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INVITASJON TIL DELTAKELSE OG MEDVIRKNING I ARBEIDET MED
REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND
Rogaland fylkeskommune skal utarbeide en Regional plan for klimatilpasning, og inviterer
med dette organisasjoner, næringsliv, private aktører, forskning, og andre, til å delta i
planarbeidet.
Referansegruppe
Vi skal nå opprette ei referansegruppe. Alle som ønsker å delta i planarbeidet, og bidra
med sin erfaring og sine synspunkt om arbeidet med klimatilpasning, inviteres med.
Hvis du ønsker å delta i referansegruppa (eller kanskje bare ønsker å være orientert om
planarbeidet), send tilbakemelding til undertegnede per e-post: elin.valand@rogfk.no.
Første medvirkningsmulighet i planarbeidet
Vi arrangerer to samlinger i mai som en oppstart på arbeidet med planprogrammet. Her
blir det mulighet til å diskutere viktige problemstillinger du er opptatt av, og bidra med
synspunkt på plan- og utredningsarbeidet. Du kan delta på enten samlinga i Stavanger 25.
mai eller samlinga i Haugesund 30. mai.
Mer informasjon om planarbeidet, og påmelding på disse to samlingene, gjøres på
Rogaland fylkeskommunes hjemmeside; www.rogfk.no.
Hva er en regional plan?
Regionale planer beskriver prioriteringer og retning for utvikling i regionen. Planene har et
langsiktig perspektiv, og hver plan har mål, strategier og tiltak.
Regionale planer skal fungere som nyttige styringsverktøy for både kommuner,
fylkeskommunen, statlige etater og ulike interessegrupper. Planene skal revideres hvert 4.
år og ha et årlig handlingsprogram.
Arbeidet starter med et planprogram, som beskriver hva planen skal handle om og
hvordan planarbeidet skal gjennomføres.
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Bakgrunn klimatilpasning:
Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses
klimaendringene. Selv om det globalt blir enighet om kraftige kutt i utslipp av klimagasser,
vil klimaet på jorda endre seg på grunn av utslipp som allerede er i atmosfæren. Fram mot
år 2100 vil Norge få et varmere klima, med mer nedbør, kortere snøsesong, minkende
isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. Samfunnet må tilpasse seg et nytt klima.
At samfunnet er klimatilpasset, betyr at det er i stand til å begrense eller unngå ulemper
som følge av endret klima, og å utnytte nye muligheter. Klimaendringene vil i Rogaland
særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann,
havnivåstigning og stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelser, og skred.
Mer informasjon:
Det finnes en nasjonal side for klimatilpasning: www.klimatilpasning.no med mye bra
informasjon. «Klimaprofil Rogaland» gir nyttig informasjon om forventede klimaendringer i
Rogaland.
Les mer om medvirkning i plan på «Plan Rogaland».
Gjerne videreformidle invitasjonen i din organisasjon og til andre du mener burde vært
invitert.
Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du har spørsmål.

Med hilsen

Elin Valand
rådgiver
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NAVN
Arkeologisk museum
Asplan Viak
Avinor, Haugesund lufthavn Karmøy
Avinor, Stavanger lufthavn Sola
Blue Planet
Bolig- og byplanforening Rogaland
Cowi, Haugesund
Cowi, Stavanger
Dalane energi
Dalane Friluftsråd
Destinasjon Haugesund og Haugalandet
Ecofact
Energi Norge
Fiskarlaget vest
Fortidsminneforeningen Rogaland
Forum for natur og friluftsliv – Rogaland
Fremtiden i våre hender, Haugalandet
Fremtiden i våre hender, Stavanger
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO
Friluftsrådet Vest
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO Rogaland
Greater Stavanger
Grønn by
Haugaland kraft
Haugaland Landbruksrådgjeving
Haugaland vekst
Haugalandet vannområdeutvalg v/sekretariat og leder
Haugesund turistforening
Havbruk Vest
Husbanken
Huseiernes landsforbund - Rogaland nord
Huseiernes landsforbund - Rogaland sør
Innovasjon Norge, Rogaland
IRIS
IVAR
Jordvernforeningen
Jæren friluftsråd
Jæren vannområde v/sekretariat og leder
Karmsund interkommunale havnevesen
Kongelige norske båtforbund, region Sør
KS Rogaland
LOs distriktskontor i Rogaland

Lyse Produksjon AS
Miljørettet helsevern Rogaland brann og redning IKS
Natur og ungdom Rogaland
Naturvernforbundet i Rogaland
NHO Rogaland
NIBIO, Særheim
NLA Rogaland
Norconsult, Stavanger
Norges bonde og småbrukarlag - Rogaland
Norges handikapforbund, region sørvest
Norges jeger og fiske forbund – Rogaland
Norges Kulturvernforbund
Norges kystfiskarlag
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norsk Hydro ASA / Hydro Energi
Norsk industri
Norsk landbruksrådgivning Dalane
Norsk landbruksrådgivning Rogaland
Norsk zoologisk forening
Norske lakseelver
Næringsforeningen Haugalandet
Næringsforeningen i Stavanger regionen
Oikos Rogaland
Region Stavanger AB
Rennesøy forsøksring, Veksthusrådgiving
Risavika havn IKS
Rogaland Bondelag
Rogaland Idrettskrets
Ryfylke energi
Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke IKS
Ryfylke vannområde v/sekretariat og leder
SAFO Sørvest
Sandnes Havn IKS
Småkraft AS
Statkraft SF Region Vest Norge
Statnett
Statskog SF
Stavanger Arkitektforening
Stavanger turistforening
Stavangerregionen Havn IKS
Universitet i Stavanger
Vinterlandbruksskolen på Jæren

