
Kommunenettverk for KLIMATILPASNING 

Et tilbud fra KS  
v/EffektiviseringsNettverkene 

Turid.Haugen@ks.no 



Hensikt: Få et godt overblikk….og oppdatert kunnskap…  

30.06.2014 



Hensikt: …og gjøre veivalg…sette retning 



Om tilbudet # 1 

MÅL/HENSIKT:  
 

• Kommunen skal komme videre i sitt arbeid med klimatilpasning 
 

• Invitasjon til deltakere i Framtidens byer og andre kommuner 
 

• Statlige og regionale aktører, samt ulike fagmiljøer vil bli invitert 
inn 
 

• Invitasjon sendes ut før sommeren med oppstart av nettverk 
oktober 2014.  
 

• I sin søknad til deltakelse må kommunene si mer om status, 
utfordringer og egne ønsker i sitt klimatilpasningsarbeid.  

 

 

•   



Om tilbudet # 2 

 

Det planlegges to nettverk: 

 

1:  Ordinært nettverk med ”fri påmelding” fra hele landet.  

 Kapasitet: 10-15 kommuner.  

 

2:  Regionnettverk der noen nabokommuner melder seg på 
 samlet for å utvikle løsninger på felles utfordringer.  

 Kapasitet: 3-5 kommuneklynger.  



Om tilbudet # 3 – Sentrale tema 

•Hvordan få klimatilpasning inn i styrende 
dokumenter?  
 

• Systematisk ledelsesforankring (pol/adm) for å sikre 
forståelse (og kontinuitet).  
 

•Hvordan løse utfordringer med klimatilpasning i 
samarbeid med næringsliv og innbyggere / 
interesseorganisasjoner og grunneiere?  
 

•Hvordan kan kommunen organisere seg for å sikre et 
best mulig samarbeid? 

 



Generelt om arbeidet i KS Effektiviseringsnettverk; 
Forankringen, prosessen, dialogen, og kopling til styringssystemet  

Pilen – en illustrasjon av arbeidsprosessen med 
brukerundersøkelser. 
Kommunens årshjul – ledelse - dokumenter 

Nettverk, tidsplan, arbeid og samlinger 



Om tilbudet # 4 - Metodeverksted  

 

 

 Kommuner som arbeider sammen (nettverk) 
 

 Felles samlinger; ca. 5 samlinger over 1,5-2 år, men dette 
tilpasses behovet/temaet 

 

 Fremskaffer aktuell informasjon/data 
 

 Sammenlikner kommunene – deler erfaringer og stiller 
spørsmål 

 

 Kommunene utarbeider forslag til løsninger/forbedringer og 
prioriterer: Dette som grunnlag for planlegging og 
beslutninger 

 

 Innsikt og tiltak skal tas inn i kommunens virkelighet; ledelse 
og styringssystem /styringsdokumenter  

 

    Kommunenettverket er en læringsarena –  kunnskapen       

       forblir i kommunen 



Dette gjør kommunene og KS er tilrettelegger: 

Dokumenterer – finner aktuelle data 

Kommunene analyserer, vurderer status – utfordringer  

– Bruker fakta og dokumentasjon - kunnskapsbasert 

– Bruker erfaring og fagkunnskap – deler kunnskap 

– Jobber mye i grupper - kommunevis og på tvers 

Finner overføringsverdi fra gode eksempler 

Finner løsninger som passer for kommunen 

Erfaringsutveksling, lære av andre 

Øker egen kompetanse og troen på egne krefter 
 
Også små skritt kan gå i riktig retning! 

Om tilbudet # 4 – Metodeverksted (2)  



 



Om tilbudet # 5 - Informasjon 

Om du ønsker mer informasjon eller har innspill/vil kommentere 
dette tilbudet, kan du kontakte arbeidsgruppa:  

 

LailaT.Kleven@ks.no  

Turid.Haugen@ks.no  

Jarl.Vidar.Erichsen@ks.no  


