, med handlingsplan

• Høring – med høringsseminar (fysisk 25.januar – digitalt 31.januar)

• Oppsummering av innspill og forslag til endelig plan legges frem for politisk 
behandling i juni 2023. 

Planen skal skape endring – utgjøre en forskjell! 


