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Sted:  Teams  

Tid:  08.12.2022 Kl. 09.00 – 11.00  

Møteleder:  Nora Dahl 

Referent:  Annbjørg Løvik 

 

Deltagerliste: 

Navn  Mail  Etat  

Nora Dahl  Nora.dahl@tffk.no  TFFK  

Yassin Nyang Karoliussen  yassin.karoliussen@tffk.no  TFFK  

Elina Hakala  Elina.hakala@samediggi.no  Sametinget  

Stian Sørensen  Stian.sorensen@tffk.no  TFFK  

Majliz Berget  Majliz.berget@tffk.no  TFFK  

Anne-Karine Melsom  anne-karine.melsom@tffk.no  TFFK  

Bernt Kvamme  bkm@svk.no  Sør-Varanger 

kommune  

Frans Ove Eriksen  frans.eriksen@sor-varanger.kommune.no  Sø-Varanger 

kommune  

Vegard Juliussen  vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no  Nordkapp kommune  

Nils Henrik Skum  nilsh@kautokeino.kommune.no  Kautokeino kommune  

Veslemøy Grindvik  veslemoy.grindvik@alta.kommune.no  Alta kommune  

Synøve Jahr  synove.jahr@vardo.kommune.no  Vardø kommune  

Ingrid Holtan Fredriksen  ingrid.fredriksen@alta.kommune.no  Alta kommune  

Ruben Mathisen  Ruben.mathisen@tffk.no  TFFK  

Øyvind Sundquist  Oyvind.sundquist@hammerfest.kommune.no  Hammerfest 

kommune  

Trond Odin Rønbeck  Trond.Odin.Ronbeck@hammerfest.kommune.no  Hammerfest 

kommune  

Annbjørg Løvik  Annbjorg.lovik@tffk.no  TFFK  

Sondre Steinbakken  Sondre.steinbakken@tffk.no  TFFK  

Mikkel Slaaen Kvernstuen  Mikkel.kverstuen@tffk.no  TFFK  
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Bjarne Mjelde  Bjarne.mjelde@tffk.no  TFFK  

Lill-Hege Nergård  fmtrlhn@statsforvalteren.no  Statsforvalteren  

 

Sak 1. Regional plan for klimaomstilling.  

• Møteleder Nora Dahl ønsker velkommen. 

• Praktisk informasjon 

• Innledning og presentasjon av prosjektleder Stian Sørensen, spesialrådgiver regional plan.  
 
 
Innspill til forventningsnotatet:  
 
NVE: 

• Interessant tematikk – det er en transformasjon av samfunnsstrukturen.  

• Formålet er ambisiøst, men og veldig bra.  

• Bør belyse sammenhengen mellom klimagassreduksjon og sirkulær økonomi.  

• Kan kombineres med samfunnssikkerhet. 

• Gode arealplaner i kommunene er viktig for å redusere sårbarhet for klimaendringer 
gjennom klimatilpasningstiltak.  

• Bedre beskrivelse av hvert plantema kan være nyttig.   

• Bred medvirkning er viktig for å kunne lykkes med en så omfattende plan. Statlige 
myndigheter, kommunene, klimapartnere, næringsaktører, kreative kulturelle næringer, 
transportnæring, landbruk og undervisning/forskning og ikke minst innbyggerne i fylket er 
noen av de som bør være involvert i arbeidet.  

• Foreslår work-shops med forskjellige temaer som klimaomstilling, næring, teknologi, mat, 
energiomstilling, mobilitet og infrastruktur er noen forslag.  

• Work-shops virker, man får aktiv deltagelse og deltagerne får eierskap til planen. 
 
Sametinget:  

• I hvilken sammenheng skal man skape en visjon for fremtiden?  

• Klimaendringene påvirker også de samiske samfunnene, særlig innenfor primærnæringene.  

• Klimaendringene påvirker psykisk helse og økonomi når man møter endringer som er uten 
sidestykke i skala.  

• Særlig reindrifta blir i et krysspress med de klimatilpasninger som storsamfunnet ønsker via 
vindkraftutbygging og overføringslinjer for strøm.  

• De samiske samfunnene og de utfordringer de har, må være mere synlig i planarbeidet. 

• Når det er en plan for hele fylket, må flere være involvert i arbeidet både med visjon og plan. 

• Det må være bred medvirkning som involvering av kommunene, samiske næringer i tillegg til 
de som er nevnt.  

• Må få virkningene av klimaendringene belyst.  

• Det er ressurskrevende med medvirkning, men det må til.  

• Et spørsmål er om hvor alvorlig planarbeidet skal være, og om det er satt av nok ressurser for 
å gjøre jobben skikkelig.  

 
Sør-Varanger kommune:  

• Politisk utvalg i de enkelte kommuner må involveres. Dette for å få politisk forankring av 
planen. Hvis ikke man har det vil ikke planen ha noen verdi.  

• Går ut ifra at arbeidet er politisk forankret i fylkeskommunen siden man har et mandat.  
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• Kommunene må ha med klimaråd eller lignende inn i sitt arbeid for å få den nødvendige 
legitimiteten inn i planarbeidet. Dette skal jo være en plan for hele fylket.  

• Sør-Varanger kommune har et eget klimaråd som består av ulike aktører. Det er naturlig å 
involvere klimarådet i planarbeidet.  

 
 
Spørsmål til diskusjon:  

1. Er fremdriften realistisk? 
2. Er det milepæler som det burde vært satt av bedre tid til?  
3. Kan arbeidet organiseres på en annen og bedre måte?  
4. Hvilke utredningsbehov har vi for å få frem ny og relevant kunnskap til 

klimaomstillingsplanen?  
 
Sør-Varanger kommune:  

• En sånn plan bør bygge på et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder klima.  

• Hvor langt er man kommet i arbeidet med kunnskapsgrunnlaget? Skal det være en del av 
planprosessen og i tilfelle hvem skal være bidragsytere?  

• En frist med vedtak i oktober 2023 vil kanskje være i knappeste laget.  
 
Sametinget:  

• Kunnskapsgrunnlaget er en veldig viktig del av planarbeidet.  

• Spørsmålet må også være hvordan ting påvirker samfunnet vi lever i, og hvordan vil klima 
påvirke disse?  

• En annen side er det sosiale aspektet. Hvordan blir menneskene som bor i Finnmark påvirket 
av klimaendringene? 

 
NVE:  

• Sametinget påpeker viktige ting og NVE støtter disse.  

• Hva med FNs bærekraftsmål? Ikke alle kanskje, men spesielt de som dreier seg om klima.  

• Sirkulær økonomi bør kanskje fremheves bedre.  
 
Vardø kommune: 

• Såpass stor samfunnsmessig omstilling at man i tillegg til de samiske interessene, er såpass 
stor samfunnsmessig omstilling at det må være eget tema.  

• Et gjennomgangstema er de sosiale og samfunnsmessige aspekter ved planarbeidet.  

• Det handler om mere enn det som går på klima og naturmangfold.  
 
Prosjektgruppa har sett på hva andre fylker har gjort og det er nyttig å ta med erfaringer fra disse. 
Gruppa ønsker tilbakemeldinger på plantema, om det trengs flere eller om man skal ha flere 
undertemaer. Spørsmål om det ønskes et nytt planforum i høringsperioden? Skal det være fysisk 
eller digitalt?  
 
De fleste ønsker et planforum i høringsperioden og dette kan gjerne være digitalt.  
 
Prosjektleder oppsummerer og takker for møtet.  
 
 
 
 
 


