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Framtidens byer 2008-2014 

• Hovedmål: reduksjon av klimagassutslipp og 

klimatilpasning 

• Delmål: bedre bymiljø 

• Forpliktende avtaler mellom 13 byer, KS og fire 

departementer. 

• Intensjonsavtale med NHO, HSH, FNO 

• Ca 40 beskrevne samarbeidsområder, de fleste 

igangsatt, innenfor: 

- Areal og transport - Energi i bygg 

- Forbruk og avfall - Klimatilpasning 

- Felles for alle temaer og delmålet 
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Miljø- og utviklingsministerens brev til 

fylkeskommunene februar 08 

• Jeg vil oppfordre fylkeskommunene til å delta aktivt i 

samarbeidet med byene, særlig innenfor areal- og 

transportområdet der vi er spesielt avhengig av 

regional samhandling. I første omgang gjelder dette 

hvordan arbeidet i byområdene mest 

hensiktsmessig kan organiseres.   

• Det forutsettes at kommunene i arbeidet med areal 

og transport, sammen med fylkeskommuner og 

regionale statlige etater, utvikler mer konkrete 

strategier og handlingsplaner fram mot høsten 

2008.  
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Fylkesmannens embetsoppdrag 

• Bidra i arbeidet med Framtidens byer i forhold til 

den enkelte by og de respektive regioner. Dette 

gjelder særlig i arbeidet med areal- og 

transportplanlegging og tilpasning til klimaendringer. 
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Regionalt nivå  
Fra: DSB/SFT juni 2009: Fylkesmannens klimaarbeid. Roller og 

oppgaver for å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg 

klimaendringene 
 

• Som regionale aktører vil FK og FM ivareta ulike 

roller i klimaarbeidet og det vil det være nødvendig 

med et tett samarbeid … blant annet i regional 

planlegging der de kan samarbeide om å få 

forankret klimahensyn i plandokumenter.  

• Fylkesmannens rolle i den regionale planleggingen 

er å fange opp og formidle nasjonale mål og statlige 

retningslinjer som vedrører utviklingen i fylket.  

• Fylkesmannen… bidra i tematiske regionale planer 

på områder der fylkesmannen har særskilt ansvar.  
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Regionalt nivå – forts. 

• Fylkeskommunen har en viktig veilednings- og 

samordningsrolle knyttet til kommunale og regionale 

planer, og det er viktig at Fylkesmannen er pådriver 

for at klimaarbeid trekkes aktivt inn i disse 

prosessene, blant annet gjennom planforummøtene 

mellom statlig, regionalt og kommunalt nivå 
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Fylkesmannen 

• Gjennom veiledningsrollen overfor kommunene vil 

Fylkesmannen kunne spille en viktig rolle som 

støttespiller og pådriver overfor kommunene ved å: 

• bistå og veilede kommuner i enkeltsaker 

• være en pådriver for å etablere interkommunale 

samarbeidsordninger om klimarelaterte 

oppgaver, f eks samarbeid om felles energi- og 

klimaplaner. Fylkesmannen kan benytte 

skjønnsmidler for å stimulere fram slike 

ordninger.  
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Fylkeskommunen 

• Kollektivtrafikken: Fylkeskommunene kan stille krav 

til bruk av alternative drivstoff ved kjøp av 

transporttjenester, eller mer energieffektive busser 

og baneløsninger. 

• Vei: Gjennom forvaltningsreformen får 

fylkeskommunen utvidet sitt veiansvar betydelig. 

Ansvaret innebærer muligheter til å prioritere 

klimavennlige løsninger ved bygging og vedlikehold 

av fylkesveger/øvrige riksveger. 
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Fylkeskommunen – forts. 

• På tilpasningssiden vil arbeidet med regionale 

planer kunne være viktige for å synliggjøre 

problemstillinger og risikoområder som er relevante 

for det enkelte fylke, og for å anbefale tiltak for ulike 

aktører for å redusere fylkets sårbarhet. Det er også 

viktig at fylkeskommunen påser at hensynet til 

klimaendringer er vurdert og fulgt opp i kommunale 

arealplaner. 
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