Hovedtema til
diskusjon:

Prioritet i Regionalplanen
Samarbeide,
kompetanseheving og
veiledning
Felles retningslinjer
Tiltaksbehov

Møteinfo:

11.09.2019 NORD-JÆREN

INVITASJON TIL
ARBEIDSMØTE OM
KLIMATILPASNING

Tid: kl. 10.00-14.00
Sted: Sandvigå 7,
Stavanger

Det serveres lunsj i
møtet

Medvirkning til «Regionalplan for klimatilpasning i
Rogaland 2020 – 2050»
Målgruppe: Kommuner (Finnøy, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy
Sandnes, Sola, Stavanger), statlige etater, deltakere i prosjektgruppe,
referansegruppe og styringsgruppe til planprosessen, lokale
organisasjoner/ ressurspersoner.
Formål med møtet: Gi mulighet for innspill til «Regional plan for
klimatilpasning i Rogaland» med handlingsprogram. Få frem behovet for
eventuelle felles tiltak og samarbeid i regionen på klimatilpasning.

PÅMELDING
Påmelding innen:
2. september
Påmelding til:
elin.valand@rogfk.no

Møteagenda:
Rogaland fylkeskommune v/plansekretariatet orienterer om kunnskapsgrunnlaget. Ca 1 time inkl. spørsmål.
•
•
•

En kjapp innføring i planprosessen så langt, og planprogrammet som ligger til grunn for det videre
arbeidet, v/Elin Valand, prosjektleder
Kunnskapsgrunnlag og analyser gjennomført så langt av fylkeskommunen, v/Martin V. Sæter, gisrådgiver (se notat 1)
Noen tanker om resultat fra spørreundersøkelsen, v/Elin Valand (se notat 2)

Tema til diskusjon
Vi legger opp til fire hovedtema som diskuteres først i grupper og som gruppene legger frem i plenum for
felles diskusjon.
Kort innledning til temaene.
o Tema 1: Prioritet i Regional plan.
o Tema 2: Samarbeide, kompetanseheving og veiledning.
Kort innledning til temaene.
o Tema 3: Felles retningslinjer.
o Tema 4: Tiltaksbehov.

Oppsummering og vel hjem

Grunnlagsnotater til møtet:
➢ Notat 1: Analyser og utredninger
➢ Notat 2: Oppsummering av spørreundersøkelsen
Last dem ned under arrangementssiden til fylkeskommunen: www.rogfk.no/arrangementer.

Planlagt oppfølging: Det skrives referat fra møtet, som sendes ut til alle deltakerne. Innspill fra dette møtet
tas med videre i planprosessen. Innspill fra alle de fem regionale møtene vil bli lagt frem for prosjektgruppa
den 4. oktober og styringsgruppa den 14. oktober. Mer info om planprosessen her.
De fem regionale arbeidsmøtene: Nord-Jæren 11. september (Stavanger), Dalane 12. september (Vikeså), Ryfylke 17. september
(Sauda), Haugalandet 20. september (Haugesund), Jæren 26. september (Bryne).

LITT MER UTFYLLENDE TIL TEMA:
Tema 1: Prioritet i Regional plan. Basert på klimautfordringer for Rogaland og egen region/kommune - hva
mener dere bør gis prioritet i regional plan? Kom med gode stikkord!
Eksempel på regional plan med mål og strategier: Regional plan for klimaomstilling i Sogn og fjordane.
Tema 2: Samarbeide, kompetanseheving og veiledning. Hva trenger dere for fremtiden? Former for
samarbeid? Veiledning fra regionalt nivå? Bør vi gjøre som andre fylker, og opprette et klimaråd?
Eksempel på etablert samarbeid gjennom regionale planer: Partnerskap for folkehelse. Samarbeid om
vannforvaltning gjennom vannområder.
Eksempler fra andre fylker: Klimaråd Hordaland. Nettverk klimatilpasning Trøndelag. Klima Østfold.
Tema 3: Felles retningslinjer. Halvparten av kommunene som svarte på spørreundersøkelsen, svarte ja på at
de ønsket noen felles retningslinjer. Retningslinjer i regional plan vil være førende for kommunal planlegging.
Trenger vi overordna retningslinjer knytta til klimatilpasning, og er det mulig å konkretisere behovet?
Eksempler på overordna retningslinjer: Klimaplan for Hordaland 2014 - 2020. Regionalplan for
Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.
Tema 4: Tiltak. Har dere forslag til tiltak som bør prioriteres i handlingsprogrammet (til regional plan)? Eks.
kunnskapsprosjekter, samarbeidsprosjekter, felles løft på tiltakssiden, finansieringsbehov, mm? Bør det
utarbeides en «smørbrødliste» over anbefalte tiltak?
Eksempel på handlingsprogram: HP til Regionalplan sjøareal havbruk.
HP for Regionalplan for klimaomstilling i Sogn og Fjordane.

