Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland

Referat fra styringsgruppemøte 1/18, 21.09.18
Sted: Rogaland fylkeskommune, Stavanger
Tid: 12.00 -13.45.

Tilstede:
Organisasjon
ROGFK
ROGFK
ROGFK
ROGFK
Strand kommune
Sokndal kommune
Stavanger kommune
Hå kommune
Utsira kommune
Karmøy kommune

Medlemmer
Torfinn Ingeborgrud, leder
styringsgruppa
Inghild Vanglo
Ingve Berntsen
Aase Simonsen
Astrid Norland
Trond Arne Pedersen
Per A. Thorbjørnsen
Andreas Bjorland
Marte Eide Klovning
Svanhild Irene L. Andersen

Fylkesmannen i Rogaland

Lone Merethe Solheim

Tilstede
X
X
X
Forfall / delvis skype
X
Forfall / delvis skype
X
X
Forfall / delvis skype
Forfall
Reidar Johnsen,
beredskapssjef

Deltakelse fra administrasjonen: Eli Viten (ass. regionalplansjef), Elin Valand (prosjektleder), Maryon
P. Strugstad (rådgiver/geolog).
Kommentar til deltakelse: Fire medlemmer meldte forfall pga uvær. Det ble gjort forsøk på å
opprette et skype-møte for disse medlemmene. Dessverre fungerte lyden for dårlig til at disse klarte
å delta på møtet.

Sak 1/18 Orientering om valg av leder av styringsgruppa
Ingen kommentarer til saken.

Sak 2/18: Utkast til planprogram
Prosjektleder Elin Valand, presenterte utkast til planprogram med fokus på følgende tema;
-

-

Fremdriftsplan. Det planlegges for at planprogram sendes ut på høring januar 2019.
Klimagassreduksjon og klimatilpasning, viktig å kommunisere sammenheng og forskjell.
Oppdaterte klimamål: Administrasjonen legger frem sak til Fylkesutvalget 25.9 med forslag
om at oppdaterte klimamål vurderes inn i regional planstrategi, i stedet for at oppdaterte
klimamål legges inn i denne planen.
Tidsperspektivet, forslag 2050.
Struktur av dokumentet.
Hovedtema.
Utfordringer vs muligheter.
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-

Medvirkning.
Oppsummering av innspill fra prosjektgruppa og referansegruppa, med forslag til endringer
basert på dette.

Presentasjon er vedlagt.

Diskusjon temavis:
Fremdriftsplan: Ingen forslag til endring.
Klimagassreduksjon og klimatilpasning: Det er viktig å få frem sammenhengen mellom disse, men vi
må også få frem at det er to ulike utfordringer, som krever ulike typer tiltak.
Oppdaterte klimamål / sak i FU 25.9: Styringsgruppa forholder seg til de vedtak som FU gjør, så
informasjon tas til orientering. Hvis forslaget til administrasjonen går gjennom, så vil det bety at
oppdaterte klimamål ikke inkluderes i denne planen.
Tidsperspektiv og oppdatering: Gruppa er enig med prosjekt- og referansegruppa, om at 2020-2050
vil være et bra tidsperspektiv for planen. Det ble presisert at planen må bli et levende dokument,
ettersom klimaet er i endring og kunnskapen vil oppdateres. Det bør legges inn i planen at den bør
vurderes revidert regelmessig, eksempelvis hvert 5 år (med referanse til klimaloven). Eli Viten viste til
at dette vil kunne gjøres gjennom regional planstrategi, som skal revideres hvert 4. år. Det vil da
være mulig å vurdere ny kunnskap og behov for revisjon av plan. Det ble ellers vist til viktigheten av
et godt handlingsprogram som gjerne oppdateres årlig.

Struktur og innhold:
Det kom ulike innspill og kommentarer knyttet til dokumentets innhold og hovedtema, noen
generelle og noen konkrete;
➢ Det er ønskelig at dokumentet er kort og konsist. Forslag om alternativ struktur fra
referanse- og prosjektgruppen støttes.
➢ Det er en utfordring at klimatilpasning treffer så bredt og så mange ulike tema. En bør ha
fokus på tverrfaglig samarbeid og kunne bidra utover det som eksisterer. Planen må ha
en avgrensning slik at den ikke blir for omfattende. Det må skilles mellom arbeid som
andre har ansvar for og hva regionalplanen skal dekke.
➢ Det kom innspill på at det bør vurderes å ha tørke som hovedtema, særlig etter
sommerens erfaring. Matsikkerhet, fôrsikkerhet, drikkevann, kraftmangel og
skogbrannfare ble nevnt i denne sammenheng. Det kom en del synspunkt rundt dette
temaet. Det ble kommentert
o at det er viktig å skille mellom beredskap som håndteres av andre (etter at
skaden har skjedd), og forebygging som denne planen bør ha fokus på.
o at tørke er med som tema, men trenger kanskje ikke være hovedtema.
➢ Planen må ikke fremstå som «for positiv» til klimaendringer – Det er bra å se på
muligheter for landbruk mtp økt temperatur, men det må ikke bli så mye fokus på dette,
slik at det fremstår som at det er den veien vi ønsker å gå.
➢ Forholdet til andre planer må tydeliggjøres. Det må beskrives hvordan denne planen kan
påvirke arbeidet til kommunene og andre regionale planer.
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➢ Ønske om fokus på kunnskapsbygging og veiledning. Ikke bare pålegg. Henvisning til
folkehelseplanen som eksempel på en god måte å jobbe på.
➢ Det er viktig at planen differensierer, f.eks knyttet til geografiske ulikheter. Kommunene
har ulike problemstillinger. Dette bør tydeliggjøres.
➢ Det er viktig å dra erfaring fra andre fylker og internasjonalt. Sekretariatet viste til nyttig
og relevant arbeide i bl.a. Hordaland og Trøndelag som Rogaland kan lære av. Det er
flere fylker som har kommet lenger i arbeidet, og som vi kan dra erfaringer fra. Det er
også aktuelt å se til andre land, eks Danmark og Sverige.
➢ Det ble lagt frem ønske om at sekretariatet utarbeider en oversikt over hvor mange
kommuner i Rogaland som har utarbeidet klimatilpasningsplan eller tilsvarende. Dette
kan gjerne være med som et vedlegg. Sekretariatet jobber videre med dette.
➢ Planlegging og tiltak kommer gjerne etter en hendelse, ref. uventet flom på Vigrestad
(ikke forutsett). Regionalplanen kan bidra til at vi kan bli mer proaktive og komme i
forkant av hendelser.

Medvirkning:
Må ikke undervurderes. Vi bruker mye ressurser på å lage planer, men blir ikke alltid brukt godt nok.
Vi må ha en ambisjon om at planen skal kunne brukes aktivt. Kommunene må få et sterkt eierforhold
til planen.
Fylkeskommunen bør arrangere årlige arbeidsverksted, med bred invitasjon til kommunene.

Annet:
Ønske om befaringer i forbindelse med møtene og gjerne også studietur. Det kan være aktuelt til
neste år. Dette vil bli tatt opp som tema på neste møte.
Utkastet vil bli justert til neste møte. På neste møte vil det være aktuelt å gå gjennom dokumentet,
kapittel for kapittel.

Neste møte:
Fredag 30. november, kl. 12.00 -14.30. Møtet starter med lunsj.

Referenter: Maryon Paulsen Strugstad og Elin Valand

