
Varmere, våtere, villere Varmere, våtere, villere Varmere, våtere, villere    
–––   Er din kommune beredt til å møte klimaendringene? Er din kommune beredt til å møte klimaendringene? Er din kommune beredt til å møte klimaendringene?    

 

KS inviterer til Kommunenettverk om 
klimatilpasning  

Nettverket passer for kommuner som har besluttet at de vil arbeide med sin plan 
for å begrense skadevirkningene av klimaendring og som nå ønsker å:  

- få oppdatert status om klimaendringene og konsekvensene 
- utvikle og styrke strategiene/planene for klimatilpasning 
- forbedre egen beredskapsplan med gode tiltak 
- dele eksempler på gode tiltak og arbeidsmetoder  



Kommunenettverk om klimatilpasning  
Varmere, våtere, villere! Klimaet på kloden endres mye, og i 
Norge har vi allerede sett konsekvenser av dette i form av 
storm, kraftigere regnskyll, flom, ras m.m. 
 
Det er et sentralt og viktig mål å spre kunnskap og erfaringer 
fra arbeidet i Framtidens byer. KS inviterer derfor til et pilot-
nettverk om klimatilpasning. Deltakerne i nettverket vil få 
tilgang på erfaringer og kunnskap fra arbeidet i Framtidens 
byer. Vi vil også invitere statlige og regionale aktører samt 
ulike fagmiljøer til samlingene. Nettverket er ikke en videre-
føring av Framtidens byer. Invitasjonen går også til kommu-
nene som er med der og som vil fortsette arbeidet sitt i nett-
verk. 
 

Målsetting 
Kommunen skal styrke sitt arbeid med klimatilpasning. Vi vil 
arbeide med å bruke oppdatert kunnskap til å prioritere til-
tak som kan gi sterkere beredskap mot uønskede effekter av 
klimaendringene. Disse tiltakene skal så innarbeides i kom-
munens sentrale styringsdokumenter. Noen kommuner vil 
kanskje starte arbeidet med å utarbeide en egen klimastrate-
gi. Kompetansebygging er et selvstendig mål med arbeidet i 
nettverket, og ved behov hentes ekstern spisskompetanse 
inn. Ellers er det å dele erfaringer også et tiltak for å nå dette 
målet.   
 

Det tilbys deltakelse i to ulike nettverk 
A) Kommunenettverk med ”fri påmelding” fra hele landet.  
Kapasitet: 10-15 kommuner.  
B) Klynge-nettverk hvor nabokommuner melder seg på  
samlet for å jobbe sammen om felles utfordringer.  
Kapasitet: 3-5 kommuneklynger.  
 
I begge nettverkene er det lagt opp til 5 to-dagers samlinger i 
løpet av 2015 og 2016. Oppstart første dag vil være kl. 11.00 
og avslutning andre dag kl. 14.00. Oppstartsamlingene er 
planlagt på Gardermoen. Sted for øvrige samlinger fastsettes 
etter påmelding. 

Innhold i nettverkene 
Nettverket skal styrke kommunens eget arbeid, og hver kom-
mune jobber med sitt eget utviklingsarbeid.  Faglig påfyll er 
sentralt i arbeidet og forskningsmiljøer vil bli invitert inn. 
Erfarings- og kunnskapsdeling er viktig i nettverksmetodik-
ken. Deltakerne må være forberedt på arbeid mellom sam-
lingene. Deltakerne i nettverket vil også få mulighet til å 
være med på å definere fremtidige FoU-behov. 
 
Innholdet vil bli videreutviklet i samarbeid med deltakerne.  
 

Påmelding 
I sin påmelding må kommunene - kort og overordnet - be-
skrive status, utfordringer og ønsker i sitt klimatilpasningsar-
beid. For klyngenettverket ønsker vi at samarbeidende kom-
muner selv drøfter sin felles deltakelse, og melder seg på 
samlet til KS.  
 

Kostnader 
Deltakeravgiften er en engangsavgift som fastsettes på 
grunnlag av kommunens innbyggertall. Kommunene betaler i 
tillegg egne reise- og oppholdsutgifter i tilknytning til sam-
lingene. Kost/losji pr person vil være anslagsvis kr 2 600 per 
samling. 
 
Deltakeravgift for kommunen: 
Opp til 5 000 innbyggere   kr 5 000 
5 001—7 500 innbyggere   kr 6 000 
7 501—10 000 innbyggere  kr 9 500 
10 001—15 000 innbyggere  kr 12 500 
15 001—20 000 innbyggere  kr 15 500 
20 001—30 000 innbyggere  kr 18 500 
30 001—40 000 innbyggere  kr 21 000 
40 001 innbyggere og over  kr 24 500  
 

Påmeldingsfrist for kommunen: 1. november 2014 

Påmelding pr epost til: Laila.Kleven@ks.no 
 

Kontaktpersoner og utfyllende informasjon: 
Turid.Haugen@ks.no – tlf 97 56 72 71 

Jarl.Vidar.Erichsen@ks.no – tlf 97 19 28 48 
 

Det forutsettes minst seks deltakende kommuner i hvert nettverk. 
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A) 

Kommunenettverk 
(Åpen påmelding) 

 

B) 

Klyngenettverk 
(Nabokommuner) 

 

Innhold på samlingene 

1 Gardermoen 

20. - 21. januar 2015 

Gardermoen 

26. - 27. januar 2015 

Hva er status? 

 Kommunens forutsetninger og status 

 Global/lokal miljøstatus 

 Politiske dilemmaer og forankring i kommunens ledelse 

 Mål og metode i nettverket 

 

Mellom samlingene: 

Kommunene arbeider med forankringen i egen kommune, avklarer hvilke områder/planer som er sentrale og  

lager mål og fremdriftsplan for eget arbeid. 

2 Sted avklares senere 

16. - 17. mars 2015 

Sted avklares senere 

23. - 24. mars 2015 

Inn i egne planer 

 Grunnlag i lov og forskrift 

 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

 Gode eksempler på plan/planlegging 

 Faglig tema: Overvannshåndtering 

 Indikatorer og tegn på klimatilpasning 

 
Mellom samlingene: 

Gjennomføre ROS-analyse der effekter av klimaendringene inngår, for prioriterte områder i kommunen.  
Finne hvor man har den største utfordringen når det gjelder håndtering av overvann 

3 Sted avklares senere 

1. - 2. juni 2015 

Sted avklares senere 

2. - 3. juni 2015 

Hva virker? 

 Hvilke tiltak virker? Hva vet forskerne om dette? 

 Systematisk prioritering av aktuelle tiltak 

 Visualisering av risiko, utfordringer m.v. 

 Faglig tema: Infrastruktur 

 Arbeid med lokale planer/strategier 

 

Mellom samlingene: 

Kommunene informerer om status for arbeidet, fremdrift og hvilke temaer man vil foreslå å prioritere i egen kommune.  

Presentasjonen ajourføres etter tilbakemeldinger i kommunen og presenteres på neste samling.  

4 
 

Sted avklares senere 

21. - 22. september 2015 

 

Sted avklares senere 

23. - 24. september 2015. 

Hvordan går arbeidet? 

 Nasjonale utredninger og grunnlagsdokumenter 

 Faglig tema: Eksisterende bygg 

 Arbeid med lokale planer/strategier 

 Gode eksempler fra deltakerne 

 Vi og våre naboer 

 

Mellom samlingene: 

Kommunene har ajourført de aktuelle planene, fått nødvendige vedtak, igangsatt arbeid med tiltak og avklart  

hvor ofte plan for klimatilpasning skal revideres.   

5 Sted avklares senere 

Febr/mars 2016 

Sted avklares senere 

Febr/mars 2016 

Erfaringssamling/formidlingskonferanse 

 Gode eksempler fra deltakerne 

 Faglig tema: Beredskap 

 Arbeid med lokale planer/strategier 

Påmelding til KS innen 1.11.2014 på epost til Laila.Kleven@ks.no 
I eposten ber vi dere om: 

 Kort og overordnet beskrive status, utfordringer og ønsker i klimatilpasningsarbeidet 

 Oppgi hvem dere vil delta med i nettverket, dvs. hvilke personer/funksjoner/stillinger 

 


