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Høring av Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020- 2050 

1. Sammendrag 
Regionalplan for klimatilpasning er en overordnet plan for klimatilpasningsarbeid 

i Rogaland. Utarbeidelse av planen kom som et oppdrag til fylkeskommunen i 
Regional planstrategi for perioden 2016- 2020. Klimatilpasningsplanen er nå ute 
på høring med høringsfrist 5. august. Denne saken er Sandnes kommunes uttale 

til høringsforslaget.  
 

2. Regionalplan for klimatilpasning- kort om planforslaget 
Regionalplanen er en overordnet plan for klimatilpasningsarbeid i Rogaland. 
Planen skal i korte trekk bidra til mer tverrfaglig samarbeid, til kunnskap- og 

kompetanseheving og til gjennomføring av flere klimatilpasningstiltak. 
  

Det sentrale grepet i planen er etablering av et nettverk for klimatilpasning, der 
offentlig virksomhet, næringsaktører, kunnskapsinstitusjoner og 

interesseorganisasjoner inviteres med. Kommunene er hovedmålgruppen for 
planen og nettverket. Planen prioriterer kunnskap- og kompetanseheving som 
grunnlag for videre arbeide, per sektor og på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivå.  
 

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland, består av tre dokumenter; 
  
 Regionalplandokumentet angir retning og prioriteringer for arbeidet. 

Dokumentet inneholder visjon, mål, satsingsområder og retningslinjer. Visjon og 
mål beskriver hva fylkeskommunen ønsker å oppnå. Satsingsområdene gir 

prioriteringene for handling, og følger opp målene samlet. For hvert 
satsingsområde er det beskrevet effektmål, resultatmål, og hvilke indikatorer 
som skal brukes til å vurdere måloppnåelse. Retningslinjene gir rammer for 

videre planlegging, og følger tematisk opp de tre delmålene.  
  

 Handlingsprogrammet beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i 
perioden 2020-2024. Mange av tiltakene er knyttet til hovedgrepet som foreslås i 
oppfølgingen av planen - et nettverk for klimatilpasning i Rogaland, der 

kunnskap- og kompetanseheving er sentralt. Det beskrives også anbefalte tiltak 



side 2 av 6 

 

for kommunene og tiltak for Rogaland fylkeskommune. Tiltakene knyttes direkte 
opp mot effektmål og indikatorer. 

   
 Kunnskapsdelen oppsummerer viktig kunnskap som planen bygger på. 
Det er utarbeidet fire faglige rapporter i løpet av planprosessen, og 

kunnskapsdelen gir en oppsummering av de sentrale resultatene fra disse 
rapportene.  

  
Visjon, mål og satsingsområder  
Planen inneholder visjon, et hovedmål og tre delmål som beskriver ønsket 

tilstand som fylket skal bevege seg i retning mot. Planen er gitt et langsiktig 
perspektiv (mot 2050) for å signalisere at klimatilpasning er et langsiktig arbeid 

og at dagens tiltak og innsats har betydning langt frem i tid.  
 

Visjon: «Sammen for et klimarobust og bærekraftig Rogaland»  
 
Hovedmål: «Vi skal sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt 

på, og tilpasset, klimaendringene»  
 

Delmål:  
 A) Sikre nødvendig kunnskap og kompetanse om lokale konsekvenser av 
klimaendringer, og sammen mobilisere samfunnet til å utvikle gode 

klimaresiliente1 løsninger.  
  

 b) Sikre grunnlaget for et rikt naturmangfold og velfungerende 
økosystemer, slik at naturverdiene og matproduksjonen ivaretas for fremtiden, 
og naturens evne til å tilpasse seg ivaretas.  

 
 c) Redusere sårbarhet for klimaendringer og styrke klimaresiliens i 

eksisterende lokalsamfunn og infrastruktur, og sikre at ny utbygging ikke bidrar 
til økt sårbarhet og klimarisiko. 
   

Til målene er det gitt fem satsingsområder, som samlet følger opp målene med 
praktisk handling.  

 
De fem satsingsområdene:  
1. Klimatilpasning i alt vi gjør  

2. Klimakunnskap og innovasjon  
3. Samarbeid og kompetansebygging på tvers  

4. Engasjere til handling  
5. Tilpasning til mer vann  
 

Handlingsprogrammet (2020-2024) beskriver 26 tiltak systematisert i fire 
hovedgrupper:  

1. Klimatilpasningsnettverk  
2. Kunnskap- og kompetansetiltak  
3. Anbefalte tiltak til kommunene  

4. Interne tiltak for Rogaland fylkeskommune  
 

Høringsdokumentene og beskrivelse av planarbeidet finnes her.  

                                       
1 Resiliens: Robusthet, motstandsdyktighet, tåleevne, tilpasningsevne. 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regionalplan-for-klimatilpasning/
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3.Merknader til høringsutkastet 

 
Generelt 
Sandnes kommune ønsker å anerkjenne fylkeskommunens arbeid med en 

overordnet klimatilpasningsplan. Prosessen er gjennomført med stor grad av 
medvirkning og baserer seg på et omfattende kunnskapsgrunnlag. Planarbeidet 

har vært organisert med politisk styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe, 
samt referansegruppe. Sandnes kommune har ikke vært del av styringsgruppe 
eller prosjektgruppe, men deltatt politisk og administrativt i møter og workshops.  

Klimatilpasningsplanen er tydelig på problemstillingen og vil kunne ha en viktig 
funksjon ved at den formidler og samler kunnskap. Planen konkretiserer 

utfordringer i vår region og bidrar på den måten til å sette klimatilpasning på 
dagordenen. 

  
Planens visjon, mål og delmål er det vanskelig å være uenige i. Utfordringen til 
alle overordnede planer er å sikre en rød tråd fra overordnede mål til tiltak. 

Dette er tenkt gjennom en nokså omfattende målstruktur og til slutt en 
handlingsdel. Sandnes kommune mener det med fordel kan utarbeides en 

kortversjon som illustrer målhierarkiet med delmål og strategier på en oversiktlig 
måte, jfr kap 4 og 5.  
 

Kunnskapsgrunnlaget er også omfattende med statistikk, analyser og litteratur. 
Dette kan fort oppfattes vanskelig tilgjengelig for lesere utenfor fagkretsen. Det 

er derfor positivt at det er prioritert å forklare ord og begreper, samt å forsøke å 
formidle på et enkelt språk. 
 

Under følger noen kommentarer og innspill til konkrete tema som omhandles i 
planen.  

 
Utfordringer i den bebygde byen 
Delmål C fastsetter at vi skal redusere sårbarhet og styrke klimaresiliens i 

eksisterende lokalsamfunn. I Sandnes kommune, og i mange andre kommuner, 
er det store utfordringer knyttet til at allerede utbygde områder ligger utsatt til 

for fremtidige klimaendringer. Kunnskapsgrunnlaget viser også til at endringer i 
klima vil medføre behov for store investeringer og tiltak der det allerede er bygd 
ut. I Regionalplan Jæren er fortetting et viktig prinsipp. Mye av fortettingen skal 

skje i sentrumsområder og i allerede utbygde områder tett på byer og tettsteder. 
 

Gode løsninger for klimatilpasning i den bygde byen vurderer Sandnes kommune 
som særlig utfordrende. Mange av dagens sentrumsområder ligger nær sjø eller 
vassdrag, og de er allerede utsatt for flom og et våtere klima. Utfordringen med 

de lokalsamfunnene som allerede er utbygd er i liten grad beskrevet. Det er 
heller ikke foreslått tiltak i forhold til denne problematikken. Dersom kommunen 

skal ta høyde for fremtidig klima, vil det være nødvendig å gi vann mer plass. 
Dette kan innebære målkonflikter i forhold til effektiv arealbruk. Finansiering av 
tiltak i allerede utbygde områder vil være krevende. Retningslinje iii.a) om 

overvannshåndtering tar i liten grad opp i seg hvor krevende klimatilpasning er i 
den bebygde byen. 

 
I konsekvensutredningen av planen er det utelukkende vist til positive 

konsekvenser. Etter kommunens vurdering vil hensyn til klima gi målkonflikter i 
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forhold til effektiv arealbruk og utbygging i prioriterte utbyggingsområder. Denne 
problemstillingen kan med fordel utdypes i plandokumentene. Fylkeskommunen 

bør også vurdere om det er behov for en veileder som kan gi kommunene gode 
råd til hvordan denne problemstillingen kan håndteres. 
  

Vassdrag som går gjennom flere kommuner 
Når det gjelder større vassdrag vil tiltak i en kommune kunne gi påvirkning 

nedstrøms i andre kommuner. Sandnes kommune mener Fylkeskommunen bør 
ta et særlig ansvar for å innhente kunnskapsgrunnlag som kan gi en mer 
samordnet arealbruk. I større vassdrag som renner gjennom flere kommuner 

ville det vært hensiktsmessig med flomsonekartlegginger langs hele elvestrekket. 
Dette kunne vært et konkret tiltak for fylkeskommunen i handlingsdelen. 

  
Konkretisering av kunnskapsgrunnlag/utredningskrav  

En regional plan for klimatilpassing vil være nyttig dersom den fører til mer 
enhetlige vurderinger og at det samme kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for 
hele regionen. Slik retningslinjene er utformet, skal det legges kunnskap til 

grunn. Samtidig er retningslinjene mindre eksplisitte på hvilken kunnskap og 
hvilke forutsetninger som her gjelder. Sandnes kommune legger 

klimaservicesenteret sine beregninger til grunn. Kommunen mener det hadde 
vært en styrke dersom det kom tydeligere fram i plandokumentene hvilket 
kunnskapsgrunnlag som skal benyttes. Det hadde også vært nyttig dersom 

planen tydelig konkretiserte hvilket klimapåslag som ble anbefalt på ulike 
hendelser. Det er stor usikkerhet i forhold til fremtidig klima, og planen burde 

konkretisere hvordan denne usikkerheten skal håndteres.  
 
Planen sett i sammenheng med andre regionale planer 

Det arbeides nå med ny regionalplan for Jæren. Sandnes kommune savner en 
beskrivelse av hvordan fylkeskommunen tenker at disse planene skal samvirke. 

Det åpnes for tiltak i sentrale utbyggingsområder selv om disse ligger utsatt til. 
Planen er imidlertid ikke konkret på hvilke områder dette gjelder. Sandnes 
kommune stiller spørsmål ved om dette kan konkretiseres ved at det henvises til 

ny regionalplan Jæren og de prioriterte sentrene/ utbyggingsområdene som 
denne planen definerer.  

  
Retningslinjer 
De foreslåtte retningslinjene er i stor grad innarbeidet i Sandnes kommune sitt 

planverk og i de administrative rutinene. Retningslinjene vurderes derfor ikke i 
seg selv å være konfliktfylte. Flere av retningslinjene har preg av å være 

overordnede mål. De forholdene som beskrives er i stor grad også ivaretatt 
gjennom annet lovverk.  
 

Planen avklarer at retningslinjene vil kunne gi grunnlag for innsigelse. 
Retningslinjene er imidlertid utarbeidet med en generell ordlyd, og det er 

vanskelig å få et konkret bilde at hvordan fylkeskommunen vil tolke/praktisere 
dette.  
 

Retningslinjene henviser til sammenhengene blågrønne strukturer og sentrale 
utbyggingsområder. Illustrasjoner som viser eksempel på hvor vi finner slike 

områder vil styrke planens lesbarhet. 
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Handlingsdel 

I planens handlingsdel pkt 3.3. foreslås flere tiltak hvor kommunen har særlig 
ansvar for oppfølging. Sandnes kommune forutsetter at oppfølging av disse vil 
være noe kommunene selv må kunne definere omfang av og praktisk 

gjennomføring. Kommunene har ulike utgangspunkt når det kommer til 
klimatilpasningsarbeidet, og behovene vil også kunne variere. Oppfølgingen i 

handlingsdelen er også veldig konkret på metodikk og foreslåtte måle- og 
evalueringssystem. Her bør det være rom for lokal tilpasning ut fra dagens bruk, 
erfaring og behov. Kommunens behov bør også være førende for ev. partnerskap 

og samarbeidsavtaler, jf. tiltak 1c.  
     

For noen av temaene vil det være ressurskrevende for kommunen å fremskaffe 
nødvendig kunnskap. Dette gjelder blant annet økosystemkartlegginger. Det 

hadde vært ønskelig om fylkeskommunen kunne utarbeidet et regionalt 
kunnskapsgrunnlag over naturtyper som er utsatt som følge av klimaendringer.  
 

I handlingsdelen pkt. 16 er det foreslått at kommunene skal lage rutiner for 
informasjon og formidling rundt klimautfordringene. Sandnes kommune mener 

fylkeskommunen også vil ha en sentral rolle i et slikt arbeid, gjerne koblet opp til 
foreslått Klimaråd som kan sette tematikken på dagsorden. Det er for eksempel 
lite hensiktsmessig at hver kommune utarbeider eget informasjonsmateriell på et 

så overgripende tema som dette.  
 

4. Oppsummering 
Sandnes kommune tror Regionalplan for klimatilpasning kan bidra til at 
fremtidige klimautfordringer i sterkere grad tas hensyn til i forvaltningen og i 

fremtidig ressursdisponering i kommunene. Klimatilpasning er et krevende tema 
å formidle, særlig i de tilfeller det er usikkerhet om samspillseffekter og 

konsekvenser. Plandokumentene samler mye kunnskap og peker retning. 
   
Kommunene har en viktig rolle. Som myndighetsutøver, tjenesteleverandør, eier 

(av bygg og infrastruktur) og samfunnsutvikler, legger kommunen rammer for 
hvordan vi skal møte fremtiden, inkl. fremtidens klima. Klimatilpasning vil være 

en av mange viktige oppgaver som skal prioriteres sterkere i tiden fremover. En 
føre- var holdning og resiliente løsninger kan potensielt spare kommunene for 
fremtidige kostnader når flommen eller skredet først inntreffer.   

 
Et hovedgrep i planen er etablering av nettverk for klimatilpasning. Nettverk kan 

fungere bra dersom det vektlegges prosjekt og tema som har stor 
overføringsverdi for de deltakende kommunene. Det er imidlertid 
ressurskrevende å drifte og delta i nettverk, og det krever bevissthet fra alle 

parter for at det skal gi mest mulig nytte. I det videre arbeidet vil det være viktig 
å detaljere innhold og konkretisere arbeidsformer som sikrer nytte for alle parter. 

Et klimaråd med politisk deltakelse vil kunne virke positivt for å løfte debatten og 
skape engasjement. 
  

Sandnes kommune ser frem til et videre samarbeid med fylkeskommunen og 
nabokommuner for å følge opp målsetningen om et klimarobust og bærekraftig 

Rogaland. 
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Forslag til vedtak: 
Sandnes kommune støtter hovedgrep i høringsutkast til Regionalplan for 
klimatilpasning i Rogaland 2020-2050, med de merknader som fremkommer i 

saken.  

 
 
 

 
Rådmannen i Sandnes, 05.06.2020 
 

Bodil Sivertsen 
Rådmann 

 Leif Aarthun Ims 
 Kommunaldirektør 
 

Vedlegg:  
 

         
 
 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk 
godkjenning. 


