
 

 

Strategimøte i nettverket klimatilpasning i Framtidens byer   

              23. januar 2014 på KS konferansesenter i Oslo. 

Referat fra møte  

Hensikten med møte var å drøftet hva vi skal legge vekt på i 2014 og hvordan vi sammen kan 

bidra til å spre kunnskapen vi har ervervet om klimatilpasning til andre som ikke har deltatt i 

programmet.  

1. Status klimatilpasning v/ Gry Backe, DSB  

Gry oppsummerte fra spørreundersøkelsen som ble sendt byene i forkant av møte. 

Hovedinntrykket er at det er stort mangfold av aktiviteter i byene. Flere peker på at de 

gjennom arbeidet i Framtidens byer har fått ny kunnskap og erkjennelse og at det er etablert 

nye måter å samarbeide på. Mer konkrete resultater er at tilpasning til klimaendringer er eller 

vil bli innarbeidet i planer og saksbehandlingsrutiner og det finnes eksempler på hvordan 

tilpasning er gjennomført i praksis. Inntrykket er at det er relativt begrenset hvor mye det 

samarbeides med næringslivet. På spørsmålet om hvordan byene vil formidle erfaringene fra 

programmet, er det stor spredning i til hvem og hva som beskrives som formidling. Det er få 

som nevner at de har klare strategier eller planer for aktivt å tilby formidling til andre. Flere 

sier de er tilgjengelige på forespørsel og at formidling vil skje gjennom publikasjoner, 

samarbeid eller internettsider.  

2. Formidling og spredning av kunnskap fra nettverksarbeidet v/ Mari Aanensen 

Rjaanes, KMD 

Mari snakket om hvordan formidle og spre kunnskap og erfaringer fra arbeidet Framtidens 

byer. Erfaringene fra arbeidet skal formidles, men også forankres i byenes arbeid og 

organisasjon. Det finnes mange formidlingskanaler og det er derfor smart og ha en 

spredningsstrategi og  tenke igjennom hva som er målet og hvem som er målgruppen. Mari 

snakket spesielt om eksempelsamlingen på www.framtidensbyer.no. Dersom den er god, kan 

den brukes som et utgangspunkt for formidling både internt, til politikere, media, andre 

kommuner, næringsliv osv. I praksis innebærer det at samlingen inneholder de eksemplene 

som byene selv bruker i sin formidling. Vi trenger å rydde i samlingen og dette må vi 

samarbeide om, sa Mari.   

3. Diskusjon  

a)  Hva vil byene i nettverket prioritere av formidling  og hva vil byene kunne  bidra med? 

http://www.framtidensbyer.no/


Stikkord fra diskusjonen: utforme formidlingsstrategier, internett, innlegg på konferanser og 

seminarer, artikler i tidskrift, utvikle veiledere, rapporter, delta i ulike typer prosjekter (forskning og 

ulike samarbeidsprosjekter med nabokommuner, regionale aktører, næringsliv med mer), bidra med 

eksempler til eksempelsamlingen. 

 

c)  Hva bør staten gjøre?  

Det er viktig å dokumentere resultater fra  klimatilpasningsarbeidet. Vi har rapporten  ”Gjennomgang 

av klimatilpasning i kommunale planer ” fra 2011. Svarene på spørreundersøkelsen tyder på at det er 

behov for en ny undersøkelse for å dokumentere at det har skjedd en utvikling i byene siden den gang. 

Rapporten kan eventuelt suppleres med en undersøkelse for å få fram hvordan mål og strategier er 

videreført  i kommunens handlingsprogram, økonomiplan, i utbyggingsavtaler, i 

byggesaksbehandlingen. 

Det er et ønske om å videreføre nettverksarbeidet etter at programperioden er over. KS har tatt 

et initiativ og skal arbeide fram et forslag. Nettverket bør også gi innspill til programledelsen i 

Framtidens byer om videreføring. 

4.  Transformation in a changing climate: How do we make it happen? v/ Karen 

O`Brien, UiO  

Den siste rapporten fra FNs klimapanel underbygger ennå tydeligere enn tidligere at 

klimaendringene er menneskeskapte. Vi kommer trolig til å overstige 2 graders målet og må 

sannsynligvis tilpasse oss en framtid med global oppvarming på 4 grader, sa hun. I sitt innlegg 

snakket Karen om at vi har ulike valg når det gjelder å forme fremtiden og at det er viktig at 

vi gjør noe nå. Det er mange måter å møte utfordringene på, og denne  utfordringen er så stor 

og kompleks at vi vil ikke lykkes dersom vi kun tilnærmer oss dette som et teknisk problem 

alene. Her trengs endringer av både institusjonell og holdningsmessig karakter,  så vel som 

institusjonelle og strukturelle endringer.  

Klimaendringene er en av de største utfordringene for menneskeheten. Hvordan møter vi 

denne utfordringen? Hvordan klarer vi å endre oss selv, samfunnet og systemene våre med en 

slik hastighet og i en slik skala som trengs for å møte det behovet som dagens forskning om 

klimaendringer krever?  Karen orienterte om det nye nettstedet www.cchange.no der disse 

temaene drøftes.  

 

5.  Nettverksarbeidet i  2014 

Nettverkssamling for alle nettverkene i Grenland i mai.  

Fagsamling - tema klimaendringer og naturforvaltning.  

Evaluering av klimatilpasningsarbeidet arbeidet – Rambøll skal evaluere hvordan MD har 

styrt programmet. Skal vi evaluere eget arbeid, kan formålet være å gi retning til det videre 



arbeidet med klimatilpasning. Evalueringen kan knyttes opp mot hva vi har oppnådd, hva er 

behovet, hva mangler og hva og hvordan det kan arbeides videre.    

Dokumentere resultater, se pkt. 3 

Drøfte videreføring av nettverket, se pkt.3   

Det var foreslått en egen fagsamling om kartlegging av åpne flomveier. Dette er trolig ikke 

aktuelt da Norsk Vann og andre arrangerer slike seminarer. De som ønsker kan delta der. 

 

Til slutt   

Den 27. mars arrangerer DSB og KS klimatilpasningskonferansen "Klimatilpasning i 

arealplanleggingen – Hvordan gjøres det i praksis?», i KS Agendas møtesenter i Oslo. 

Fagkoordinator tar kontakt med byene om eksempelsamlingen.    

Fagkoordinator bidrar gjerne både i forberedelser og gjennomføring dersom det planlegges 

fagmøter i byene.  

 

24. februar 2014 

Gry Backe 

Fagkoordinator klimatilpasning 
Framtidens byer 

  

 

Følgende deltok på møte: 

Fra byene: Wim Weber Tromsø kommune, Hans Einar Lundli Trondheim kommune, Per 

Vikse Bergen kommune, Hugo Kind Stavanger kommune, Hans Ivar Sømme Sandnes 

kommune, Terje Lilletvedt Kristiansand kommune, Jan Moseng Skien kommune, John Lium 

Porsgrunn kommune, Lena Karoliussen Skien og Porsgrunn kommuner, Marianne Gjørv Dahl 

Drammen kommune, Pedro Ardila Bærum kommune, Einar Flaa Oslo kommune, Tove 

Dyblie Oslo kommune, Arne Langvik-Hansen Sarpsborg, Ole Petter Skallebakke Fredrikstad 

kommune. 

Andre: Ole Jørgen Grann KS, Rune Tvedt KS, nettverkseier Unn Ellefsen KMD, Mari 

Aanensen Rjaanes KMD, Berit Skarholt KMD, fagkoordinator Gry Backe DSB, Karl Kerner 

DSB, Knut Skøien Rambøll, Mia Ebeltoft Finans Norge, Herdis Laupsa Miljødirektoratet, 

Ingunn Lindemann Miljødirektoratet, Tonje Hulbak Røland KLD, Karen O`Brien UiO, Linda 

Sygna UiO.  


