
Forventningsnotat til regionalt planforum, 23 mars 2023:  

Regional plan for klimaomstilling i Finnmark – Planprogram  

Bakgrunn  

Fylkesrådet har vedtatt forslag til planprogram for Regional plan for klimaomstilling i Finnmark som 

nå er ute på høring. Forslaget er lagt ut for offentlig ettersyn og sendt på høring med frist for innspill 

12 april. Planprogrammet ligger i sin helhet vedlagt dette forventningsnotatet.  

Dette er det andre møtet i regionalt planforum som behandler problemstillinger knyttet til 

planprogrammet for regional plan for klimaomstilling i Finnmark. Det første møtet ble avhold 8 

desember 2022.  

Forventninger til regionalt planforum  

Fylkeskommunen har forventninger om tilbakemeldinger på følgende tema:  

1. Plantema  

2. Opplegget for medvirkning  

3. Fremdrift og organisering av arbeidet  

4. Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov  

5. Eventuelt   

Tema 1: Formål og plantema  

Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av plantema som søkes belyst i den regionale planen. 

På bakgrunn av klimaomstillingsplanens formål faller valget av plantemaer på følgende tre plantema: 

• Redusere klimagassutslipp 

• Klimatilpasning  

• Bevare naturmangfold   

Spørsmål til diskusjon  

  

Kommentarer til kapittel 2 Plantema?  

  

Kommentarer til plantema?  

1. Er forslagene til undertema dekkende og sortert under mest hensiktsmessig plantema? (se s. 

8-9, 11 og 12).  

2. Er inndelingen av plantema fornuftig med tanke på opprettelse av arbeidsgrupper?  

  

Kommentarer til punktene under “Hva vi i Finnmark skal gjøre …”? (se s. 9, 11 og 12)  

1. Er det noen punkter som oppfattes å være uklare, urealistisk eller som bør fjernes eller 

endres av en eller annen grunn?  

2. Er det noe som mangler og som bør inkluderes?  

Tema 2: Opplegget for medvirkning  

Planprogrammet skal gjøre rede for opplegget for medvirkning i arbeidet med 

klimaomstillingsplanen. Det bør inneholde en oversikt over både aktuelle medvirkningsaktører og 

aktuelle medvirkningsaktiviteter. Eksisterende aktører, arenaer og nettverk, samt behovet for nye, bør 

være nevnt.  



Det er viktig å understreke at denne planen gjelder for hele Finnmark og er ikke en intern plan for 

fylkeskommunen som organisasjon. Den skal utarbeides i samarbeid med og med medvirkning fra 

berørte offentlige myndigheter og organisasjoner.  

Spørsmål til diskusjon  

  

Kommentarer til kapittel 4 Medvirkning?  

  

Kommentarer til aktuelle medvirkningsaktører?  

1. Er det aktører eller grupper av aktører, eksisterende nettverk og samarbeidsarenaer, som 

mangler eller som kunne vært mer synliggjort i medvirkningsopplegget?  

2. Er det behov for å etablere nye nettverk eller samarbeidsarenaer?  

  

Kommentarer til aktuelle medvirkningsaktiviteter?  

1. Er det aktiviteter dere foretrekker mer enn andre i det foreslåtte medvirkningsopplegget?  

2. Er det aktiviteter dere savner i det foreslåtte medvirkningsopplegget?   

Tema 3: Fremdrift og organisering av arbeidet  

Planprogrammet skal gjøre rede for fremdriftsplan og organiseringen av arbeidet med 

klimaomstillingsplanen.  

Spørsmål til diskusjon  

 

Kommentarer til kapittel 6 Fremdrift?  

 

1. Er fremdriftsplanen detaljert nok 

2. Er det det satt av nok tid til de ulike prosessene i fremdriftsplanen?  

 

Kommentarer til kapittel 7 Organisering av arbeidet?  

 

1. Er det noe som mangler eller bør endres i organiseringen av arbeidet?  

Tema 4: Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov  

Planprogrammet skal gjøre rede for utredningsbehovet i forbindelse med planarbeidet. Dette 

innebærer å skaffe oversikt over og sammenfatte eksisterende kunnskapsgrunnlag, samt identifisere 

nødvendige utredningsbehov. Dette foreslås sammenfattet i et kunnskapsgrunnlag for det videre 

planarbeidet.  

Spørsmål til diskusjon  

 

Kommentarer til kapittel 8 Utredningsbehov?  

 

Kommentarer til eksisterende kunnskapsgrunnlag?  

1. Er det i forslaget til planprogram eksisterende kunnskapsgrunnlag som ikke anses som 

relevant for denne planen?  

2. Er det i forslaget til planprogram eksisterende kunnskapsgrunnlag som mangler, men som 

er relevant for denne planen og som burde vært inkludert i planprogrammet?  

 

Kommentarer til potensielle utredningsbehov?  



1. Er det i forslaget til planprogram foreløpige identifiserte utredningsbehov som dere mener 

ikke relevant for denne planen?  

2. Er det i forslaget til planprogram potensielle utredningsbehov som dere mener mangler og 

som burde vært nevnt i planprogrammet?  

Tema 5: Eventuelt  

Dersom det eventuelt skulle være noe annet vedrørende planprogrammet som deltakerne ønsker å ta 

opp, så vil det bli muligheter for dette.  

 


