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Hvorfor viktig å videreføre og styrke 

arbeidet? 

 Plan til praksis 

 Forankring internt?  

 KT inn i alle kommunens ansvarsområder? – vi har så vidt 

begynt med VA og plan 

 Langsiktig arbeid – hvordan opprettholde trøkket, de 

største KE ligger foran oss - klimaendringene har bare så 

vidt begynt! 

 Mange aktører , mange roller  

 Bruke nettverkets kunnskap videre  

 Prosjekter som ikke er ferdige – videreføring? 
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Behov 

 Eksisterende bebyggelse 

 Overvannshåndtering – virkemidler for håndtering av 

overvann – hva trenger kommunene av virkemidler for å 

håndtere mer nedbør og mer intense regnskyld? (MDIR) 

– Er by og tettsted rustet for styrtregn?  

– Konsekvenser og håndtering av rundt 0 grader 

– Blågrønne strukturer og dens avbøtende effekt på klimaendringer – 

hvordan fungerer de som del av håndteringen av risiko for 

oversvømmelse?  

– Byvassdrag , vannføring og forurensning (vannkvalitet) 

 Fra analyse til kostnadsanalyser og tiltak. Hvem tar 

regningen  når f.eks kartlegging av havnivåstigning viser at 

by og tettstedsområder står under vann i år 2100 (kostnader, 

ansvar, virkemidler, samarbeidsformer og samarbeidspartnere) 
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Spørsmål til byene: 

 

1. Er det behov for et særskilt klimatilpasningsnettverk? 

 

2. Eventuelt hvilke aktører bør være med? 

 

3. Hva er forutsetningene for at et slikt nettverk skal fungere 
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Innhold i rapport om videreføring 

1. Forslag til ulike måter å videreføre arbeidet på  

 

2. Begrunnelse – hvorfor videreføre /videreutvikle nettverket 

1. Hva vi har oppnådd – resultater 

2. Hvorfor nettverksarbeidet har fungert 

3. Kriterier for et vellykket nettverk 

 

3. Innspill til klimatilpasningsarbeidet i Norge generelt  
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Forslag til ulike måter 

A. Videreføre nettverket slik som i dag – byene drifter  nettverket 

selv. 

B. Nytt nettverk med store og små kommuner, og med deltakelse 

fra de av framtidens byer som har kommet lengst i KT arbeidet, 

en nasjonal ressursgruppe for KT  - staten drifter  nettverket. 

C. Funksjonelle klimatilpasningsregioner – driftes fra regionalt nivå 

med statlige midler. 

D. Kommunenettverk for klimatilpasning – KS drifter nettverk. 

E. Ulike kombinasjoner av de ulike forslagene 
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Klimatilpasning – generelle anbefalinger 

A. Etableres en nasjonal ressurs- og rådgivningsgruppe for å 

samordne og styrke. 

B. Utvikle egnede finansieringsmodeller for gjennomføring av KT 

tiltak. 

C. Finne fram til nye samarbeidsmodeller for å løse sammensatte 

utfordringer –  ta utgangspunkt i relevante eksempler  (eks areal 

og transport ) 
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