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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

123/2020 Formannskapet 10.06.2020 

 
 

Utlegging av planprogram for revisjon av klimaplan for offentlig høring 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen varsler oppstart av arbeidet med revidering av kommunedelplan for klima 
2018-2022. 

2. Formannskapet slutter seg til at fremlagt forslag til planprogram for revisjon av klimaplan 
2018-2022 kan legges ut til offentlig høring.   

3. Høringsperiode for planprogrammet settes til 20.06 – 30.09 2020. 
4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem for 

realitetsbehandling i oktober 2020. 

 
 
Vedlegg i saken: 
02.06.2020 Planprogram klimaplan 
 
Formannskapet 10.06.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 123/2020 Vedtak: 

 
1. Rådmannen varsler oppstart av arbeidet med revidering av kommunedelplan for 

klima 2018-2022. 
2. Formannskapet slutter seg til at fremlagt forslag til planprogram for revisjon av 

klimaplan 2018-2022 kan legges ut til offentlig høring.   
3. Høringsperiode for planprogrammet settes til 20.06 – 30.09 2020. 
4. Planprogram med høringsinnspill og rådmannens kommentarer til disse legges frem 

for realitetsbehandling i oktober 2020. 

 
 
Fakta: 
 



I tråd med planlovens krav er det utarbeidet forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan 
for klima. Planprogrammet angir formålet med revisjonen, hva som skal vurderes i revisjonsarbeidet, 
innhold, organisering av arbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, samt framdriftsplan for 
arbeidet. 
 
Formålet med planprogrammet er å informere om formålet med klimaplanen, administrativ prosess 
for utvikling av ny klimaplan, synliggjøre klimapolitiske utfordringer og avklare utredningsbehov. 
Målsettingen med utvikling av en ny klimaplan for planperioden 2022-2026 er å styrke klimaplanen 
som strategisk styringsdokument. Langsiktige strategier skal tydeliggjøres og mål og tiltak skal 
forankres innenfor alle sektor og tjenesteområder til kommunen.  
 
Ny klimaplan skal iverksette tiltak som skal bidra til en reduksjon i utslipp av klimagasser, mer effektiv 
bruk av ressurser, redusert energibruk og økt gjenbruk. Slik skal klimaplanen belyse hvordan 
kommunen skal bidra til å følge opp Norges internasjonale klimaforpliktelser, jf. Parisavtalen og FNs 
bærekraftsmål 13: «Stoppe klimaendringene». Planen skal også vise dagens utslippsstatus, samt 
kommunens mål og strategier for å redusere utslippene. Klimaplanen skal både omhandle 
kommunens rolle som myndighetsutøver, samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, 
eiendomsforvalter med mer.  
 
Det foreslås at planprogrammet legges ut på høring til over sommeren med frist for innspill innen 
onsdag 30.09.2020, jf. plan for fremdrift.  
 
Egenvurdering: 
 
Kommunedelplan for klima er det overordnede dokumentet for styring og oppfølging av Gjøvik 
kommune sin satsning på klimasiden. Det er viktig å være klar over at planprogrammet som er til 
behandling ikke er en plan som skal angi planløsninger, men kun angi formålet med revisjonen, hvilke 
tema og spørsmål som skal vurderes, samt beskrive planprosess og informasjons- og 
medvirkningsopplegg.  
 
Rådmannen bemerker at det i føringene fra vedtatt kommunal planstrategi er forutsatt at arbeidet 
med utvikling av ny plan for naturmangfold skal ses i sammenheng med utarbeidelse av ny klimaplan. 
Dette er hensyntatt i planprogrammet. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
Vedtaket i denne saken har ingen direkte påvirkning for folkehelsen. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket har ingen økonomiske konsekvenser og vil håndteres innenfor egne rammer.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen foreslår at arbeidet med revidering av kommunedelplan for klima igangsettes, og at 
Formannskapet slutter seg til at fremlagt forslag til planprogram for revisjon av klimaplanen legges ut 
til offentlig høring i perioden 20.06 – 30.09 2020. 
 
 
 


