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Høring - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Lund kommune gir sin tilslutning til foreliggende planforslag.
 
Kommunestyret 18.06.2020:

Møtebehandling:

Ann Sissel Haukland fremmet følgende tilleggsforslag:

Lund kommune tar opp i Regionråd Dalane hvordan man skal tilpasse seg deltakelse i klimarådet som
Rogaland fylkeskommune vil opprette.

Ved votering ble formannskapet sin innstilling med Ann Sissel Haukland sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

 
KS- 027/20 Vedtak:

Lund kommune gir sin tilslutning til foreliggende planforslag. 

Lund kommune tar opp i Regionråd Dalane hvordan man skal tilpasse seg deltakelse i klimarådet som
Rogaland fylkeskommune vil opprette.

 



 

SAKSOPPLYSNINGER:

Lund 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.
 
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 sette i gang tiltak for å på den ene siden hindre eller redusere
skade, og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene kan innebære.
 
Tilpassning er en konstant prosess og ikke et endelig resultat. Vi er derfor avhenig av å stadig tilpasse oss
ved å finne nye løsninger i takt med nye utfordringer. Det som er viktig i denne sammenhengen er
robusthet, motstandsdyktighet, tåleevne og 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.
 
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.

VURDERING:

Vi viser til planen i sin helhet. Planen har et viktig fokus med tanke på klimatilpasninger. Lund kommune
finner det positivt at Rogaland fylkeskommune i sitt planarbeid har lagt opp til en god medvirkningsprosess.
Plandokumentet er oversiktlig og 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.
 
Lund kommune finner det hensiktsmessig at klimatilpassning og arbeid med reduksjon av utslipp av
klimagasser sees under ett. Planforslaget ser på arbeidet med klimatilpasninger og arbeidet med reduksjon
av utslipp av klimagasser separat. Dette mener Lund kommune er noe uheldig da dette er faktorer som
henger tett sammen.
 
For Lund kommune vil det være svært viktig at det tas hensyn til lokale tilpasninger. For kommunens
hovednæring, jordbruket, er flom- og tørkeprobematikken store utfordringer. Det er store lokale forskjeller i
kommunen, og det er derfor viktig at planen gir kommunen rom for lokal tilpassning. Det sees som svært
viktig at de lokale bøndenes mulighet til å utnytte egen eiendom på en robust, rasjonell og bærekraftig måte
ivaretas. Lund kommune har industri/næring samt bosetting som er utsatt i forhold til flom, noe som også
er med på å gjøre flomsikring til en av kommunens viktige saker når det kommer til klimatilpasning.
 
Lund kommune ser at arbeidet med klimatilpasning og klimaomstilling er en krevende oppgave der det
stilles store krav til kunnskap og kompetanse, og ser derfor svært positiv til en opprettelse av nettverk som
en drahjelp for kommunenes arbeid med klimatilpasning. Lund kommune har ikke anledning til å fristille
ressurser til dette arbeidet. Vi støtter derfor forslaget om opprettelse av en kombinert stilling med dagens
vannområdekoordinatorstilling.
 
 

 
 
Siv Kristin Egenes  
rådmann  
 John Skåland
 kommunalsjef plan, næring og miljø

 
Vedlegg:
213174 Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050 - høringsutkast
213181 Handlingsprogram 2020-2024 - Høringsutkast
213182 Kunnskapsdel - Regional plan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050

 



 

Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive
personopplysninger jf. personopplysningsloven. All e-post til og fra Lund kommune er i utgangspunktet
journalpliktig etter arkivloven og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i
etter offentliglovens regler.


