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Buskerud fylkeskommunes uttalelse til høring om NOU 2010:10 - Tilpassing 
til eit klima i endring

Under følger Fylkesutvalgets vedtak i saken Høringsuttalelse til NOU 2010:10 - Tilpassing til eit klima i
endring fra møte i Fylkesutvalget 09.03.2011. Som vedlegg følger saksframstillingen.

Behandling i Fylkesutvalget - 09.03.2011 
På vegne av H, Frp og KrF framsatte Mette Lund Stake (H) slikt alternativt forslag til punkt 2:

Fylkesutvalget mener det er viktig at fylkeskommunens og fylkesmannens rolle i arbeidet med 
klimatilpassing avklares. Fylkesmannens oppgave bør være å føre tilsyn og være klageinstans.

Avstemming
Fylkesrådmannens forslag punktene 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Alternativt forslag framsatt av Lund Stake ble vedtatt med 12 mot 1 (SV) stemme som ble avgitt  for 
fylkesrådmannens forslag.

Vedtak
1.
Fylkesutvalget slutter seg til anbefalingene i NOU 2010:10. Det forventes at regjeringen legger fram en 
stortingsmelding om klimatilpassing, der Statens målsettinger og strategier kommer tydelig fram.

2.
Fylkesutvalget mener det er viktig at fylkeskommunens og fylkesmannens rolle i arbeidet med 
klimatilpassing avklares. Fylkesmannens oppgave bør være å føre tilsyn og være klageinstans.

3.
Fylkesutvalget påpeker at det må avsettes midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet på vegene, 
kulturminner og bygg. I tillegg må det tas høyde for at det blir behov for å øke beredskapen for å møte 
uforutsette hendelser på vegnettet. Med forventede endringer i klimaet, vil vedlikeholdsetterslepet bidra 
til ekstra sårbarhet.

4.
Fylkesutvalget understreker at konsekvensene av klimaendringer som ras, skred og flom kan bli spesielt 
alvorlige på Østlandet og i Buskerud på grunn av befolkningstettheten. Dette bør gjenspeiles i 
ressurstilgangen i arbeidet med klimatilpassing.
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Med hilsen

Kjersti Bærug Hulbakk  e f Marte Kristine Høibraaten
utviklingssjef rådgiver for plansaker

Vedlegg
1 Høringsuttalelse til NOU 2010:10 - Tilpassing til eit klima i endring


