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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGIONALPLAN FOR 

KLIMATILPASNING I ROGALAND 2020 - 2050 

 

Saksgang: 

Utval Saksnummer Møtedato 

Utval for lokal utvikling 058/20 04.06.2020 

Time formannskap 043/20 09.06.2020 

Time kommunestyre 037/20 16.06.2020 

 

Framlegg til vedtak: 

 
Time kommunestyre gir følgende uttalelse til høringsforslaget til Regionalplan for 
Klimatilpasning i Rogaland (2020-2050): 

1. Det er utarbeidet en god førstgenerasjonsplan for arbeidet med 
klimatilpasning i Rogaland. Planen vurderes til å være et godt 
styringsdokument for planarbeidet som kommunen skal arbeide med 
fremover, jf. godkjent kommunal planstrategi 2020-2023. 

2. Time kommune støtter opp under de mål, delmål, satsingsområder og 
tiltakene om å etablere Klimaråd, Klimatilpasningsforum, legge til rette for 
å inngå partnerskapsavtaler, styrking av eksisterende vannområder og 
etablering av et digitalt samlingspunkt for kommunikasjon og 
erfaringsutveksling. 

3. Planforslaget er noe svakt med hensyn til finansiering og ressurser. Planen 
bør omtale hvordan det skal arbeides for å få større mulighet til å kunne få 
tilskudd til gjennomføring av konkrete klimatilpasningstiltak. 

 
Utval for lokal utvikling 

Framlegget vart samrøystes vedtatt. 
 

ULK-058/20 Framlegg: 

Time kommunestyre gir følgende uttalelse til høringsforslaget til Regionalplan for 
Klimatilpasning i Rogaland (2020-2050): 

1. Det er utarbeidet en god førstgenerasjonsplan for arbeidet med 
klimatilpasning i Rogaland. Planen vurderes til å være et godt 
styringsdokument for planarbeidet som kommunen skal arbeide med 
fremover, jf. godkjent kommunal planstrategi 2020-2023. 

2. Time kommune støtter opp under de mål, delmål, satsingsområder og 
tiltakene om å etablere Klimaråd, Klimatilpasningsforum, legge til rette for 



å inngå partnerskapsavtaler, styrking av eksisterende vannområder og 
etablering av et digitalt samlingspunkt for kommunikasjon og 
erfaringsutveksling. 

3. Planforslaget er noe svakt med hensyn til finansiering og ressurser. Planen 
bør omtale hvordan det skal arbeides for å få større mulighet til å kunne få 
tilskudd til gjennomføring av konkrete klimatilpasningstiltak. 

 

Time formannskap 

Framlegget frå ULK vart samrøystes vedtatt. 
 

FSK-043/20 Framlegg: 

Time kommunestyre gir følgende uttalelse til høringsforslaget til Regionalplan for 
Klimatilpasning i Rogaland (2020-2050): 

1. Det er utarbeidet en god førstgenerasjonsplan for arbeidet med 
klimatilpasning i Rogaland. Planen vurderes til å være et godt 
styringsdokument for planarbeidet som kommunen skal arbeide med 
fremover, jf. godkjent kommunal planstrategi 2020-2023. 

2. Time kommune støtter opp under de mål, delmål, satsingsområder og 
tiltakene om å etablere Klimaråd, Klimatilpasningsforum, legge til rette for 
å inngå partnerskapsavtaler, styrking av eksisterende vannområder og 
etablering av et digitalt samlingspunkt for kommunikasjon og 
erfaringsutveksling. 

3. Planforslaget er noe svakt med hensyn til finansiering og ressurser. Planen 
bør omtale hvordan det skal arbeides for å få større mulighet til å kunne få 
tilskudd til gjennomføring av konkrete klimatilpasningstiltak. 

 

Time kommunestyre 

Framlegget frå FSK vart samrøystes vedtatt. 
 

KS-037/20 Vedtak: 

Time kommunestyre gir følgende uttalelse til høringsforslaget til Regionalplan for 
Klimatilpasning i Rogaland (2020-2050): 

1. Det er utarbeidet en god førstgenerasjonsplan for arbeidet med 
klimatilpasning i Rogaland. Planen vurderes til å være et godt 
styringsdokument for planarbeidet som kommunen skal arbeide med 
fremover, jf. godkjent kommunal planstrategi 2020-2023. 

2. Time kommune støtter opp under de mål, delmål, satsingsområder og 
tiltakene om å etablere Klimaråd, Klimatilpasningsforum, legge til rette for 
å inngå partnerskapsavtaler, styrking av eksisterende vannområder og 
etablering av et digitalt samlingspunkt for kommunikasjon og 
erfaringsutveksling. 

3. Planforslaget er noe svakt med hensyn til finansiering og ressurser. Planen 
bør omtale hvordan det skal arbeides for å få større mulighet til å kunne få 
tilskudd til gjennomføring av konkrete klimatilpasningstiltak. 

 

  



HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL REGIONALPLAN FOR 

KLIMATILPASNING I ROGALAND 2020 - 2050 

 

SAKEN GJELDER 

Saken gjelder offentlig ettersyn av forslag til Regionalplan for klimatilpasning i 
Rogaland (2020-2050). Rogaland fylkeskommune besluttet i Regional planstrategi 
2017 – 2020 å utarbeide en regionalplan for klimatilpasning. Planprogrammet ble 
godkjent 12.6.2019. Fylkesutvalget vedtok i sitt møte den 17.april d.å å legge 
forslag til plan ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 5. august 2020. 

Rogaland fylkeskommune ønsker særlig tilbakemelding på om planen treffer de 
regionale og lokale behovene i fylket, og på forslag til regionalt nettverk på 
klimatilpasning med de ulike elementene; klimaråd, klimatilpasningsforum, 
samarbeidsavtaler/regionale samlinger, styrking av vannområder og en digital 
samlingsarena. 

SAKSOPPLYSNINGER 

Medvirkning 

Time kommune har deltatt i prosjektgruppen og har representert Jærkommunene, 
mens Hå kommune representerte disse kommunene i den politiske 
styringsgruppen.  Det har vært en bred medvirkning, med flere dialogmøter, 
workshops og møter i en referansegruppe. 

Bakgrunn 

Planforslaget konstaterer at klimaendringene er en av verdens største utfordringer. 
Den globale oppvarmingen er allerede merkbar, og påvirker mennesker, samfunn 
og økosystemer over hele verden, også i Rogaland. Med klimatilpasning menes 
planlegging og gjennomføring av tiltak for å håndtere naturfare som flom, ras og 
stormflo, og mer gradvise påvirkninger som klimaendringer gir. Å ta hensyn til 
klimaendringene er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet. 
Jf, Regional planstrategi 2017-2020, så skal Regionalplan for klimatilpasning 
utarbeides som en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv. 
Plantemane må konkretiseres, og arbeidet må ikke gape for vidt. 

Mål for arbeidet 

Planforslaget setter ambisiøse mål for å oppnå et Rogalandssamfunn som er godt 
tilpasset et klima i endring. Som hovedmål er definert: Vi skal sikre et bærekraftig 
samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene. 

Planforslaget setter mål om velfungerende økosystemer som i fremtiden gir oss 
stabil matproduksjon, rike natur- og kulturverdier og viktige 
klimatilpasningstjenester som f.eks. flomdemping. Det konstateres at det må 



jobbes aktivt for å trygge og sikre utsatte boligområder, hytteområder, veier og 
annen infrastruktur. Ikke minst må det arbeides forebyggende for å unngå at en 
bygger seg inn i ny sårbarhet. For å oppnå dette, må kunnskapen og kompetansen 
på klimatilpasning styrkes, nye og bedre løsninger utvikles, samt at lokalsamfunn 
mobiliseres og engasjeres gjennom god formidling av utfordringer og løsninger. 

Det er definert 3 delmål: 

 

Videre har planforslaget definert fem satsingsområder: 

 

Retningslinjer 



Det er utarbeidet retningslinjer til planen. Retningslinjene skal bidra til felles 
spilleregler for å oppnå målene i planen.  Retnigslinjene omfatter kunnskap og 
planlegging, samfunnssikkerhet og naturfare , overvannshåndtering, elfungerende 
økosystemer, vassdrag og vannmiljø. 

Samarbeid og nettverk 

Planforslaget er tydelig på at målene som er satt kun kan klares hvis en arbeider 
bedre sammen, både forvaltning og private aktører. Det foreslås derfor å opprette 
et regionalt klimatilpasningsnettverk i Rogaland, som bl.a. består av et politisk 
«Klimaråd» og et tverrfaglig «Klimatilpasningsforum». Kommunene vil være 
sentrale deltakere i nettverket, og mye av innsatsen på kunnskaps- og 
kompetansehevingen vil være rettet mot dem i første rekke. Det foreslås derfor å 
opprette gjensidige samarbeidsavtaler med kommunene for å forplikte 
fylkeskommunen og kommuner til ressursinnsats og deltakelse. Styrket 
kompetanse og økt samarbeid gjennom det etablerte vannforvaltningsarbeidet i 
vannområdene om klimatilpasning, er løftet frem som viktig grep for konkret 
handling. 

Tverrfaglig satsing 

Klimatilpasningshensyn må innlemmes i all samfunnsutvikling, og det konstateres i 
planforslaget at det vil kreve endring i måten kommunene arbeider på. Det kan 
være behov for økt innsats i form av både ressursbruk og finansiering. Dette vil 
variere mellom kommunene. Tilsvarende innsats vil også kreves av 
fylkeskommunen som tilrettelegger for det regionale nettverket for klimatilpasning. I 
tillegg må fylkeskommunen arbeide for å innarbeide klimatilpasningshensyn i sine 
roller som tjenesteleverandør, regional samfunnsutvikler og planmyndighet. 
Statlige etater vil ha en viktig rolle i kunnskaps- og kompetansearbeidet, og gi 
tilstrekkelig veiledning til kommunene. 

Forebygging og reparasjon 

Mye av tilpasningsarbeidet kan oppnås gjennom å nytte klimatilpasningskunnskap 
inn i overordnet planarbeid og gjennom forebyggende grep. Å arbeide 
forebyggende er det klart billigste alternativet for å oppnå et bærekraftig og 
klimarobust samfunn. Her vil risiko- og sårbarhetsanalyser og kommunenes 
samfunns- og arealplaner være helt sentrale. Like viktig vil det være å skaffe 
finansiering til de mer krevende sikrings- og restaureringstiltakene, som er viktige 
for å trygge våre natur- og samfunnsverdier.  

Oppfølging  

Handlingsprogrammet beskriver prioriterte tiltak for perioden 2020 - 2024. Det 
konstateres at tilstrekkelig ressursbruk i fylkeskommunen, kommuner og statlige 
etater er viktig for å kunne gjennomføre tiltakene. 

VURDERING 



Å utarbeide en Regionalplan for Klimatilpasning er et nybrottsarbeid, og 
rådmannen mener at det i all hovedsak er lagt fram et godt og gjennomarbeidet 
planforslag. I tillegg til selve planen er det utarbeidet et handlingsprogram og en 
kunnskapsdel. Alle disse tre dokumentene vil være nyttige når kommunen selv skal 
starte opp arbeidet med revisjon av Kommunedelplan for energi og klima 2011-
2022 til høsten. 

Klimatilpasningsutfordringene i Time kommune er og vil nok være mindre enn i 
mange andre kommuner. Vi har ingen utfordringer med havstigning, og heller ikke  
områder med ras- eller skredfare. Likevel er det flere plasser i kommunen med 
store overvannsutfordringer. 

Landbruksnæringen i en viktig landbrukskommune som Time vil etter all 
sannsynlighet også komme til å møte klimautfordringer, med mer og intens nedbør, 
men også i form av mer tørre somrer. Å ha klimatilpasning høyt på dagsorden vil 
derfor også for Time være viktig. 

Rådmannen er enig med det som konstateres i planforslaget at det i denne fase er 
et stort behov for mer kunnskap, og forankring av arbeidet med klimatilpasning må 
prioriteres. 

Konkrete tiltak 

Klimaråd 

Rådmannen støtter initiativet til å etablere et klimaråd som bl.a Hordaland (nå 
Vestland) har gjort erfaringer med. En slik politisk arena vil kunne være en viktig 
arena for å sette viktige tema på dagorden, for å engasjere og mobilisere og få 
prioritert viktige kommunegrenseneoverskridende tiltak. I høringsutkast til regional 
planstrategi 2021-2024 foreslås det å revidere Regionalplan for energi og klima og 
at den blir til en Regionalplan for klimaomstilling, som samordnes med 
Regionalplan for klimatilpasning. Regionalplan for klimaomstilling skal gi en 
overordnet og samlende overbygging med mål og strategier for regionens utvikling, 
samt fylkeskommunens egne aktiviteter. Klimarådet vurderes å kunne spille en 
viktig rolle i dette arbeidet. 

Klimatilpasningsforum 

Det vil være behov for mer kunnskap, og det er viktig å kunne dele og lære av 
kunnskap og erfaringer andre har gjort seg på en enkel måte. En tverrfaglig arena 
for alle aktuelle aktører som arbeider med klimatilpasning i Rogaland. Rådmannen 
støtter dette forslaget, men ser at det kan være krevende å følge opp alt etter 
hvordan ressurssituasjonen i den enkelte kommunen er. Viktig med god 
planlegging, aktuelle tema m.m. 

Samarbeidsavtaler/regionale samlinger 

Det foreslås å åpne for muligheten å inngå partnerskapsavtaler. Avtalene vil 
innebære jevnlige regionale samlinger og samarbeid om kunnskaps- og 



kompetanseheving. Time kommune har gode erfaringer med slike avtaler, bl.a. i 
forbindelse med Folkehelsearbeidet, og rådmannen ser at det også på dette 
området vil kunne bidra til at det blir mer fokus på Klimatilpasning, og mer 
kompetanse på tvers av avdelingene. Rådmannen vil anbefale dette tiltaket under 
forutsetning av at kostnadene vil kunne bli innarbeidet i kommende økonomiplan. 

Styrking av vannområder 

Klimautfordringer og konsekvensene av dem vil, særlig i vår region, henge tett 
sammen med vassdragsystemene. Vi har i hver region allerede «vannregioner» 
som arbeider tett sammen for å forbedre vannkvaliteten til vassdragene. Det har 
vært Jærkommunenes innspill til regionalplanen at disse vannområdene bør få et 
utvidet mandat til å også kunne arbeide med klimatilpasninsgtiltak. Mer og mer 
intens nedbør vil i mange tilfeller også ha konsekvenser for vannkvaliteten. 
Dessuten er det i de noe mindre kommunene ofte de samme personene som vil ha 
fagansvaret for både vannkvalitet og vannkvantitet. Rådmannen støtter derfor dette 
forslaget. 

Digital samlingsarena 

Det foreslås å etablere en felles nettside for Rogaland på klimatilpasning og et 
digitalt diskusjonsforum som skal bidra til erfaringsutveksling og idèmyldring på 
tvers av kommuner og aktører. Rådmannen vurderer dette som et positivt tiltak 
forutsatt at dette matcher kommunens behov og ikke krever for mye ressurser.  

Handlingsprogrammet - Barrierer for god klimatilpasning 

I Kap 3 beskrives en del barrierer for god klimatilpasning. Flere undersøkelser som 
er gjort viser at blant de største flaskehalsene er manglende ressurser og 
finansiering er framtredende. Bl.a vises det til behovet for styrking av statlige 
finansierings-muligheter. Rådmannen mener at planforslaget ikke svarer godt på 
disse utfordringene og det konstaterte behovet. Handlingsprogrammet viser at det 
vil kunne brukes noe midler til Klimarådet, samarbeidsavtaler og at det skal søkes 
om forskningsmidler og midler til å øke kunnskapen. Rådmannen tviler på om dette 
vil være nok for å kunne oppnå målsettingen og etterlyser en tydeligere strategi for 
å få økt tilgang til tilskuddsmidler. F.eksp kunne fylkeskommunen gjennom 
regionalplanen være en pådriver for at dagens tilskuddsordning «Tilskudd til 
klimatilpasning» ikke kun er til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete 
kllimatilpasningstiltak, men også til gjennomføring av konkrete 
klimatilpasningprosjekt som andre støtteordninger ikke omfatter. 

Handlingsprogrammet omfatter 25 tiltak. Selv om en del av tiltakene inngår i 
ordinært arbeid, kan handlingsprogrammet framstå som noe ambisiøst, særlig når 
det ikke tilføres særlig ny finansiering. 

Retningslinjer 

Rådmannen mener at retningslinjene slik de er formulert i Kap 5.7 er formulert på 
et passende nivå. Retningslinjene som gjelder overvannshåndtering er i tråd med 



bestemmelsene i kommuneplanen for Time kommune 2018-2030. I retningslinjen  

iv c) under «Velfungerende økosystemer» foreslås det at det bør opprettes 
hensynssoner (buffersoner) rundt/langs sårbare verneområder, vassdrag, 
kulturmiljøer eller områder med verdifulle naturtyper, der arealbruk og 
klimaendringer truer de fremtidige natur- og verneverdiene til området. Fastsettelse 
av bredden/lengde på en slik sone bør gjøres med grunnlag i en helhetlig analyse, 
konsekvensutredning e.l. Når det gjelder buffersoner langs vassdrag har Time gjort 
en slik vurdering, jf. Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, 
som vises i kommunens Arealdel 2018-2030 – Temakart 3. 

KONKLUSJON 

Rådmannen mener det er utarbeidet en god førstgenerasjonsplan for arbeidet med 
klimatilpasning i Rogaland. Planen vurderes å være et godt styringsdokument for 
planarbeidet som kommunen skal arbeide med fremover, jf. godkjent planstrategi 
for valgperioden. Rådmannen vil  anbefale at kommunestyret støtter opp under de 
mål, delmål, satsingsområder og de konkrete tiltakene i planforslaget. 

Rådmannen vurderer planforslaget til å være noe svakt når det kommer til 
finansiering og ressurser, særlig siden det i planforslaget vises til undersøkelser 
hvor dette nevnes å være blant de største flaskehalsene i kommunene. 
Regionalplanen bør inneha et tiltak med mål om å få justert forskrift om tilskudd til 
klimatilpassing eller andre tilskuddsordninger til også å kunne omfatte tilskudd til 
gjennomføring av konkrete prosjekt kommunen mener er viktig, men som per i dag 
av ulike grunner ikke er aktuelle for tilskudd. 

Rådmannen i Time, den 13.05.2020  

Trygve Apeland  

 

 

Vedlegg: 

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - høring 

Regionalplan for klimatilpasning høringsutkast 

Kunnskapsdel RP Klimatilpasning horingsutkast 

Handlingsprogram RP klimatilpasning horingsutkast 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur 

 


