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Presentasjon
Hugo Kind fra Stavanger kommune innledet med presentasjon av Stavanger
kommunes arbeide med klimatilpasning, med fokus på havnivåstigning, stormflo og
bølger. Presentasjon er vedlagt.

Sak 1/19 Forslag til endring i planprogram
Prosjektleder presenterte endringene som er foreslått i planprogrammet. Endringene
er i hovedsak knyttet til tydeliggjøringer og presiseringer, og endrer ikke ved struktur
eller innretning av planprogrammet som ble sendt på høring.
Styringsgruppa var positive til endringene som var foreslått av plansekretariatet og
prosjektgruppa, og gav støtte til forslag til endring av planprogram. Planprogrammet
slik det fremstår, vurderes å gi et godt utgangspunkt for det videre planarbeidet.
Plansekretariatet informerte om at Rogaland fylkeskommune har fått et tilskudd på kr.
850.000 fra Miljødirektoratet til planens utredningsarbeid. Styringsgruppa anbefalte at
det informeres om dette eksternt for å bidra til positiv oppmerksomhet til arbeidet
med planen. Sekretariatet følger opp.

Vedtak sak 1/19:
Styringsgruppa gir støtte til foreslåtte endringer i planprogrammet.
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Sak 2/19 Forslag til videre fremdrift i 2019, møteplan og innretning av analyser
Martin Vestnes Sæter orienterte om fylkeskommunens pågående analysearbeid til
planarbeidet. Når analysearbeidet er fullført, vil dette bli presentert i et samlet notat.
Konklusjoner fra styringsgruppa om møteaktivitet videre:
-

-

Styringsgruppa ønsker et møte i oktober, før konstituering av nye politikere.
Det er stor variasjon mellom kommunene når dette skjer.
Styringsgruppa er enige i at nye politikere må få mulighet til å delta på
scenarieverksted, av hensyn til videre forankring. Det må derfor sjekkes opp
når ny fullstendig styringsgruppe kan være på plass, knyttet til
kommunereformen. Det kan være forskjell på kommuner som slår seg
sammen, og de som ikke gjør det.
Styringsgruppa mener det kan være aktuelt for medlemmene å delta på de
regionale arbeidsmøtene, og ønsker informasjon om datoer, for å kunne
vurdere deltakelse.

Oppfølging av plansekretariatet:
-

Avklarer tidspunkt for regionvise arbeidsmøter med kommunerepresentanter i
prosjektgruppa, og møteplan sendes ut til styringsgruppa.
Sjekker opp tidspunktet for konstituering for alle kommunene som deltar i
gruppa, for å sjekke aktuelt tidspunkt for et siste møte i styringsgruppa og
første aktuelle tidspunkt for scenarieverksted.
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