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Høring - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050 
 
 

Saken gjelder: 
Bjerkreim kommune har fått på høring forslag til Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 
(2020-2050) med frist for uttale 5. august 2020. Det bes særlig om tilbakemelding på om 
planen treffer de regionale og lokal behovene i fylket, og på forslag til regionalt nettverk på 
klimatilpasning. 
 
Planen har vært gjenstand for en omfattende prosess med stor grad av involvering 
(medvirkningslogg side 71 i planforslaget) der Bjerkreim kommune, representert ved Kristian 
Nomedal, har deltatt i prosjektgruppa.  Det er derfor et omforent planutkast som nå er sendt 
på høring. 

 

Faktiske opplysninger: 
Klimaendringene er en av verdens største utfordringer. Den globale oppvarmingen er 
allerede merkbar og påvirker mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden. 
Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg, og iverksette 
tiltak for å på den ene siden hindre eller redusere skade, og på den andre siden utnytte 
mulighetene som endringene kan innebære. 
 
Tilpasning er en konstant prosess og ikke et endelig resultat, vi er derfor avhengig av å 
stadig tilpasse oss ved å finne nye løsninger i takt med nye utfordringer. Et viktig begrep i 
denne sammenheng er klimaresilliens som kan beskrives som robusthet, 
motstandsdyktighet, tåleevne eller tilpasningsevne, altså systemets evne til å opprettholde 
viktige prosesser og funksjoner i møte med endringer og forstyrrelser. I forhold til 
klimatilpasning vil det bety at samfunnet konstant må tilpasse seg og være forberedt på det 
uventede. 
 
Figur som beskriver resilliens på en god måte: 
 

 

Figur 1: Oversatt til norsk ved Øien og Øren (2019) og tilpasset av Rogaland 
fylkeskommune 

 
 



Planforslaget har et hovedmål og tre delmål. Disse følges opp i konkret handling gjennom 
fem satsingsområder som hver har tilknyttet effektmål og resultatmål: 

 

Figur 2: Rogaland fylkeskommune 

Med utgangspunkt i blant annet statlige planretningslinjer for klimatilpasning er det utarbeidet 
regionale retningslinjer (side 55-57 i planen) som vil være styrende for kommunenes arbeid: 

i. Kunnskap og planlegging 
ii. Samfunnssikkerhet og naturfare 
iii. Overvannshåndtering 
iv. Velfungerende økosystemer 
v. Vassdrag og vannmiljø 

Retningslinjer i regionale planer er regionale spilleregler for å oppnå de felles målene for 
utvikling i regionen. Retningslinjene er forankret i plan- og bygningsloven, og kan gi grunnlag 
for regionale og statlige myndigheter til å fremme innsigelse dersom nye planforslag er i strid 
med disse. 
 
Planforslaget omfatter også en handlingsplan som beskriver hvilke tiltak som prioriteres i 
perioden 2020 – 2024. Det er totalt foreslått 26 tiltak og disse er systematisert under 4 
hovedtema: klimatilpasningsnettverk, kunnskap- og kompetansetiltak, anbefalte tiltak til 
kommunene og interne tiltak for Rogaland fylkeskommune. 
 
 

Vurderinger: 
Bjerkreim kommune finner det positivt at Rogaland fylkeskommune i sitt planarbeid har lagt 
opp til en god medvirkningsprosess. Plandokumentet er oversiktlig og godt strukturert, 
skrevet i et klart språk, noe som gjør planen lettere tilgjengelig både for offentlige aktører, 
næringslivet og andre med hjerte for et klimarobust og bærekraftig Rogaland. 
 
Planen skiller mellom klimatilpasning og selve arbeidet med å redusere klimagasser. Dette er 
et litt kunstig skille, vi finner det derfor positivt at det under arbeidet med ny regional 
planstrategi er foreslått revisjon av Regionalplan for Energi og Klima sånn at arbeidet med 
klimatilpasning, reduksjon av klimagasser og samfunnsendring kan ses i sammenheng.  
 
 



Retningslinjer 
Det er utarbeidet et sett med retningslinjer som vil være et nyttig verktøy for kommunens 
arbeid med klimatilpasning.  
 
Tiltak 
Målet om et bærekraftig og klimarobust samfunn kan kun nås dersom vi jobber sammen, 
både forvaltning og private aktører. Planforslaget legger opp til en rekke tiltak. Første tiltak er 
forslag om å opprette et eget nettverk for klimatilpasning.  
 
 
Tiltak 1. Etablering av et regionalt nettverk for klimatilpasning Rogaland 

 
 
Arbeidet er foreslått organisert med et klimaråd bestående av politikere fra kommunalt og 
fylkeskommunalt nivå i tillegg til representant fra ungdommens fylkesting.  
 
Klimatilpasningsforum er tenkt som en tverrfaglig arena for alle aktuelle aktører som jobber 
med klimatilpassing i Rogaland; forvaltning, næring, forskning, utdanning og frivillige 
organisasjoner.  
 
I tillegg er det ønskelig at det inngås samarbeidsavtaler som blant annet innebærer jevnlige 
regionale samlinger og samarbeid om kunnskap- og kompetanseheving. 
 
 
 
 



 
Skjematisk oversikt som viser hvordan nettverket er tenkt organisert: 
 

 

Figur 3: Rogaland fylkeskommune 

Det har vært gjennomført et tilsvarende opplegg som pilotprosjekt i Trøndelag og erfaringene 
fra dette arbeidet ble presentert på høringskonferansen som ble avholdt nå i mai Erfaringer fra 

nettverk på klimatilpasning i Trøndelag (PDF, 2 MB). 
 
Evaluering av de små kommunene i Trøndelag viser at ingen av kommunene hadde satt 
klimatilpassing på dagsorden før nettverksarbeidet ble satt i gang. De hadde heller ingen 
dialog om klimatilpassing, verken internt i kommunen eller eksternt. 
 
Etter gjennomført pilotprosjekt hevdet deltakerne at de hadde fått verdifull drahjelp i arbeidet, 
økt kompetanse, økt forståelse for tverrenhetlig arbeid og at det var nyttig å jobbe sammen 
på tvers av kommunegrenser. Selve prosjektet hadde en varighet på 4 møter a 5 timer, og 
de deltakende kommunene satt igjen med et ønske om å videreføre prosjektet.  
 
Bjerkreim kommune ser at arbeidet med klimatilpasning og klimaomstilling er en krevende 
oppgave der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse. Vår organisasjon har 0,25 
årsverk totalt avsatt til miljøforvaltning, rådmannen er derfor svært positiv til en opprettelse av 
nettverk som en drahjelp for kommunenes arbeid med klimatilpasning. 
 
Fylkeskommunen sammen med fylkesmannen vil til sammen bidra med kr. 150 000,- til drift 
av nettverket. Det forutsettes at kommunene bidrar tilsvarende med kr. 50 000,- i året. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rogfk.no/_f/p1/i8ebbe502-63d5-485c-b7d3-e148dab1164a/nettverk-trondelag_stein-arne-andreassen-4.pdf
https://www.rogfk.no/_f/p1/i8ebbe502-63d5-485c-b7d3-e148dab1164a/nettverk-trondelag_stein-arne-andreassen-4.pdf


Tiltak 12: Etablere ressurser til å jobbe med klimatilpasning. 
 

 
 
Bjerkreim kommune har ikke anledning til å fristille ressurser til dette arbeidet.  Vi støtter 
derfor forslaget om opprettelse av en kombinert stilling med dagens 
vannområdekoordinatorstilling. 
 
Tiltak 16: Kommunikasjon og formidling. 
Tiltaket går ut på etablering av rutiner for videreformidling av informasjon til innbyggerne i 
kommunen, for eksempel oppretting av egen nettside for informasjon om aktuelle 
klimatilpasningstiltak. Det foreslås også å utarbeide informasjonsmateriell til innbyggerne og 
næringsliv for å bidrar til økt forståelse for de lokale klimautfordringene. 
 
Bjerkreim kommune ser for seg at denne type arbeid kan plasseres hos ny 
vannområde/klimatilpasningskoordinator. 
 
De øvrige anbefalte tiltakene er samtlige gode forslag som det vil være nyttig for kommunen 
å få innarbeidet i sin daglige drift. 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 

Konsekvenser for barn og unge: 
 

Konsekvenser for folkehelsen: 
 

Beredskapsmessige konsekvenser: 
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218929 Regionalplan for klimatilpasning_høringsutkast 
218930 Handlingsprogram_RP klimatilpasning_høringsutkast 
218931 Kunnskapsdel_klimatilpasning_13.2.2020 

 
 

 

 

 


