
BAKGRUNNSSTOFF TIL DISKUSJON PÅ 

PILOTSEMINARET 7-8 OKT.  

v/nettverksansvarlig Unn Ellefsen, MD 



Utgangspunkt for diskusjonen 

Utdrag fra Rambølls følgeevalueringsrapport: 

”Programmet går nå inn i sin avsluttende periode. Et sentralt spørsmål 

 er derfor hva som skjer når programmet avsluttes; etterlater programmet 

 en arv som også vil leve videre etter 2014?” 

Forbedringspunkter:  

• Samarbeid mellom de deltagende byene  

• Samarbeid med næringslivet 

• Fokus på indikatorutvikling 

 

Rambøll mener at programmets viktigste oppgaver i avslutningsfasen kan 

oppsummeres i følgende tre kulepunkter: 

• Fokus på gjennomføring  

• Fokus på dokumentering  

• Fokus på kommunikasjon 

02.12.2013 framtidensbyer.no 2 



Klimatilpasningsnettvekets strategi 

Fase 1:  

• Kompetanseoppbygging  

  -integrering av klimatilpasning i kommuneplanleggingen, 

 -  metodeutvikling,  

 - retningslinjer og veiledninger 

 - organisering av arbeidet i byene og i staten 

Fase 2:  

•  Gjennomføringsfase 

 - tiltak for klimatilpasning og integrering i  

 - forankre og etablere gode samarbeidsrutiner. Vise resultater 

Fase 3:  

•  Formidlingsfase –  

- Formidle praktiske eksempler og konkrete anbefalinger som 

er overførbare til andre norske kommuner 

- Forankring og implementering i kommunenes forvaltnings 

- apparat 

- .  
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Utfordringer - strategimøtet 5. 02.2013 

 • Hva med de gradvise endringene?  (vært mye fokus på 

ekstremvær og akutte hendelser)  

• Hvordan håndtere langsiktighet?  

• Hvordan håndtere usikkerhet? 

• Hvordan følges integrering av klimaendringer i planverket opp i 

byene?  

 Praktiske eksempler?  

• Formidling og kommunikasjon. Hvordan få fram de gode 

historiene? 

• Avklaringer når det gjelder juss og ansvarsfordeling i forhold til 

overvannshåndtering, skred med mer.  
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DISKUSJON 

• HVA MENER DERE ER VIKTIGST Å VIDEREFØRE I NETTVERKET 

FOR  KLIMATILPASNING?  

  

 NEVN MINST 3 PRIORITERTE SAKER 

 

• HVA MÅ GJØRES I BYENE OG AV STATEN FOR AT DETTE  KAN 

GJENNOMFØRES? 

 

 NEVN MIN 3 TILTAK OG ALTERNATIVER TIL DET PRIMÆRE 

DERE FORESLÅR 

 

• HVORDAN VIL DERE I BYENE PRIORITERE TIDEN VI HAR 

 IGJEN I PROGRAMMET FOR Å SIKRE VIDEREFØRING? 

» PRO PROGRAMMET FOR Å SIKRE IKRE VIDEREFØRING? 

 NEVN MIN 3 TILTAK SOM MÅ GJØRES- I PRIORITERT 

 REKKEFØLGE     

     Bruk ca 15 min på hvert spm. 
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