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1. Innledning 

Regionalplan for klimatilpasning består av tre dokumenter: 

• Regionalplandokumentet inneholder visjon, mål og satsingsområder, 

og angir retning og prioriteringer for arbeidet. For hvert satsingsområde 

er det beskrevet effektmål og resultatmål.  

• Handlingsprogrammet beskriver hvilke tiltak som prioriteres i perioden 

2020-2024.  

• Kunnskapsdelen oppsummerer viktig kunnskap som planen bygger på.  

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland har et hovedmål og tre delmål. For 

å følge opp disse målene med konkret handling, er det pekt ut fem 

satsingsområder. Se figur 1 som viser sammenhengen mellom målene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til hvert satsingsområde er det beskrevet effektmål og resultatmål.  

I handlingprogrammet er det beskrevet prioriterte og anbefalte tiltak. Et tiltak 

kan følge opp flere mål/satsingsområder.   

Figur 1: Planen har et hovedmål med tre delmål, som beskrevet i forrige kapittel. Disse 
følges opp i konkret handling gjennom 5 satsingsområder som hver har tilknyttet seg 
effektmål og resultatmål.  
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2. Oppfølging og revisjon av 
handlingsprogrammet 

2.1 Oppfølging og revisjon 
Oppfølging av Regionalplan for klimatilpasning er knyttet opp mot mål i planen 

og tiltak i handlingsprogrammet.  

Handlingsprogrammet er gjeldende fra vedtak av plan, til og med 2024. For å 

kunne justere underveis, legges det opp til årlig rapportering og en mulig 

midtveisevaluering av nettverket. Handlingsprogrammet vil årlig gjennomgå en 

vurdering av behov for endringer gjennom fylkestinget / årlig budsjett. Hvis det 

er behov for nye tiltak og endringer i handlingsprogrammet som innebærer økt 

finansiering fra fylkeskommunen, så må dette avklares gjennom årlig budsjett.  

Det må forventes at en underveis i arbeidet med oppfølging av 

handlingsprogrammet vil måtte tilpasse seg ny kunnskap underveis. Nye 

klimaframskrivninger skal gjøres av Norsk klimaservicesenter i 2022-2023, og 

ny «Klima i Norge 2100» forventes i 2023. Nye regionale klimaprofiler kan da 

forventes i 2024. Ny eller endret kunnskap kan ha betydning for hvilke 

enkelttiltak som prioriteres og hvordan enkelttiltak dimensjoneres og 

gjennomføres, men forventes ikke å påvirke mål og strategisk retning for denne 

planen.  

I løpet av 2024 vil det være behov for revidering. Tidspunkt må vurderes i 

sammenheng med planlagt revisjon av Regionalplan for Energi og klima 

(2010).  

Forholdet til arbeidet med klimagassreduksjon 

Det er foreslått, gjennom arbeidet med ny Regional planstrategi, at Regionalplan 

for Energi og klima (2010) skal revideres i kommende periode. Forslaget er at 

det utarbeides en Regionalplan for klimaomstilling. Begrepet klimaomstilling 

omfatter både klimatilpasning, reduksjon av klimagasser og samfunnsendring. 

Hvis dette vedtas i Regional planstrategi, vil det bety at Regionalplan for 

klimatilpasning vil bli innarbeidet i en felles plan for klimaomstilling, og at det fra 

tidligst 2023 vil utarbeides felles handlingsprogram for alt klimaarbeid.  

I oppfølging av planen kan være aktuelt å sette tiltak på klimagassreduksjon og 

klimatilpasningstiltak i sammenheng. F.eks at temaene inngår i samme strategi 

eller plan, eller at virkemidler inkluderer begge typer tiltak. Dette er ikke 

spesifisert for hvert enkelt tiltak, men den som er ansvarlig for tiltaket bør alltid 
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vurdere mulighet og behov for å sette temaene i sammenheng og bidra til at tiltak 

som gjennomføres er positivt for begge hensyn.  

 

2.2 Hvordan vurdere måloppnåelse? 
 

Tabellen under oppsummerer effekt- og resultatmål knyttet til satsingsområdene, som 

er beskrevet i regionalplandokumentet.  

Det vil også bli utarbeidet indikatorer til målene, som en del av oppfølgingen av planen. 

Dette er inkludert i tiltak 12.  

Tabell 1: Oversikt over satsingsområder, effektmål og resultatmål. Tiltakene refererer 
til effektmålene.  

Satsingsområde  Effektmål (E) Resultatmål  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Klimatilpasning i 
alt vi gjør 

 
E1.1 
Klimatilpasning er 
integrert i all samfunns- 
og arealplanlegging 

Fylkeskommune og kommunene 
har satt av ressurser til 
koordinering og samhandling av 
klimatilpasningsarbeid innenfor 
egen organisasjon.  

Helhetlig ROS-, KU-, og 
overordnet planarbeid har inkludert 
klimatilpasningsutfordringer  

Klimatilpasning er innlemmet i hver 
enkelt sektor /ansvarsområde   

Klimatilpasning blir ivaretatt i 
saksbehandling og ved 
gjennomføring av tiltak.  

E1.2 
Utbygging og tiltak 
ivaretar hensyn til 
klimatilpasning 

Kommunene har etablert rutiner for 
oppfølging, tilsyn og veiledning 

 
 
 
 
 
 
2. Klimakunnskap 
og innovasjon 
 
 
 
 
 
 

E2.1 Oppdatert 
kunnskap om brå og 
gradvise klimaendringer 
inkluderes som hensyn i 
all planlegging og 
samfunnsutvikling 

Farekartlegginger utvikles og 
oppdateres jevnlig  

God lokal kunnskap om effekt og 
konsekvenser av gradvise 
klimaendringer  

E2.2  

Rogaland er 

foregangsfylke på felles 

kartverktøy, og på 

teknologiske/ 

naturbaserte løsninger 

Samarbeid om verktøy for 
oppdatering, sammenstilling og 
bruk av nasjonale, regionale og 
lokale kartdata på klimatilpasning  

Naturbaserte løsninger er et godt 
integrert konsept i samfunnet, og 
nyttes aktivt i strategier, 
planlegging og utbygging.  
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E2.3  

Flere FoU-prosjekter 

som er relevant for 

klimatilpasning 

Fylkeskommunen støtter 
næringsutvikling med relevans for 
klimatilpasning  

 
 
 
 
3. Samarbeid og 
kompetansebygging 
på tvers 

E3.1  
Økt samarbeid, 
kompetanse og 
erfaringsutveksling på 
klimatilpasning mellom 
forvaltning og andre 
aktører i Rogaland 

Den enkelte sektor har økt 
kompetanse på klimatilpasning 
innenfor egen sektor.  

Etablert nettverk som inkluderer et 
fungerende klimaråd og 
klimatilpasningsforum.  
 

Nettverk for klimatilpasning gir økt 
samarbeid mellom kommuner og 
private aktører.  

4. Engasjere til 
handling 

E4.1  
Alle aktører i samfunnet 
tar ansvar for sin del av 
klimatilpasningsarbeidet, 
og forstår sin rolle i 
helheten 

Fylkeskommunen og kommunene 
jobber aktivt med å kommunisere 
klimatilpasningsaker – også på 
tvers av ansvarsområder   

Folkevalgte har tilstrekkelig 
kunnskap til å ta beslutninger som 
bidrar til mindre sårbarhet og risiko 
for klimaendringer 

Innbyggerne forstår de lokale 
klimautfordringene og den enkelte 
tar ansvar for å sikre egen 
eiendom (og nabolag)  

 
 
 
 
 
 
 
5. Tilpasning til mer 
vann 

E5.1  
All ny planlegging og 
utbygging tar hensyn til 
dagens og fremtidig 
klima 

Rutiner etableres for å vurdere 
konsekvenser av klimaendringer i 
alle utbyggingssaker, som en del 
av ROS-analysen.  

Alle arealplaner har føringer for 
lokal overvannshåndtering 

Tiltak fra «Statlige 
planretningslinjer for (klima- og 
energiplanlegging) og 
klimatilpasning» i kommunene, 
implementeres i kommunens 
arealplanlegging og 
saksbehandling.  

E5.2 
Eksisterende 
boligområder og 
infrastruktur er tilpassa 
klimaendringene 

I eksisterende bebygde områder, 
som ikke er tilpassa dagens klima, 
gjennomføres restaurerende tiltak 

Vegnett, VA-infrastruktur, og 
annen infrastruktur blir holdt 
vedlike og tilpassa et endra klima  

E5.3 
Økosystemene er 
tilpassa 
klimaendringene og blir 

Avlingstap knyttet til klimatiske 
forhold økes ikke over tid.   

Primærnæringene har tilstrekkelig 
kunnskap og kompetanse til å 
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hensyntatt i videre 
samfunnsutvikling og 
arealplanlegging 

forvalte arealene og ressursene på 
en bærekraftig måte 

Naturlige økosystem ivaretas mest 
mulig intakte  

Miljømål om god økologisk og 
kjemisk tilstand jf. vannforskriften 
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Tabell 2: Liste over alle tiltak og med foreslått oppstartsår 

Nr. 
tiltak  

Navn tiltak Oppstart år 

3.1 Klimatilpasningsnettverk 

1 Etablering av et regionalt nettverk for klimatilpasning 
Rogaland 

2020 / 2021 

1a Etablere “klimaråd” 2020 / 2021 

1b Etablere klimatilpasningsforum 2021 

1c Samlinger regionvis eller tematisk 2021 

1d Styrke vannområdene 2021 

1e  Etablere digitale samlingspunkt  2020 / 2021 

1f Partnerskap / samarbeidsavtaler 2023 / 2024  

3.2 Kunnskaps- og kompetanseheving 

2 Veiledning risiko og sårbarhet (ROS-analyser)  
 

2021 

3 Planfaglig veiledning  
 

2021 

4 Kompetanseheving - temamøter/ kurs  
 

2021 

5 Folkevalgtopplæring 
 

2021 / 2022 

6 Temakart- Rogaland styrkes på klimadata  2021 

7 Etablere tilskuddsordning til oppfølging av plan 2020 / 2021 

8 Styrke arbeidet på innovativ klimatilpasning 2021 

9 Samarbeid om regional kartlegging og kunnskapsheving 2021 / 2022 

10 Informasjonsformidling og felles verktøy 2021 / 2022 

11 Miljø- og klimapris 2021 / 2022 

12 Rapportering og evaluering 2020 / 2021 

3.3 Anbefalte tiltak for kommunene 

13 Etablere ressurser til å jobbe med klimatilpasning 2021 

14 Kartlegge sårbarhet og klimarisiko 2021 

15 Etablere korttidsnedbørsmåler i innlandsregionen 2022 

16 Utarbeide klimatilpasningsstrategi /plan 2021 / 2022 

17 Kommunikasjon og formidling 2021 / 2022 

3.4 Interne tiltak for Rogaland fylkeskommune 

18 Etablere rutiner internt i fylkeskommunen for å følge opp 
vedtatt Regionalplan for klimatilpasning 

2020/ 2021 

19 Kompetanseheving 2021 

20 Utarbeide intern strategi/handlingsplan for 
klimatilpasningsarbeidet i Rogaland fylkeskommune 

2021 

21 Årlig felles samling på klimatilpasning  2021 

22 Kommunikasjon og formidling 2020 
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3. Tiltak som følger opp mål i 
planen  

Det er totalt foreslått 28 tiltak i handlingsprogrammet. Tiltakene kan følge opp 

flere satsingsområder/mål.  

Til hvert tiltak er det beskrevet ansvar for oppfølging, samarbeidspartner, 

innhold, kostnader og finansiering, kobling til mål i planen og oppstart. Tiltakene 

er systematisert under fire hovedtema: 

1. Klimatilpasningsnettverk  

2. Kunnskap- og kompetansetiltak 

3. Anbefalte tiltak til kommuene 

4. Interne tiltak for Rogaland fylkeskommune 

3.1 Klimatilpasningsnettverk  
Tiltakene samlet under dette tema utgjør forslag til nettverk for klimatilpasning i 

Rogaland.  

 

Figur 2:   Forslag til nettverk for klimatilpasning i Rogaland.  
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Forklaring til tabell:  

K= Kommune 

F = Finansiering 

FMR = Fylkesmannen i Rogaland 

RKF = Rogaland fylkeskommune 

VO = Vannområde 

 

Tiltak 1 Etablering av et regionalt nettverk for klimatilpasning Rogaland 

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Kommuner, Fylkesmannen i Rogaland, statlige etater, 
næringsliv, konsulentmiljø, FoU -miljø, frivillige organisasjoner  

Innhold  Etablere et nettverk for klimatilpasning som består av en 
blanding av etablerte samarbeidsforum og noen nye.  
Deltakerne inviteres bredt: kommuner, fylkeskommune, statlige 
etater, næringslivsaktører, konsulentmiljøer, FoU-miljøer og 
interesseorganisasjoner. 
 
Nettverket vil bestå av følgende fem hovedgrep:  

• Klimaråd (politisk) – se tiltak 1a 

• Klimatilpasningsforum (tverrfaglig) – se tiltak 1b  

• Samlinger regionvis / tematisk– se tiltak 1 c 

• Vannområdene – se tiltak 1 d  

• Digitale samlingspunkt - se tiltak 1e  
 
Fylkeskommunen tar initiativ til å få etablere nye grupper, 
koble seg på eksisterende, koordinere og forankre 
samarbeidet.  
 
Når nettverket er etablert og har fungert i en tid, kan det være 
aktuelt å vurdere om det er behov for mer forpliktende 
samarbeidsavtaler (se tiltak 1f).   
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Nettverket vil ha som formål å følge opp de overordna mål i 
planen, og mål under «Samarbeid og oppfølging av plan» 
(E3.1) 

Kostnad og 
finansering 

RFK: prosjektleder / F – kr. 150.000 for å drifte nettverket 
  
 

Oppstart  2020 / 2021 
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Tiltak 1a Etablere “klimaråd” 

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Kommuner, (Statlige etater), Ungdommens fylkesting 

Innhold  Etablere en regional politisk arena for arbeid med 
klimatilpasning og klima i Rogaland: «Klimaråd», eller et annet 
egnet navn.  
 
Rådet har til hensikt å medvirke til å nå målene i planen, og 
sette fokus på behov for aktiv oppfølging av 
klimatilpasningsplanen.  
 
Rådet skal følge opp saker av politisk interesse for Rogaland, 
eksempelvis behov for nasjonal finansiering av viktige tiltak, 
prioriteringsbehov, nye virkemidler, og samarbeidssaker.   
 
Det må utarbeides et klart mandat for gruppen.  
Klimarådet bør bestå av representanter fra alle regionene. 
Ungdommens fylkesting bør være representert.  

Kobling til mål i 
plandelen 

Mål under «Samarbeid og oppfølging av plan», «Engasjere til 
handling» E3.1 og E4.1 

Kostnad og 
finansering 

RFK - Se tiltak 1 
 

Oppstart  2020 / 2021 

 

Tiltak 1b Etablere klimatilpasningsforum 

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Kommuner, Statlige etater, vannområder, næringsliv (org.), 
FoU -miljøer, Frivillige organisasjoner.  

Innhold  Det etableres et forum for dialog og samarbeid om 
kunnskapsutvikling på klimatilpasning i Rogaland.  
 
Det vil trolig være mest aktuelt at noen deltakere er faste, 
mens andre deltar etter behov knyttet til tema som settes på 
dagsorden.  
 
Forumet er tenkt å være en arena for å diskutere behov og 
løsninger. Dette kan f.eks være kunnskapsbehov, 
finansieringsløsninger, nye lokale klimadata, nye verktøy, 
metodikk, nye konkrete løsninger eller behov for nye 
virkemidler.  
 
Det kan også være aktuelt at forumet løfter opp prioriterte tema 
til mer inngående diskusjon.  
 
Hensikt med forumet; 

- bidra til mer lokal og regional kunnskapsheving, både 
tverrfaglig og for den enkelte sektor 
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- bidra til  mer innovasjons- og forskningsaktivitet i 
regionen 

- sørge for kunnskapsoverføring og dialog på tvers av 
forvaltningsnivå, kommuner, og offentlig og privat 
sektor  

- bidra til at ulike aktører finner sammen for å utvikle nye 
prosjekter.  

- bidra til samordning av konferanser, kurs, temamøter, 
ol. 

FoU-miljøer og private/frivillige aktører inviteres med.  
Det bør tilstrebes kommunal deltakelse fra alle regioner. 
Samarbeid med andre sektornettverk vil være en forutsetning.   
 
Forumet må utvikles i samarbeid med deltakerne, og det vil 
være ønskelig med evaluering underveis for å tilpasse seg evt 
nye behov.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Mål under «Klimakunnskap og innovasjon» og «Samarbeid og 
kompetansebygging på tvers» E2.1 – E2.3, E3.1 

Kostnad og 
finansering 

RFK - Se tiltak 1 

Kritiske 
suksesskriterier  

Prosjektleder for oppfølging av plan.  
Aktiv deltakelse fra aktørene.  

Oppstart  2021  

 

Tiltak 1c Samlinger regionvis / tematisk   

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Kommuner, Fylkesmannen i Rogaland, andre statlige etater 

Innhold  Det er behov for kunnskap- og kompetanseheving på mange 
ulike nivå i offentlig sektor. Kommuner har særlig behov for 
støtte og veiledning, og dette vil gjelde ganske mange 
fagområder som kommunen har ansvar for.  
 
Dette behovet kan møtes ved hjelp av en kombinasjon av 
regionale samlinger og tematiske samlinger. Det kan være 
aktuelt å koble sammen andre tema i regionale samlinger på 
klimatilpasning, for å sikre mest mulig samkjøring av 
fylkeskommunens veiledningsrolle til andre regionale planer. 
Samarbeid med fylkesmannen eller andre statlige aktører vil 
være ønskelig.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Mål under «Samarbeid og kompetansebygging på tvers» E3.1 

Kostnad og 
finansering 

RFK - Se tiltak 1 

Kritiske 
suksesskriterier  

Samordning internt i fylkeskommunen sikrer tverrfaglig 
veiledning. Ressursbruk og forankring i den enkelte kommune  

Oppstart  2021 
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Tiltak 1d Styrke vannområdene på klimatilpasning 

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Kommuner, vannområder, Fylkesmannen i Rogaland 

Innhold  Styrke vannområdene på klimatilpasning – kompetanse og 
samarbeid 
 
Økt kompetanse og samarbeid på klimatilpasning gjennom 
vannområdene; 
 

økt kompetanse på klimatilpasning og vannmiljø  
- økt kunnskapsutvikling og samarbeid på felles 

vassdrag, f.eks knyttet til flom og overvannshåndtering 
- koble på flere klimatilpasningstema etter behov og 

ønske fra kommunene (ressurstilgang må da sikres) 

Kobling til mål i 
plandelen 

Mål under «Samarbeid og kompetansebygging på tvers» og 
«Tilpasning til mer vann»  E3.1 og E5.1 – E5.3 

Kostnad og 
finansering 

RFK - Se tiltak 1 
VO - ordinær drift / F - Søke om ekstern finansiering til 
konkrete kunnskapsprosjekter 

Oppstart  2021 

 

Tiltak 1e Etablere digitale samlingspunkt  

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Intern klimagruppe (RFK), Kommuner, Statlige etater, 
vannområder, næringsliv (org.), FoU -miljøer, Frivillige 
organisasjoner.  

Innhold  Etablere en felles informasjonsside for Rogaland på 
klimatilpasning 
Det etableres en informasjonsside under Rogaland 
fylkeskommune sin hjemmeside, som samler relevant 
informasjon på klimatilpasning. Aktuelt innhold: 

- Alt som gjelder oppfølging av planen 
- Lenker til relevant nasjonal informasjon  
- Beskrivelse og lenke til regionalt kartprosjekt på 

klimatilpasning (Temakart-Rogaland) 
- Beskrivelse og lenker til aktuelle FoU prosjekter,  
- Arrangementer i fylket 

 
Etablere et digitalt diskusjonsforum 
Bidra til erfaringsutveksling og idèmyldring på tvers av 
offentlige og private aktører. «Teams» vurderes som en 
aktuell plattform.   

Kobling til mål i 
plandelen 

Mål under «Samarbeid og kompetansebygging på tvers» 
E3.1  

Kostnad og 
finansering 

RFK - Se tiltak 1 
 

Oppstart  2020 / 2021 
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Tiltak 1f Partnerskap/ Samarbeidsavtaler   

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Kommuner, Fylkesmannen i Rogaland, andre statlige etater, 
(evt private aktører)  

Innhold  For å få til en sterkere grad av forpliktelse til deltakelse på slike 
samlinger og ellers i nettverket, kan det være aktuelt å etablere 
samarbeidsavtaler.  For kommunene kan det være aktuelt å 
konkretisere deltakelse, samarbeidsformer og 
erfaringsutveksling. For fylkeskommunen kan det være aktuelt 
å konkretisere ansvar som tilrettelegging av samlinger, bidra til 
kompetanseheving, støtte og veiledning, mm.  
 
Av hensyn til ressursbehov ved etablering og drift av avtaler, 
og gjerne også en finansieringsandel fra hver part som økt 
insentiv, vurderes det ikke aktuelt å starte opp med avtaler fra 
2021. Behovet for slike avtaler kan vurderes etter at nettverket 
har vært i drift en stund, og en har fått erfaring med hvordan 
det fungerer.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Mål under «Samarbeid og kompetansebygging på tvers» E3.1 

Kostnad og 
finansering 

RFK med partnere  

Kritiske 
suksesskriterier  

Samordning internt i fylkeskommunen sikrer tverrfaglig 
veiledning. Ressursbruk og forankring i den enkelte kommune  

Oppstart  2023 / 2024  
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3.2 Kunnskap- og kompetansetiltak  
 

Tiltak 2. Veiledning risiko og sårbarhet (ROS-analyser)  

Ansvar Fylkesmannen i Rogaland 

Samarbeidsparter  

Innhold  Styrke veiledning på helhetlig ROS-analyser ut mot 
kommunene.  
 
Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen.  
 
  

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimatilpasning i alt vi gjør. E1.1  

Kostnad og 
finansering 

FMR – ordinær drift  

Oppstart  2020 / 2021 

 

Tiltak 3. Planfaglig veiledning  

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Fylkesmannen i Rogaland  

Innhold  Styrke veiledning på klimatilpasning ut mot kommunene, med 
fokus på planveiledning.  
 
Arenaer der klimatilpasning bør styrkes som tema:  

- Regionalt planforum   
- Planfaglige samlinger  
- Plan- og byggesakskonferanser 

 
Temamøter etter behov, f.eks knyttet til: kommuneplan, 
reguleringsplan, retningslinjer i regionalplan, temaplan, 
saksbehandling og rutiner.  
 
Det kan være aktuelt å utarbeide veiledning knyttet opp mot 
retningslinjene.  

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimatilpasning i alt vi gjør. E1.1-E1.2  

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  
FMR – ordinær drift  

Oppstart  2020 / 2021 

 

 

 

 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen/
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Tiltak 4. Kompetanseheving - temamøter/ kurs  

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Klimatilpasningsforum, kommuner, vannområder, 
Fylkesmannen, mm  

Innhold  Bidra til kompetanseheving (sektor eller tverrfaglig), 
erfaringsutveksling og diskutere løsninger.  
 
Gjennomføres etter behov. Behov bør avklares i starten av 
hvert kalenderår og koordineres med andre aktiviteter.  
 
Nettverket nyttes aktivt for å få innspill på behov, samordne og 
arrangere.  
 
Fagmiljøene i Rogaland fylkeskommune deltar etter behov.  
 
Eksempler på kompetansebehov; 

- Naturbaserte løsninger, flerfordelstiltak  
- Hvordan ivareta mange hensyn i planleggingen og få til 

vinn-vinn tiltak – håndtere målkonflikter.  
- Gode løsninger for klimatilpasning i den bebygde byen 
- Hvordan stormflo og bølgepåslag påvirker 

kystområdene (naturmiljø, bebyggelse, infrastruktur) 
- Bærekraftig og helhetlig bruk av arealene  
- Metodikk- og analysearbeid  
- Bruk av klimapåslag og håndtering av usikkerhet  
- Økt kompetanse om arealer som våtmarker, skog og 

jordsmonn sin regulerende funksjon på vannbalansen  
 

Kobling til 
resultatmål i 
plandelen 

Klimatilpasning i alt vi gjør, (E1.1-E1.2) Samarbeid og 
kompetansebygging på tvers, (E3.1) Tilpasning til mer vann. 
(E5.1-E5.3)  

Kostnad og 
finansering 

RFK – egeninnsats / F – kr. 30.000 
FMR – egeninnsats  

Oppstart  2021  

 

Tiltak 5. Folkevalgtopplæring 

Ansvar Rogaland fylkeskommune og kommuner 

Samarbeidsparter KS, Fylkesmannen i Rogaland  

Innhold  Folkevalgtopplæring må inkludere kunnskap om konsekvenser 
av klimaendringer og behov for lokal klimatilpasning.  
 

Kobling til 
resultatmål i 
plandelen 

Samarbeid og kompetansebygging på tvers, (E3.1) Engasjere 
til handling (E4.1)  
 

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  
K - ordinær drift 

Oppstart  2021/ 2022  
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Tiltak 6. Temakart-Rogaland styrkes på klimadata 

Ansvar Rogaland fylkeskommune / Fylkesmannen i Rogaland 

Samarbeidsparter Kommuner, kartverket, (Norge digitalt – Rogaland)   

Innhold  Temakart-Rogaland styrkes som felles arena for samling og 
deling av klimadata i fylket.  
 
Eget prosjekt (brukergrensesnitt) etableres på klimatilpasning 
på temakart-Rogaland. Relevante kartlag oppdatertes eller 
innhentes jevnlig. Dette kan være;  

- nasjonale klimadata som f.eks klimafremskrivninger 
- regionale kartlag som f.eks avrenningslinjer og lavpunkt 
- kommunale data som f.eks flomvegkartlegging og 

skredkartlegging  
 
Hensikten er å koble sammen mest mulig relevante digitale 
data sammen, til bruk i både offentlig og privat sektor.  

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimakunnskap og innovasjon (E2.1 – E2.3) 
 

Kostnad og 
finansering 

FMR/ RFK - ordinær drift  

Oppstart  2020  

 

 

Tiltak 7. Etablere tilskuddsordning til oppfølging av plan 

Ansvar Rogaland fylkeskommune 

Samarbeidsparter  

Innhold  En tilskuddsordning vil være knyttet opp mot prioriteringer og 
mål i plan.  
 
Det er behov for å utarbeide mer konkrete retningslinjer og 
samordne med andre tilskuddsordninger som fylkeskommunen 
har. Eks; vannforvaltning, klima, miljøtiltaksmidler.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Hovedmål og delmål, Klimakunnskap og innovasjon (E2.1-
E2.3) 
 

Kostnad og 
finansering 

RFK – Prosjektleder for oppfølging av plan 
F – avklares gjennom årlig budsjett (forslag om minimum kr. 
500 000)  

Oppstart  2020 / 2021  
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Tiltak 8. Styrke arbeide på innovativ klimatilpasning  

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter  

Innhold  Inkludere klimatilpasning i fylkeskommunens eksisterende og 
fremtidige plan- og strategiarbeid og økonomiske virkemidler, 
knyttet til næringsutvikling.  
 
Hensikt:  

• Bidra til større satsing i næringslivet til å utarbeide nye 
innovative løsninger for klimatilpasning, eksempelvis 
naturbaserte løsninger.  

• Bidra til større grad av forskningsaktivitet på 
klimatilpasning i regionen.  

 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimakunnskap og innovasjon (E2.1-E2.3) 

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  

Oppstart  2021  

 

Tiltak 9. Informasjonsformidling og felles verktøy  

Ansvar Alle  

Samarbeidsparter Klimatilpasningsforum 

Innhold  Igangsette felles informasjonstiltak. Dette kan f.eks være å 
utarbeide informasjonsmateriell som flere kommuner /aktører 
har nytte av. Målgruppe kan f.eks være folkevalgte, 
innbyggere, næringsliv, entreprenører, internt i organisasjonen, 
osv.   
 
Samarbeide om utarbeidelse av felles verktøy og hjelpemidler.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimakunnskap og innovasjon (E2.1-E2.3) 

Kostnad og 
finansering 

Ordinær drift, og/ eller ved ekstern finansiering (søknad9  

Oppstart  2022 
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Tiltak 10. Regionalt samarbeid om kartlegging og kunnskapsheving  

Ansvar Rogaland fylkeskommune, kommuner   

Samarbeidsparter Intern klimagruppe, statlige etater, kommuner / vannområder, 
klimatilpasningsforum, næringsorganisasjoner, 
kunnskapsinstitusjoner, mm  

Innhold  Aktuelle prosjekter som fylkeskommunen engasjerer seg 
direkte i, vil være de som går på tvers av kommunegrenser, og 
vil gi merverdi utover et begrenset geografisk område. 
Fylkeskommunen kan også bidra i en støttefunksjon for å få 
igang prosjekter.  
 
Det legges inn en ambisjon om å årlig søke om 
regionale/sentrale forskningsmidler eller statlige 
tilskuddsmidler for å finansiere prosjekt som kan bidra til 
kunnskapsheving og/eller kartlegging.  
 
Aktuelle tema:  

- Sårbare naturtyper og arter, kartlegge hva vi har og hva 
som står i fare for å gå tapt (på land og marint) 

- Naturfarekartlegging på tvers av kommuner  
- Effekt av gradvise klimaendringer på arealene  
- Kunnskap om planteslag og forebygging av 

plantesykdom/skadedyr i landbruket  
- Mer kunnskap om havnivåstigningens påvirkning på 

sanddynene og verneområdene ved kysten  

- Kunnskap om effekt av stormflo/bølger på marin 
infrastruktur, som f.eks havner, fiskerihavner, veger og 
kulturminner  

- Økosystemverdier i planlegging – forbedre kartgrunnlag  
- Effekt av havforsuring på kystvann  
- Mulighetene innenfor primærnæringen til økt/endret 

produksjon.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimakunnskap og innovasjon (E2.1-E2.3), Samarbeid og 
kompetansebygging på tvers (E3.1), Tilpasning til mer vann. 
(E5.1 – E5.3)  

Kostnad og 
finansering 

RFK – Prosjektleder for oppfølging av plan 
F – kr. 300.000 til egenandel i prosjekter  
 

Oppstart  2021 / 2022 
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Tiltak 11. Miljø- og klimapris 

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Andre avdelinger 

Innhold  Miljøvernprisen utvides for å ivareta klimatilpasning.  
 
Skal bidra til økt oppmerksomhet på gode klimatilpasningstiltak 

Kobling til mål i 
plandelen 

Engasjere til handling (E4.1)  

Kostnad og 
finansering 

RFK – innenfor avsatt budsjett til miljøvernprisen 

Oppstart  2021 

 

 

Tiltak 12. Rapportering og evaluering 

Ansvar Rogaland fylkeskommune  

Samarbeidsparter Deltakere i nettverket, intern klimagruppe  

Innhold  Det utarbeides indikatorer til målene. Indikatorene skal bidra til 
en systematisk oppfølging av målene.  
 
Rapportering av aktiviteter og tiltaksgjennomføring i slutten av 
hvert kalenderår.  
Vurdere behov for å evaluere nettverket midtveis (2022) 
Evaluering av måloppnåelse hvert 4. år.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Samarbeid og kompetansebygging på tvers (E3.1) 

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift 

Oppstart  2020 / 2021  
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3.3 Prioriterte og anbefalte tiltak for kommuner  
 

Tiltak 13. Etablere ressurser til å jobbe med klimatilpasning 

Ansvar Kommuner 

Samarbeidsparter Alle avdelinger (i kommunen), Rogaland fylkeskommune 

Innhold  Hver enkelt kommune etablerer et minimum av ressurser for å 
kunne jobbe aktivt med analyser, strategier, samarbeid, tiltak – 
som følger opp mål i plan.  
 
Forslag:  

- opprette en tverrfaglig ressursgruppe som følger opp 
klimatilpasning på tvers av avdelinger 

- utpeke minst to personer som følger opp 
klimatilpasningsnettverket direkte.  

- etablere felles stillinger med nabokommuner / innen 
samme regionen, der kommunene ikke selv har 
mulighet til å etablere ressurser gjennom endringer i 
egen organisasjon. 

 
Mulig samordning av ressurser:   
Ryfylke – Etablere en kombinert stilling med dagens 
vannområdekoordinatorstilling 
Dalane – Etablere en kombinert stilling med dagens 
vannområdekoordinatorstilling 
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Hovedmål og delmål – alle satsingsområder (kritisk 
suksessfaktor for gjennomføring)  

Kostnad og 
finansering 

K – ordinær drift  
F – ordinær drift (eller søke ekstern finansiering - 
prosjektstillinger) 

Oppstart  2021 / 2022 
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Tiltak 14. Kartlegge sårbarhet og klimarisiko  

Ansvar Kommuner  

Samarbeidsparter Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland 

Innhold  For å kunne lage en god plan for innretning av 
klimatilpasningsarbeid i en kommune, må behovet for 
klimatilpasningsinnsats kartlegges. Det vil gi de relevante 
aktørene i kommunen grunnlag for erkjennelse av hvilken 
innsats som må ytes for å redusere kommunens sårbarhet for 
klimaendringer. Denne sårbarheten vil variere mellom 
kommunene, både fordi kommunene naturlig påvirkes ulikt og 
fordi de sosioøkonomiske og institusjonelle forholdene er ulike. 
 
Metodikken “virkningskjedeanalyse“, som er  
beskrevet i rapport fra Vestlandsforskning (Utredning av 
koknsekvenser av klimaendringer i Rogaland), kan være nyttig 
å bruke inn i dette arbeidet for best mulig tverrfaglig deltakelse. 
Se kunnskapsdel for beskrivelse.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimakunnskap og innovasjon (E2.1 – E2.3)  

Kostnad og 
finansering 

K – ordinær drift  
F – søke om tilskudd til evt kartlegginger  
 

Oppstart  2021  

 

 

Tiltak 15. Etablere korttidsnedbørsmåler i innlandsregionen 

Ansvar Kommuner  

Samarbeidsparter MET   

Innhold  For å kunne beregne intensitet-varighet-frekvens kurver (IVF) 
for nedbør for en lokasjon trengs det en måleserie på minst 10 
år. Måledata må komme fra en type nedbørmåler som heter 
vippepluviometer. Per i dag er det i kystregionen av Rogaland 
nokså bra dekning med syv stasjoner, mens i det er ingen 
målinger av korttidsnedbør i innlandsregionen.  
Det anbefales derfor at minst en til to stasjoner med 
vippepluviometer og termometer installeres i innlandsregionen. 
Temperaturmåling vil gi nyttig tilleggsinformasjon om nedbøren 
faller som snø, sludd eller regn.  
Mer informasjon i RAPPORT 1-2020, NORCE Klima 
MET kan bidra med faglig veiledning.   

Kobling til mål i 
plandelen 

 Klimakunnskap og innovasjon (E2.1 – E2.3) 

Kostnad og 
finansering 

K – egeninnsats / F – innenfor eget budsjett eller søke tilskudd 
 

Oppstart  2022 
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Tiltak 16. Utarbeide klimatilpasningsstrategi / plan 

Ansvar Kommuner  

Samarbeidsparter Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland 

Innhold  Hver kommune (region) utarbeider en plan /strategi for 
hvordan klimatilpasningsarbeidet skal gjennomføres. 
 
Dette kan gjøres gjennom kommuneplanarbeidet, eller 
gjennom egen temaplan.  
 
Etablert norsk “Måle-, rapporterings- og evalueringssystem” 
anbefales som utgangspunkt for utarbeidelse av plan  
 
MRE-systemet er basert på et rammeverk for nasjonal 
overvåking, rapportering og evaluering av klimatilpasning, 
utviklet av Det europeiske miljøbyrået (EEA 2015). Det 
spesifikke systemet er utviklet av Menon Economics, i 
samarbeid med Sweco og kommunene Oslo, Bergen og 
(nåværende) Kristiansand, på oppdrag fra Miljødirektoratet.  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimatilpasning i alt vi gjør (E1.1-E1.2)  

Kostnad og 
finansering 

K – ordinær drift  
 

Oppstart  2021 / 2022  

 

Tiltak 17. Kommunikasjon og formidling  

Ansvar Kommuner, vannområder  

Samarbeidsparter  

Innhold  Informere ut til innbyggerne i kommunen (lage rutiner): 

• Informere om viktige saker som omhandler 
klimatilpasning på egen nettside og via sosiale medier.  

• Nytte kommuneplanprosess eller andre planprosesser 
til å formidle klimakunnskap, og invitere til dialog 

• Engasjere barn og unge, f.eks ved å involvere 
kommunens ungdomsråd i kommunens 
klimatilpasningsarbeid (klimaarbeid)  
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Engasjere til handling (E4.1)  

Kostnad og 
finansering 

K / VO – ordinær drift  
F – søke tilskudd  

Oppstart  2021  
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3.4 Interne tiltak for Rogaland fylkeskommune 
 

Tiltak 18. Etablere rutiner internt i fylkeskommunen for å følge opp vedtatt 

Regionalplan for klimatilpasning  

Ansvar Rogaland fylkeskommune ved intern klimagruppe 

Samarbeidsparter Alle avdelinger i sentraladministrasjonen 

Innhold  Rutiner er aktuelle å inkludere; i saksbehandling, 
prosjektgjennomføring, revisjon av handlingsplaner, 
tilskuddsordninger og andre aktuelle virkemidler som 
fylkeskommunen har. 
 
Klimatilpasning skal ivaretas som hensyn ved revisjon av 
andre regionale planer eller strategier i planperioden.  
 
Rutiner må være fleksible slik at de kan inkludere nyeste 
kunnskap om klimatilpasning. 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimatilpasning i alt vi gjør (E1.1) 

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  
 

Oppstart  2020 / 2021 

 

Tiltak 19. Kompetanseheving 

Ansvar Rogaland fylkeskommune ved intern klimagruppe  

Samarbeidsparter Alle avdelinger i sentraladministrasjonen og skolene  

Innhold  Kompetanseheving internt  

- Arrangere jevnlig til faglunsj på aktuelle tema, der intern 
kompetanse benyttes, eller eksterne ressurspersoner 
inviteres 

- Delta på kurs /seminar  
 
Eksempler på fagtema med behov for kompetansebehov: 

- kulturminner / kulturmiljø 
- biologisk mangfold  
- akvakultur /kystområder 
- vassdrag  

 

Kobling til mål i 
plandelen 

Samarbeid og kompetansebygging på tvers (E3.1), Engasjere 
til handling (E4.1) 

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  
F – kurs-/seminardeltakelse dekkes innenfor den enkeltes 
avdelings budsjett   

Oppstart  2021 
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Tiltak 20. Utarbeide intern strategi/handlingsplan for klimatilpasningsarbeidet i 

Rogaland fylkeskommune 

Ansvar Rogaland fylkeskommune ved intern klimagruppe 

Samarbeidsparter Alle avdelinger i sentraladministrasjonen og skolene 

Innhold  Strategi for ansvarsfordeling, samarbeid og oppfølging  
 
Integrere klimatilpasning i fylkeskommunens ansvarsområder 
(hver sektor tar ansvar).  
 
Vurdere styrking av etablerte fagnettverk og møteplasser som 
fylkeskommunen koordinerer eller deltar i. 
 
Vurdere endringer i økonomiske virkemidler / 
tilskuddsordninger.  
 
Vurdere behov for endringer /nye tiltak/kunnskapsbehov 
knyttet til oppfølging av andre regionale planer /strategier 

Kobling til mål i 
plandelen 

Klimatilpasning i alt vi gjør (E1.1), Samarbeid og 
kompetansebygging på tvers (E3.1)  

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  

Oppstart  2021  

 

 

Tiltak 21. Årlig felles samling på klimatilpasning (klima) 

Ansvar Rogaland fylkeskommune ved intern klimagruppe  

Samarbeidsparter Alle avdelinger i sentraladministrasjonen  

Innhold  Samlingen vil ha til hensikt å bidra til intern kunnskapsdeling, 
og løfte frem fylkeskommunens arbeide med klimatilpasning på 
tvers av fagfelt og avdelinger.  
 
Fylkeskommunens arbeide med klimagassreduksjon, bør 
kobles på. (klimasamling / klimadag)  

Kobling til mål i 
plandelen 

Engasjere til handling (E4.1)  

Kostnad og 
finansering 

F - Kr. 20.000 

Oppstart  2021 
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Tiltak 22. Kommunikasjon og formidling  

Ansvar Rogaland fylkeskommune ved kommunikasjonsavdelinga  

Samarbeidsparter Alle avdelinger i sentraladministrasjonen og skolene  

Innhold  Informere om viktige saker som omhandler klimatilpasning på 
intranettsiden, rogfk.no og via sosiale medier.  
 
Intern formidling til egne medarbeidere 
(sentraladministrasjonen og skolene) skjer gjennom 
intranettsiden.  
 
Ekstern formidling skjer gjennom rogfk.no og sosiale medier. 
Målgruppe vil være politikere, kommuner, næringer, 
organisasjoner, og andre interesserte aktører.   
 

Kobling til mål i 
plandelen 

Engasjere til handling (E4.1) 

Kostnad og 
finansering 

RFK – ordinær drift  

Oppstart  2020 
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