Fagsamling:

Kommunale energi – og klimaplaner
Onsdag 20.september 2017
Sted: Lillehammer kommune, kommunestyresalen

Målene for norsk klimapolitikk er forsterket de senere årene; det er satt stadig høyere mål om
reduksjon av klimagasser og det er satt mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå
energieffektivisering og -omlegging. Kommunens klima- og energiplanlegging er viktig for å oppnå
målene om utslippskutt.
Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Energiråd Innlandet ønsker å bistå kommunene i
Innlandet i arbeidet med revisjoner ev energi- og klimaplaner, og inviterer med dette til fagsamling om
prosess og innhold i slike planer. Det avholdes to like samlinger – én i Oppland 20 september og én i Hedmark
21 september.
09.30

Velkommen og innledning
Sigurd Tremoen, Fylkesmann i Oppland

09.50

Nytt fra Miljødirektoratet – klimasats, veiledningsmateriale, klimastatistikk mm.
Marit Hepsø, Miljødirektoratet

10.30

Pause

10.45

Status og utfordringer for det lokale klimaarbeidet - Hvordan kan kommunesektoren
omstille seg til et lavutslippssamfunn?
Kjetil Bjørklund, Fagleder Klima i KS

11.30

Lunsj

12.15

Klimaregnskap for Opplandsamfunnet
Terezia Hole, Oppland fylkeskommune

12.30

Lokale erfaringer om sentrale elementer i energi- og klimaplaner
- Kristin Molstad, Klimapådriver Hadeland. Prosess, involvering og innspill
- Marte Sofie Søreide, Lillehammer kommune. Planen er vedtatt – hva nå?

13.15

Pause

13.30

Hvordan har de gjort det i Tingvoll kommune?
Milly Bente Nørsett, ordfører i Tingvoll

14.00

Erfaringer fra nabolandet – rapportering og oppfølging i egen kommune
Henrik Johansson, miljøsamordnare Växjö kommun

14.45- 15.00

Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon
Påmelding

Klikk her for å melde deg på senest 1. september 2017. Det er gratis å delta!

Du har også alternativt muligheten til å delta på en tilsvarende samling i Elverum 21. september, hvis denne datoen passer bedre.
Mer info

Ta kontakt dersom du har spørsmål!
Jørn Karlsen (61 26 60 57) eller Gaute Gangås (61 26 60 73) hos Fylkesmannen i Oppland

En del av KIcK – et klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner i Innlandet, etablert av Energiråd Innlandet,
Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark.

