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Forventningsnotat til regionalt planforum, 8 desember 2022:  

Regional plan for klimaomstilling i Finnmark – Planprogram  

Bakgrunn  

Fylkestinget i Troms og Finnmark har i regional planstrategi besluttet at det skal utarbeides en 

Regional plan for klimaomstilling for Troms og Finnmark. På bakgrunn av forestående oppdeling av 

fylkeskommunen vil det bli utarbeidet en plan for Troms og en for Finnmark. Det skal derfor 

utarbeides en regional plan for klimaomstilling i Finnmark. Planen skal utarbeides i henhold til plan- 

og bygningslovens krav til prosess og innhold.  

Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2021-2024 legger føringer for arbeidet med den 

regionale klimaomstillingsplanen. Selv om det vil bli utarbeidet en plan for Troms og en for 

Finnmark, skal begge planer likevel bygge opp under de tre målene som planstrategien har satt for 

satsingsområdet klimaomstilling:  

1. Troms og Finnmark skal være en ledende arktisk region på klimaomstilling innen 2040.  

2. Klimagassutslippet i Troms og Finnmark fylke skal i 2030 være redusert med 55% fra 2009-

nivå.  

3. Troms og Finnmark fylkeskommune har ambisjon om å være klimanøytral i 2030. 

Planprogram  

For alle regionale planer skal det først utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Et 

planprogram er en plan eller en oppskrift for hvordan en plan skal utarbeides. Planprogrammet skal 

gjøre rede for:  

• Formålet med planarbeidet  

• Planprosessen med frister og deltakelse  

• Opplegg for medvirkning  

• Behov for utredninger 

Forventninger til regionalt planforum  

Det er i hovedsak oppstart og utarbeidelse av planprogram som vil være fokus for dette møtet i 

regionalt planforum. Fylkeskommunen har forventninger om å få tilbakemelding på følgende tema:  

1. Formål og plantema  

2. Opplegget for medvirkning  

3. Fremdrift og organisering av arbeidet  

4. Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov  

Tema for diskusjon  

Tema 1: Formål og plantema  

I planstrategien er formålet med denne planen beskrevet på følgende måte:  

“Ambisjonen med den foreslåtte klimaplanen er å forbedre regionens kapasitet til å takle 

 klimaendringene og hjelpe innbyggerne og samfunnet i regionen til bedre forståelse,  

 forberedelse og håndtering av klimarisiko. Risikoen ved og ikke omstille seg er truende på vår 

 velferd og svekker konkurranseevnen. Klimaplanen skal bidra til å fremskynde overgangen til 

 et lavutslippssamfunn gjennom å skape en visjon, identifisere innovasjonsveier og legge til 
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 rette for utvikling av løsninger som tar hensyn til klimatilpasning, bevarer biologisk mangfold 

 og reduserer klimagasser. Det overordnede målet er å bidra til å bygge en robust region som 

 er motstandsdyktig i forhold til klimaendringer og som samtidig legger til rette for utvikling 

 av livskraftige samfunn”.  

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

På bakgrunn av formålet beskrevet i den regionale planstrategien peker det seg ut tre hovedområder 

som danner et naturlig utgangspunkt for det som skal bli plantemaene i den regionale 

klimaomstillingsplanen:  

• Reduksjon av klimagassutslipp  

• Klimatilpasning  

• Bevare biologisk mangfold  

Hovedområdene kan fungere som egne avgrensede plantemaer, eller de kan hver for seg deles inn i 

ytterligere plantemaer.  

Spørsmål til diskusjon:  

Er det noe som  

Er det noe som er uklart ved formålet? Noe som kunne vært noe mer presisert, tilføyd eller tatt bort? 

Bør hovedområdene deles ytterligere inn, og i så tilfellet hvilke plantema bør inngå i denne planen? 

Hvordan løse problemstillinger knyttet til motstridende interesser mellom hovedområdene og mellom 

ulike aktuelle plantema?  

Tema 2: Opplegget for medvirkning  

Det er i planprogrammet at opplegget for medvirkning av arbeidet med klimaomstillingsplanen skal 

gjøres rede for. I henhold til plan og bygningsloven skal fylkestinget som regional planmyndighet 

utarbeide forslag til planprogram i samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter.  

Spørsmål til diskusjon: 

Hvilke aktører eller grupper av aktører, bør delta i det videre arbeidet med klimaomstillingsplanen? 

Har vi per i dag eksisterende nettverk og samarbeidsarenaer på regionalt nivå som bør involveres i 

dette planarbeidet? Er det behov for å etablere nye nettverk eller samarbeidsarenaer på regionalt nivå 

med tanke på klimaomstillingen?  

Hvilke aktiviteter bør inngå i planarbeidet? Er det aktuelt å ta i bruk webinarer, dialogmøter, 

workshops, frokostmøter, innspillsmøter? Hva med spørreundersøkelser eller andre 

medvirkningsaktiviteter? Hva foretrekkes, digitale møter eller fysiske møter? Hvor ofte bør de ulike 

medvirkningsaktivitetene benyttes?  

Tema 3: Fremdrift og organisering av arbeidet  

Det er i planprogrammet at fremdriftsplanen og organiseringen av arbeidet med 

klimaomstillingsplanen skal fastsettes. Klimaomstillingsplanene for Troms og Finnmark skal ha 

samme fremdrift når det gjelder politisk behandling. Dette betyr blant annet at planprogrammet til 

Finnmark skal vedtas samtidig som planprogrammet til Troms. Fylkeskommunen som regional 

planmyndighet legger opp til følgende fremdrift for politisk behandling av klimaomstillingsplanene:  

Dato  Fremdrift politisk behandling  
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01.02.2023  Fylkesrådet vedtar høringsforslaget til planprogram og sender det på høring  

12.06.2023  Fylkestinget i Troms og Finnmark fastsetter endelig planprogram  

15.10.2023 Fylkesrådet tar kunnskapsgrunnlaget til orientering  

01.02.2024 Fylkesrådet vedtar høringsforslaget til planen og handlingsprogrammet  

15.06.2024  Fylkestinget i Finnmark vedtar endelig planen og handlingsprogrammet  

 

Fylkeskommunen er regional planmyndighet med følgende ansvar:  

• Vedtaksorgan (fylkestinget)  

• Politisk styringsgruppe   

• Prosjektansvarlig (fylkesråd for næring, plan og miljø)  

• Prosjekteier  

• Prosjektleder  

Når det gjelder organisering som involverer andre enn den regionale planmyndigheten, så vil dette 

kunne være:  

• Politisk sammensatte referansegrupper  

• Faglig administrative referansegrupper  

• Arbeidsgrupper (med ansvar for ulike plantema?)  

• Annet?  

Spørsmål til diskusjon: 

Er fremdriftsplanen realistisk? Er det milepæler som det burde vært satt av bedre tid til?  

Kan arbeidet organiseres på en anne og bedre måte?  

Tema 4: Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov  

Det er i planprogrammet at utredningsbehovet skal fastsettes. Regionale planer som ikke setter 

rammer for fremtidig utbygging, vil heller ikke utløse krav om konsekvensutredning, men skal gjøre 

rede for virkninger på miljø og samfunn. Det vurderes derfor å være et behov for å utarbeide et 

kunnskapsgrunnlag for det videre planarbeidet. Det kan være hensiktsmessig å dele dette arbeidet inn 

i to faser, hvor første fase i hovedsak vil bestå i å skaffe en oversikt over eksiterende kunnskap på 

området, mens den andre fasen innebærer kartlegging av behov for ny kunnskap på området.  

Spørsmål til diskusjon:  

Hva har vi av eksisterende kunnskapsgrunnlag når det gjelder klimaomstilling som er relevant for vårt 

planarbeid? Er vi i stand til å identifisere utredningsbehov med tanke på å kunne innbringe ny relevant 

kunnskap for vårt arbeid med klimaomstillingsplanen? I så tilfellet, hvilke utredningsbehov har vi?  

  

 


