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NOU 10:10 TILPASNING TIL EIT KLIMA I ENDRING - UTTALELSE FRA
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE.
Hovedutvalg for samferdsel og næring

09.03.11

Fylkesrådmannens innstilling
1. Hovedutvalget for samferdsel og næring 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. Hovedutvalget for samferdsel og næring understreker at konsekvensene av klimaendringer som for
eksempel ras, skred, flom og ekstremvær kan bli spesielt alvorlige på Østlandet og i Vestfold på
grunn av befolkningstettheten. Dette bør gjenspeiles i ressursbruken det legges opp til i arbeidet med
klimatilpassing.
3. En vil peke på Tønsbergs strategiske beliggenhet på Østlandet og de muligheter som finnes for å
danne gode regionale møteplasser i klima- og energiarbeidet. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
beredskap, NVE s Region kontor Sør, Høyskolen i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune og
Fylkemannen i Vestfold ligger alle i Tønsberg. Det er også allokert ressurser innen beredskap til
Stavern og Horten. Samtidig foreligger det spennende klimarelaterte innovative industrielle miljø i
regionen.
4. Hovedutvalget for samferdsel og næring mener det er viktig at fylkeskommunen og Fylkesmannens
rolle i arbeidet med klimatilpassing tydeliggjøres bedre. Fylkeskommunen bør som politisk organ,
regional utviklingsaktør og planmyndighet stimulere og formidle i forhold til regionens og
kommunenes arbeid med å få ned klimautslippene og å se dette i sammenheng med økte utfordringer
i form av tilpasning til et klima i endring. Fylkeskommunene har kunnskap om både regionale og
lokale forhold og har kontakt med internasjonale, nasjonale ekspertsentra og forskningsmiljø.
Kompetanse om klimaspørsmål bør være et sentralt tema i skolens undervisning i hele
utdanningsløpet på barn – og ungdomsnivå. Det er nødvendig med tilstrekkelige ressurser slik at
fylkeskommunene blir i stand til å følge opp økt fokus på klimautfordringene.
5. Fylkesmannen er en viktig aktør i klimaarbeidet og i tråd med forvaltningsreformen bør
Fylkesmannens hovedoppgave være å samordne statlig politikk overfor kommunene i fylket, føre
tilsyn og være klageinstans. Utvalget har foreslått 10-15 mill kroner årlig til styrking av
Fylkesmannen sin oppfølging og rådgiving ovenfor kommunene. På samme vis bør en konkretisere
fokus og kostnadene knyttet til fylkeskommunenes arbeid med klimatilpassing overfor kommunene.

6. Det bør utarbeides statlige retningslinjer om klimatilpasning. Arealplanlegging vil være et sentralt
virkemiddel for å redusere klimautslipp og å sikre utvikling av robuste samfunn.
7. Fra statlige hold bør det utarbeides veiledere for hvordan kommunene og fylkeskommunene kan
innarbeide sine klimamål i sine regionale og kommunale planer.
8. Offentlig sektor må ha et økt fokus på klimautfordringene i sitt arbeid som bestiller - og utbygger.
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift må tydeliggjøres mht. klimatilpasning.
9. Hovedutvalget for samferdsel og næring mener at det er nødvendig at staten plasserer et nasjonalt
ansvar for overflatevann, - for flomdirektivet og for havnivåstigning.
10. Det må avsettes midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet på vegene og på bygg. I tillegg er det
viktig at det tas høyde for at det blir behov for å øke beredskapen for å møte uforutsette hendelser på
vegnettet. Med pågående endringer i klimaet, vil vedlikeholdsetterslepet bidra til ekstra sårbarhet.
11. Kulturminnemyndighetene bør få øremerkede midler til å kartlegge konsekvenser av klimaendringer
for kulturminnevernet, og det bør utarbeides en nasjonal handlingsplan/beredskapsplan for å løse
utfordringene knyttet til klimatilpassing av kulturminner og kulturmiljø.

Møtebehandling
Leder Erik Holmelin (H) foreslo at pkt 4 og 5 i innstillingen utgår.
Leder Erik Holmelin presiserte at det i innstillingens pkt 10 må endres til statlig midler.
Representanten Kåre Pettersen (V) viste til pkt 3 i innstillingen og foreslo at Høgskolen i Vestfold tas ut da
den ikke ligger i Tønsberg.
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1-3 med Pettersens endrings forslag ble enstemmig vedtatt med 10
stemmer .
Holmelins forslag om at pkt 4 og 5 ble med leders dobbeltstemme vedtatt med 5 stemmer (3 H, 2 FrP ) mot 5
stemme (2 AP, Krf, SV, V) avgitt for fylkesrådmannens innstilling pkt 4-5.
Fylkesrådmannens innstilling pkt 6-11 ble enstemmig vedtatt med 10 stemmer.
Ny innstilling
1. Hovedutvalget for samferdsel og næring 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. Hovedutvalget for samferdsel og næring understreker at konsekvensene av klimaendringer som for
eksempel ras, skred, flom og ekstremvær kan bli spesielt alvorlige på Østlandet og i Vestfold på
grunn av befolkningstettheten. Dette bør gjenspeiles i ressursbruken det legges opp til i arbeidet med
klimatilpassing.
3. En vil peke på Tønsbergs strategiske beliggenhet på Østlandet og de muligheter som finnes for å
danne gode regionale møteplasser i klima- og energiarbeidet. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
beredskap, NVE s Region kontor Sør, Vestfold Fylkeskommune og Fylkemannen i Vestfold ligger
alle i Tønsberg. Det er også allokert ressurser innen beredskap til Stavern og Horten. Samtidig
foreligger det spennende klimarelaterte innovative industrielle miljø i regionen.
4. Det bør utarbeides statlige retningslinjer om klimatilpasning. Arealplanlegging vil være et sentralt
virkemiddel for å redusere klimautslipp og å sikre utvikling av robuste samfunn.
5. Fra statlige hold bør det utarbeides veiledere for hvordan kommunene og fylkeskommunene kan
innarbeide sine klimamål i sine regionale og kommunale planer.
6. Offentlig sektor må ha et økt fokus på klimautfordringene i sitt arbeid som bestiller - og utbygger.
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift må tydeliggjøres mht. klimatilpasning.
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7. Hovedutvalget for samferdsel og næring mener at det er nødvendig at staten plasserer et nasjonalt
ansvar for overflatevann, - for flomdirektivet og for havnivåstigning.
8. Det må avsettes statlige midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet på vegene og på bygg. I tillegg
er det viktig at det tas høyde for at det blir behov for å øke beredskapen for å møte uforutsette
hendelser på vegnettet. Med pågående endringer i klimaet, vil vedlikeholdsetterslepet bidra til ekstra
sårbarhet.
9. Kulturminnemyndighetene bør få øremerkede midler til å kartlegge konsekvenser av klimaendringer
for kulturminnevernet, og det bør utarbeides en nasjonal handlingsplan/beredskapsplan for å løse
utfordringene knyttet til klimatilpassing av kulturminner og kulturmiljø.
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