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INVITASJON TIL DELTAKELSE I PLANARBEIDET MED REGIONALPLAN FOR
KLIMATILPASNING I ROGALAND
Vi viser til vedtak i fylkesutvalget 20. mars, sak 049/18; der det ble besluttet å starte opp
arbeidet med en Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland. Se vedtak i vedlagt protokoll.
Første steg i planprosessen er å utarbeide et planprogram som skal gi retning og innhold
til planen. Fremdriftsplanen legger opp til vedtak av planprogrammet innen april 2019, og
ferdigstilling av plan innen sommeren 2020.
Rogaland fylkeskommune vil med dette invitere alle kommunene og de berørte regionale
myndighetene med i planarbeidet.
Opprettelse av styrings- og prosjektgruppe i planarbeidet
Fylkeskommunen: Fylkeskommunen har oppnevnt 4 politikere med vara til styringsgruppa.
Kommunene: Planarbeidet omfatter hele Rogaland fylke, og det vil ikke være
hensiktsmessig at alle 26 kommunene deltar inn i styrings- og prosjektgruppa. Vi inviterer
derfor to kommuner fra hver region, til sammen 8 kommuner, til å delta i gruppene. I tillegg
til en god geografisk representasjon, ønsker vi deltakelse fra større og mindre kommuner,
som kan bidra med ulike utfordringer i klimatilpasningsarbeidet. Vi ønsker at den enkelte
region (Dalane, Haugalandet, Jæren og Ryfylke) blir enig seg imellom hvilke kommuner
som deltar, gjerne via etablerte interkommunale samarbeid der det passer.
Vi oppfordrer kommunene til å oppnevne personer til gruppene som har en sentral rolle i
kommunens arbeid med overordnet planlegging og / eller arbeid med klimatilpasning.
Vi ber om at kommunene også oppnevner vara til politiske og administrative
representanter.
For å lette kommunikasjonen ut til kommunene, er det ønskelig å få oppgitt en
kontaktperson fra de kommunene som ikke sitter i styrings- og prosjektgruppa. Alle
kommuner vil bli invitert til samlinger og evt temamøter.
Standardbrev for melding om vedtak.

Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Statlige etater: Vi ber om at de statlige etatene, som ønsker å delta aktivt i planarbeidet,
oppnevner representanter til styrings- og prosjektgruppa. Det er vanlig at etatene deltar på
styringsgruppemøtene som observatører. Det er også mulig å kun delta i prosjektgruppa.
Hvis noen av de statlige etatene ikke ser behov for å delta i disse gruppene, men likevel
ønsker å være orientert om planarbeidet, så ber vi om at det oppgis en kontaktperson.

Informasjon om planlagte aktiviteter i forbindelse med planprogrammet
Spørreundersøkelse: Vi ønsker å få innspill fra kommunene om status for
klimatilpasningsarbeidet per i dag, og hvilke behov som kommunene ser de har i det
videre arbeidet med klimatilpasning. Vi vil derfor i løpet av april sende ut en
spørreundersøkelse til alle kommunene i fylket. Dette vil være nyttig bakgrunnsinformasjon
til verkstedene som planlegges i vår.
Verksted med tverrfaglig gruppearbeid: Vi vil legge til rette for to verkstedarbeid i vår; et i
Stavanger og et i Haugesund. Mest aktuelle tidsrom er uke 21-23. Vi vil invitere til bred
deltakelse på disse verkstedene; fra kommuner, regionale myndigheter og eksterne
interessenter. Vi håper flest mulig har mulighet til å delta. Mer informasjon om verkstedene
vil bli sendt ut i løpet av april.

Oppfølging og kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon (med e-post og tlf/mob.) til oppnevnte personer til styrings- og
prosjektgruppa, samt kontaktpersoner utover dette, sendes direkte til prosjektleder for
planarbeidet: elin.valand@rogfk.no, tlf: 51 51 68 77.
For at medlemmer av prosjekt- og styringsgruppa skal ha mulighet til å planlegge
deltakelse på verkstedene, er det ønskelig med en avklaring og tilbakemelding innen 9.
mai.
Det henvises ellers til vedlagt oppstartssak fra Fylkesutvalget for mer informasjon. Ta
kontakt med saksbehandler ved spørsmål.
Vi ser frem til et godt samarbeid om regionalplanarbeidet.
Med hilsen
Christine Haver
regionalplansjef
Elin Valand
rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Saksfremlegg og protokoll fra møtet i fylkesutvalget 20. mars 2018, sak 049/18
Mottakere:
Kommuner i Rogaland fylke v/ rådmenn
Fylkesmannen i Rogaland
NVE, Region sør
Mattilsynet, Region sør og vest
Kystverket, Region vest
Statens vegvesen, Region Vest
Fiskeridirektoratet, Region Sør
Bane NOR
Jernbanedirektoratet
Direktoratet for samfunn og beredskap
Statsbygg region vest
Husbanken vest Bergen
Rogaland sivilforsvarsdistrikt
Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08
Kartverket
Avinor
Kopimottakere:
Inghild Vanglo, Rogaland fylkeskommune
Simon Næsse, Rogaland fylkeskommune
Ingve Berntsen, Rogaland fylkeskommune
Sofie Margrethe Selvikvåg, Rogaland fylkeskommune
Aase Simonsen, Rogaland fylkeskommune
Ragnvald Nilsen, Rogaland fylkeskommune
Torfinn Ingeborgrud, Rogaland fylkeskommune
Heidi Bjerga, Rogaland fylkeskommune
Jon Moe, Kartverket

