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INVITASJON TIL EN POLITISK SAMTALE 

Miljøverndepartementet, Nedre Glomma Region råd og Fredrikstad kommune har gleden av å 

invitere til en politisk samtale om klimaendringer og tilpasning. 

 

Tid:  Tirsdag 31. august 2010 fra kl. 11.30 til 14.30 

Sted:  Quality hotell Fredrikstad 

 

Hvordan få gehør for tilpasning til endringer som ligger langt framme i tid og som det er knyttet 

usikkerhet til? Vi opplever at det kan være flere slike dilemmaer og utfordringer spesielt når det 

gjelder å få satt klimaendringer på den politiske dagsorden. Hva må til for å synliggjøre 

klimatilpasning i den politiske debatten lokalt og regionalt? Er det behov for et bedre 

beslutningsgrunnlag? Hvordan kan politikere kommunisere med innbyggerne om dette tema? 

Spørsmålene er mange, men vi håper at en slik åpen samtale vil bidra til økt kunnskap om 

klimaendringene og noen kloke konklusjoner. 

 

Velkommen! 

 

Program       Møteleder: Journalist Aslak Bonde 

 

11.30- 12.30 Lunsj 

 

12.30 -13.00  Hvilke klimaendringer står vi overfor og hva slags konsekvenser kan dette gi i 

Østfold? Forsker Ingrid Sælensminde, Vestlandsforskning 

 

13.00 – 14.30 Diskusjonsforum/paneldebatt. Den gode samtalen om: 

  Hvordan kan vi møte og ta hensyn til dagens og framtidens klimaendringer? 

 Hvilke dilemmaer står dere som politikere overfor? 

 Hva trengs for at det skal tas hensyn til utfordringene?  

 

14.30    Slutt på debatt.   

- Vi er i gang med å ruste opp avløpsnettet i byen for flere hundre millioner 

kroner, forteller Eva Kristin Andersen  (Frp) i Fredrikstad kommune. 

 

- Vi har hatt flere kraftige oversvømmelser de siste årene. I tillegg er vi blant 

kommunene som har hatt flest stormfloskader. Disse erfaringene gjør at vi tar 

forskerne på alvor når de anslår at havet vil stige, nedbørsmengdene vil øke, og 

at vi vil oppleve hyppigere stormer og oversvømmelser, sier ordføreren. (Tatt fra KS 

brosjyren Lokale tilpasninger til globale klimaendringer). 
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Den politiske samtalen arrangeres som en del av nettverkssamlingen for nettverket klimatilpasning 

i Framtidens byer. Deltakerne vil være dere politikere og deltakerne på nettverkssamlingen: - 

hovedsakelig fra de 13 bykommunene som deltar i programmet Framtidens byer. Til paneldebatten 

inviteres det 2 politikere fra hver kommune/fylkeskommune og 2 rikspolitikere, men diskusjonen 

og arrangementet generelt er selvsagt åpen for deltakelse for flere politikere. 

 

 

 

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner deltar som kjent i programmet Framtidens byer og nettverket 

har konferanse i Fredrikstad denne og påfølgende dag. Hensikten med samlingen er å få fram gode 

eksempler på hvordan klimaendringer og tilpasning til disse håndteres i det løpende kommunale 

arbeidet. Om klimaendringer i Østfold, kan dere lese her. Der finner dere også eksempler på 

utfordringene som kommunene står overfor.   

 

 

 Programmet for hele arrangementet følger vedlagt.   

 

 

Vennlig hilsen  

 

Unn Ellefsen   Jan Olaf Engsmyr    Eva Kristin Andersen 

Miljøverndepartementet Leder av Nedre Glomma Regionråd Ordfører i Fredrikstad 

 

 

Adresseliste 

 

Stortingspolitiker: 

Svein Roald Hansen 

Vigdis Giltun (Frp)  

 

Fylkesordfører Ole Haabeth 

 

Ordfører i: 

Sarpsborg kommune 

Fredrikstad  kommune 

Hvaler kommune 

 

 

 

 

 

Klimaet er i endring. Hva kan vi gjøre for å forberede oss på endringene, unngå skader 

og utnytte mulighetene? Framtidens byer har som mål å skape gode bomiljø for 

innbyggerne i byene.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge/fylker-2/ostfold.html?id=540029

