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Forventninger til klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer 
 

1. Kommunen har kunnskap om hvordan klimaendringene kan påvirke kommunens ansvarsområder. 
 
2. Klimaendringer og tilpasning til dagens og framtidens klima er omtalt og vurdert i sentrale 

styringsdokumenter og planer (i alle deler av kommuneplanen, jfr. plan- og bygningsloven, i 
helhetlig ROS analyse, jfr. ny sivilbeskyttelseslov, i andre sentrale styringsdokumenter (vann og 
avløpsplan, klima- og energiplaner, beredskapsplaner m.fl.).  
 

3. Det er etablert rutiner for hvordan klimatilpasning skal håndteres i reguleringsplanarbeidet og i 
byggesaksbehandlingen. 
 

4. Det foreligger konkrete eksempler på tiltak som er gjennomført for eksempel på lokal håndtering 
av overvann.  
 

5. Det er innledet samarbeid med næringslivet om klimatilpasning. 
 

6. Fylkesmannen og fylkeskommunen er pådrivere for at kunnskap om klimaendringer og tilpasning 
når ut til kommunene. Byene bidrar i arbeidet. 
 

7. Det statlige forvaltningsansvaret for arbeidet med havnivåstigning og overvannshåndtering 
avklares i forbindelse med stortingsmelding om klimatilpasning. 
 

8. Statlige virkemidler både økonomiske og forvaltningsmessige, må komme på plass.  
 

 
Begrunnelse for forslaget  
 
Byene bør ha vurdert hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for byen og tatt stilling til hvordan 
dette kan forebygges, og hvilke tiltak som må foretas. Både dagens og framtidens klima bør vurderes.  
 
Arbeidet bør være godt integrert i byenes daglige arbeid slik at det tas hensyn til dette etter at 
programmet Framtidens byer er avsluttet.  
 
Kommuneplanlegging, arbeidet med samfunnssikkerhet og byggesaksbehandling gir kommunene et godt 
utgangspunkt for klimatilpasningsarbeidet. Klimatilpasning må inn i alle deler av 
kommuneplanprosessen, det må utarbeides en beredskap som skal redusere sårbarhet og risiko og det 
må etableres rutiner for hvordan hensynet til klimaendringer og tilpasning kan tas inn i 
byggesaksbehandlingen.  
 
Selv om hensynet til klimaendringer er tatt inn i planleggingen, kan det forventes hyppigere 
beredskapssituasjoner i framtiden. En viktig del av kommunens tilpasningsarbeid, er derfor også å ha en 
beredskap for å møte eventuelle hendelser.  
 
Samtidig forventes det konkrete tiltak/resultater fra programmet.  
 
For øvrig vises det til målsetninger for klimatilpasningsarbeidet, jf. vedlegg. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Vedlegg 
 
I avtalen mellom staten og byene av 19. mai 2009, er det nedfelt mål og visjoner for arbeidet i 
programmet Framtidens byer. Hovedmålet med utviklingsarbeidet i Framtidens byer er å redusere de 
samlete klima-gassutslippene fra vegtrafikk, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og 
samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmål for arbeidet er å utvikle det 
fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. 
 
Videre er følgende mål og retning gitt for klimatilpasningsarbeidet: 

1. Vi vil legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer sårbarhet av virkningene som 
forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med ekstremvær.  

2. Vi vil arbeide for at klimatilpasning integreres i arealforvaltningen og i prosjekter for infrastruktur, 
næring, miljø og byutvikling. 

3. Vi vil gjennomføre klimatilpasningstiltak innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. 
4. Vi vil bidra til å utvikle metoder og verktøy for å implementere klimatilpasningsstrategier i 

kommunen og regionen. 
5. Vi vil bidra til å utvikle nye tiltak og løsninger for å tilpasse oss klimaendringer. 
 

Målet er å få til mer forpliktende samhandling mellom lokale, regionale og statlige myndigheter. En viktig 
hensikt med arbeidet i Framtidens byer er å prøve ut ulike arbeidsformer, teste ut praktiske løsninger og 
se på ulike tilnærminger. Arbeidet skal lede fram til konkrete anbefalinger og praktiske eksempler som er 
overførbare til andre norske kommuner. Hver by har utarbeidet handlingsprogram. Det er opprettet 
samarbeidsområder som byene og staten skal samhandle om. 
 


