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FORORD

K ommunes klimatilpasningsstrategi består av tre dokumenter: en kunnskapsgjennomgang, et
strategidokument og en overordnet handlingsplan. Dokumentene henger tett sammen og må sees
på som en enhet. Kunnskapsgjennomgangen er en oversikt over nåværende kunnskapsgrunnlag
relatert til klimatilpasning i kommunen. Dette legger grunnlaget for strategien (hva som skal
oppnås), som følges opp av den overordnede handlingsplanen (hvo rdan det skal oppnås). Dette
dokumentet er den overordnede handlingsplanen. Figuren under oppsummerer hvordan
dokumentene henger sammen.

Klimatilpasningsstrategi er utarbeidet av Sandefjord kommune, i samarbeid med Sweco Norge og
Menon Economics. Prosjek tet er støttet av Miljødirektoratet.

Prosjektleder fra Sandefjord kommune har vært Knut Terje Ellefsen, Seniorrådgiver i Seksjon
klima miljø og landbruk.

Prosessleder fra konsulenten har vært Simen Pedersen, partner i Menon Economics. Øyvind N.
Handberg, s eniorøkonom i Menon Economics, har vært operativ prosjektleder. Frode Løset fra
Sweco Norge har vært klimateknisk rådgiver.
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INNLEDNING
Klimatilpasning fordrer handling. Mens strategidokumentet «Klimatilpasning i Sandefjord »
beskriver hva kommune n vil oppnå med klimatilpasningsinnsatsen (overordnet mål gjengitt
under), spesifiserer dette dokumen tet hvordan kommunen skal oppnå dette.

Formålet med dette dokumentet er å operasjonalisere de fire klimatilpasningsstrategiene
presentert i strategidokumentet. H andlingsplanen er spesifikk ved at den angir tolv konkrete
handlinger for å følge opp strategiene. De n spesifiseres også hvem som er ansvarlige for
handlingene. Samtidig er handlingsplanen overordnet ved at handlingene ikke angir fysiske
klimatilpasningstiltak, men beskriver hvordan kommunen skal arbeide med klimatilpasning . En
detaljert handlingsplan med konkrete tiltak, ansvarlige tiltakshavere og tidspunkt for gjennomføring
utarbeides som et resultat av denne overordnede handlingsplanen.

Den overordnede h andlingsplanen skal være et levende dokument , som oppdateres løpende med
ny kunnskap og oppdatert informasjon om handlinger som er gjennomført, eventuelt kuttet ut eller
lagt til. Det er naturlig at et første grep som resultat av handlingsplanen er å utnevne en
klimatilpasningsansvarlig. Denne ressursen er også være hoveda nsvarlig for å sette
handlingsplanen ut i live. Dette grepet spesifiseres som planens første handling.

De første fire delene av dette dokumentet legger grunnlaget for handlingsplanen: først ved å
konkretisere MRE - systemet1 i kommunens kontekst og handlingsplan , deretter ved å plassere
klimatilpasningsinnsatsen i kommunene s eksisterende plandokumenter, og til slutt ved å
operasjonalisere nullpunktsmåling og måling av innsats og resultater. De tre neste delene
operasjonaliserer strategiene presentert i strategidokumentet i tolv konkrete handlinger: først
handlingene for å følge opp strategiene 1 - 3, deretter handlinge ne for å følge opp strategi 4.
Handlingene begrunnes. Til slutt oppsummeres handlingene, tidsfristene for gjennomføring og
hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.

1 Et måle - , rapporterings - og evalueringssystem (MRE - system) er en strukturering av
klimatilpasningsinnsatsen. Systemet er beskrevet i neste del.

Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og beredskap for
å begrense kon sekvenser av klimaendringene
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KONKRETISERING AV MR E - SYSTEM ET
I strategidokumentet er det tydeliggjort at kommune n skal legge til grunn et måle - , rapporterings -
og evalueringssystem (MRE - system) for sin klimatilpasningsinnsats . Figur 1 illustrerer de fem
stegene i MRE - systemet .2 Prosessen er rullerende, i takt med kommuneplanen. Som en
oppfølging av strategiarbeidet angir det følgende konkret hvordan kommunen skal jobbe med
klimatilpasning.

FIGUR 1 PROSESSTEG I MRE -SYSTEMET . KILDE : MENON ECONOMICS

Form ålet med steg 1 er å kartlegge behovet for klimatilpasningsinnsatsen, samt at de relevante
aktørene i Sandefjord kommune erkjenner behovet for at det ytes en innsats for å redusere
kommunens sårbarhet for klimaendringene. Utgangspunktet for å kunne starte arbeidet med
klimatilpasning skal så langt som mulig være en felles og så nøyaktig virkelighetsforståelse som
mulig. Ved en god kunnskapsgjennomgang,3 legge s det til rette for at målene for
klimatilpasningsarbeidet (steg 2 ) bygger på de utfordringene kommunen står overfor, og
derigjennom at innsatsen er målrettet og formålstjenlig (steg 3).

Basert på denne statusen utarbeides det i steg 2 konkrete mål for klimatilpasnings arbeidet. Dette
beskriver hva som skal oppnås med a rbeidet i form av reduksjon i sårbarhet og begrensning av
de negative konsekvensene av klimaendringene. Målet må være forankret i kommunens planer.
Uten denne forankr ingen kan k limatilpasningsarbeid et bli nedprioritert til fordel for andre satsinger.
Vider e er målet konkretisert gjennom fire strategier. Omfanget av strategiene er begrenset for å

2 U tviklet av Menon Economics, i samarbeid med kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand og på oppdrag
f or Miljødirektoratet.
3 Kunnskapsstatusen per juni 2018 er dokumentert i dokumentet «Kunns kapsgjennomgang – Kartlegging
av kunnskapsgrunnlag og kunnskapshull relatert til klimatilpasning i Sandefjord kommune» .
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forenkle målstyring. Gjennom å konkretisere og knytte innsats - og resultatindikatorer til strategiene
blir rapportering og evaluering av måloppnåelse enklere og mer spesifikk.

Det overordnede målet, de fire strategiene, samt innsats - og resultatindikatorene presenteres i
dokumentet Strategidokumentet for «Klimatilpasning i Sandefjord kommune», og gjengis igjen
senere i dette dokumentet. Disse reflekterer «hullene» i kunnskapsgrunnlaget (identifsert i steg 1 )
og prosessene som skal bidra til at hullene fylles i takt med måloppnåelsen.

Formålet med steg 3 er å utarbeide en plan for handling. I dette tilfellet har administrasjonen valgt
å dele handlingsplanen i to: Først en overordnet handlingsplan som beskriver hvordan kommunen
som organisasjon skal arbeide med klimatilpasning som en prosess hvor målet er å synligjøre
klimatilpasning i øvrige plandokumenter, handlingsplaner og interne retningslinjer. Den andre
delen en m er operativ og detaljert handlingsplan, med referanser til kunnskapsgjennomgangen,
hvor tiltak prioriteres, ansvarlige parter defineres og tidspunkt for gjennomføring bestemmes. Det
er tydelig korrespondanse mellom den overordnede og den detaljert handling splanen.

Handlingsplanen e skal være levende dokumenter som oppdateres løpende med informasjon om
tiltak som er gjennomført, avsluttet eller lagt til. Den ansvarlige for klimatilpasningsarbeidet i
kommunen, har et ansvar for å koordinere arbeidet med å utar beide og oppdatere
handlingsplanen.

Formålet med steg 4 er å formidle innsats og resultater av klimatilpasningsarbeidet. Oppdatert
informasjon om innsatsen og resultatene muliggjør endring av framtidig innsats. For å legge til
rette for dette er det valgt tre innsatsindikatorer og seks resultatindikatorer.4 In nsatsindikatorer
refererer til tiltak for klimatilpasning, mens resultatindikatorer refererer til resultatene eller
effektene av innsatsen.

Rapporteringen består som et minimum av 1 ) en kort oppdatering på dagens og framtidens
klimautfordringer for kommun en, 2) målformuleringer med referanser til planene de er forankret i ,
3) d okument asjon av innsatsen som er gjort for å skaffe seg statusoversikt, utarbeide mål,
forankre, identifisere og vurdere tiltak siden forrige rapportering , gjerne ved hjelp av de fas tsatte
innsats - og resultatindikatore ne, 4) hvilke tiltak som er iverksatt eller planlagt i den overordnede
og detaljerte delen av handlingsplanen , 5) enkel måling av resultater av klimatilpasingsarbeidet.

Til slutt gjennomføres det i steg 5 en evaluering av innsats og resultater av
klimatilpasningsarbeidet hvert fjerde år. Evalueringen gir en annen type informasjon og forutsetter
grundigere analyser enn det som normalt kan gjøres i den årlige rapporteringen/resultatmålingen
(steg 4).

4 Se strategidokumentet «Klimatilpasning i Sandefjord».
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KLIMATILPASNING SIN PLASS I PLAN DOKU MEN T EN E
A rbeidet med klimatilpasning skal til enhver tid være godt forankret i relevante kommun ale planer.
Her beskriver vi kort hvordan dette skal innlemmes :

Planstrategi . I planstrategien for 2017 - 2019 ble det besluttet at det skal utarbeides en
egen temaplan for klimatilpasning.5 Lovverket tilsier at senest ett år etter det er avholdt
kommunevalg skal ny planstrategi vedtas av det nye kommunestyret.
Klimatilpasningsstrategien skal sikre at k limatilpasning fortsette r å være forankret i
planstrategi en gjennom dens politiske forankring, etter valget i 2019 . P lanprogrammet
beskriver hvilke planer som skal videreføres og hvilke som skal avvikles. For
klimatilpasning vil det da gjøres en vurdering om hensynet til et endret klima innebærer
behov for endringer i satsningsområdet, herunder revisjon av gjeldende planer, i tråd med
den nye statlige planretningslinjen for klimatilpasning.

Kommuneplane n . Kommuneplanens samfunnsdel skal inkludere en vurdering om
klimaendringer vil påvirke langsikt ige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal
skille mellom forhold av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold
av betydning for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I tråd
med den nye statlige planretning slinjen for klimatilpasning vil kommuneplanens arealdel
bli brukt aktivt for å oppnå en samlet arealdisponering som ivaretar hensynet til et klima i
endring. Dette er i tråd med den nye statlige planretningslinjen for klimatilpasning.

Kommuneplanens handl ingsdel/økonomiplan. Klimatilpasning vil ha økonomiske
konsekvenser. Kommunen må synliggjøre hvilke budsjettmidler som settes av til
klimatilpasningstiltak i handlings - og økonomiplan. En utfordring med dette er at
klimatilpasningstiltak ofte gjennomføres i sammenheng med andre investerings - og
driftsoppgaver, og at det dermed kan være utfordrende å trekke ut
klimatilpasningselementene for hvert prosjekt. En start kan være å oppsummere
budsjettene for rendyrket klimatilpasningsarbeid i drift, koordinering o g nye tiltak.

5 For å effektivisere arbeidet er denne planen slått sammen med kommunens klima - og energiplan .
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SPESIELT OM N ULLPUN KT OG MÅLIN G AV EFFEKTER
For å kunne vurdere innsats og resultater er det avgjørende å identifisere målbare størrelser for
dette. A rbeidet med å skaffe seg status over klimatilpasningsarbeidet og dets resultater innebærer
å gjennomføre en nullpunktsmåling av de fastsatte innsats - og resultatindikatorene.

SPESIELT OM NULLPUNK TSMÅLING
En nullpunktsanalyse tallfeste r indikatorverdiene for innsats - og resultat - in d ikatorene og
framskrive r disse for kommunen, gitt at kommunen ikke gjennomfører klimatilpasningsinnsats
(referansebane). En slik framskrivning bør i prinsippet være minst åtte år, f ordi det er vanskelig å
observere endringer i alle indikatorverdiene på kort ere sikt . Denne referansebanen kan ved
senere rapporteringer og evalueringer sees i sammenheng med den faktiske observerte
utviklingen.

Figur 2 illustrer er hvordan en referanseban e kan benyttes til å indikere effekt etter åtte år av tiltak
iverksatt i år . Det er viktig å påpeke at en positiv utvikling i indikatorverdien kun er en indikasjon
på effekt av tiltakene. Ved å se flere indikatorer i sammenheng, kan man bedre sannsynliggjø re
at satsingen har virkning.6

FIGUR 2 SKISSE OVER HVORDAN E N NULLPUNKTSANALYSE OG UTVIKLING AV REFE RANSEBANER KAN

BENYTTES TIL Å INDIK ERE EFFEKTER AV KLIM ATILPASNINGSARBEIDET . I PRAKSIS ER DET EN

UTFORDRING AT EN POS ITIV UTVIKLING IKKE DIREKTE KAN TILSKRIVES TILTAKET , MEN

SAMMEN MED ANDRE MÅL INGER KAN DET GI EN INDIKASJON . KILDE : MENON ECONOMICS .

Basert på denne metoden er det utarbeidet en nullpunktsmåling for innsats - og
resultatindikatorene , konkretiser t i strategidokumentet (se T abell 1 ) . Det er p.t. ikke samlet
inn/beregnet verdier for resultatindikatorene i dag, og verdiene er heller derfor ikke anslått i 2026

6 Metoden viser ikke nødvendigvis en kausal sammenheng mellom iverksatte tiltak og effekten av tiltakene.
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uten klimatilpas n ingsinnsats. Oppdatering av nullpunktsanalysen følges derfor opp som en
aktivitet i handlingsplanen (se handling 8 mot slutten av dokumentet) .

TABELL 1 FORELØPIG NULLPUNKTSM ÅLING AV KLIMATILPAS NINGSINNSATSEN

Indikator Innsats - eller
resultat -
indikator?

Operasjonalisering av
indikator

Indikator -
verdi i
2018

Indikatorverdi i
2026 uten
klimatilpasnin g s -
innsats

Deltar kommunen i
nasjonale og inter -
nasjonale klima -
tilpasningsnettverk?

Innsats Hvis ja på spørsmålet er
indikato r verdien 1, hvis
nei er indikatorverdien lik
0

0 0

Er det etablert en
fungerende sektor -
overskridende
arbeids gruppe som
deler kunnskap og
sam arbeider om å
finne gode klima -
tilpasnings -
løsninger?

Innsats Hvis ja på spørsmålet er
indikatorverdien 1, hvis
nei er indikatorverdien lik
0

0 0

Er det etablert dialog
og samarbeid om
klima tilpasning med
relevante offentlige
organer?

Innsats Hvis ja på spørsmålet er
indikatorverdien 1, hvis
nei er indikatorverdien lik
0

0 0

Andel av den
samlede bekke - og
elvelengden som er
åpnet

Resultat En kontinuerlig verdi
mellom 1 og 0, der 1
angir at alle bekker og
elver er åpnet

NA* NA*

Andel av
kommun ens
svartelistede arter
(som har kommet til
kommunen som
følge av endret
klima) som det er
utarbeidet
bekjempelsesplaner
for

Resultat En kontinuerlig verdi
mellom 1 og 0, der 1
angir at det er utarbeidet
bekjempelsesplaner for
alle svartelistearter som
har kommuner til
kommunen

NA* NA*

Andel av
husholdninger
innenfor kommunens
geografiske
avgrensning som
ikke ligger i
risikoutsatte
områder **

Resultat En kontinuerlig verdi
mellom 1 og 0, der 1
angir at alle
husholdninger i
kommunen ligger i ikke -
risikoutsatte områder

NA* NA*

Andel av Sandefjord
by sine innbyggere

Resultat En kontinuerlig verdi
mellom 1 og 0, der 1

NA* NA*
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som har akseptabel
avstand (5 min
gangavstand) til
grønn struktur, som
definert i kommune -
planens arealdel

angir at alle innbygge re i
Sandefjord har mindre
enn fem minutter til
nærmeste grønnstruktur

Antall
husholdningstimer i
året i kommunen
som er uten strøm
som følge av
ekstremvær (nedetid
multiplisert med
husholdninger). ***

Resultat En kontinuerlig verdi
mellom 1 og 0, der 1
angir at det ikke er
nedetid på strømnettet

NA* NA*

Andelen av jord -
bruks arealer i
Sandefjord som ikke
er i bruk som følge
av mangel på
drenering

Resultat En kontinuerlig verdi
mellom 1 og 0, der 1
angir at alle
jordbruksarealer er
drenert og i bruk

NA* NA*

*NA angir at det ikke er tilgjengelige data for indikatorene, men at det arbeides for å skaffe denne oversikten.
** Definisjonen på risikoutsatte områder er angitt i strategidokumentet.
*** Indikatoren måles med negativt fortegn slik at en absolutt økning i verdien indikerer positiv utvikling. På denne måten
er endringer i indikatorverdien konsistent med de andre indikatorene .

SPESIELT OM MÅLING A V INNSATS OG RESULTA TER
M åling av resultater av klimatilpasningsarbeidet ved senere rapportering og evaluering vil ta
utgangspunkt i nullpunktsanalysen beskrevet i forrige kapittel . Differansen i indikatorverdiene
mellom faktisk situasjon og en tenkt situasjon vil gi indikasjoner på om arbeidet går i riktig eller feil
retning. Vurderingen suppleres med en kvalitativ vurdering, som drøfter andre forklaringer på
hvorfor indikatoren kan ha utviklet seg i den observerte retningen, og vurderinger av om
referansebanen bør justeres med tanke på ny informasjon.7

7 Selv om indikatorverdi - utviklingen er positiv i forhold til referansebanen for den samme indikatoren, skal
man være varsom med å trekke slutninger om oppnådde resultater av satsingen, både fordi den
positive/negative utviklingen av indikatorverdien kan sk yldes andre forhold som kommunen ikke har
innvirkning på og fordi referansebanen kan være upresis.
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IMPLEMENTERING AV STRATEG I 1 - 3
Strategidokumentet «Klimatilpasning i Sandefjord» viser til fire strategier på veien mot det
overordn ede klimatilpasnings - målet for kommunen. I det følgende operasjonaliseres strategiene i
form av handlingene kommunen skal gjennomføre. Strategiene 1 - 3 er overordnede og i stor grad
rettet mot kunnskapsinnhenting, kunnskapsdeling og koordinering. Strategi 4 er rettet mer direkte
mot de konkrete klimautfordringene i kommunen, som er relatert til vann. S killet mellom
strategiene medfører at strategiene 1 - 3 presenteres i dette kapitlet, før strategi 4 presenteres i
neste kapittel

KLIMATILPASNINGSANSV ARLIG I KOM MUNEN
Klimatilpasningsarbeidet er tverrsektorielt, i den forstand at flere av kommunens
kommunalområder og seksjoner må samarbeide og koordinere arbeidet for å få til endring og for
å iverksette tiltak. Det er også en forutsetting for at handlingsplanen fø lges opp at det utnevnes
en ansvarlig for nettopp å følge den opp.

I kunnskapsgjennomgangen ble det avdekket at kommunen p.t. ikke har en formelt ansvarlig for
klimatilpasning. Mangelen på dette er en kanskje den største hindringen i klimatilpasningsarbeidet
i kommunen. Den viktigste handlingen i handlingsplanen er derfor at kommunen så snart som
mulig delegerer ansvaret for klimatilpasningsinnsatsen i kommunen. Det må avsettes n ødvendige
ressurser til dette arbeidet.

Handling 1: Rådmannen gjør Seksjonen for klima, miljø og landbruk formelt ansvarlig for å
følge opp den overordnede handlingsplanen . Seksjonen utpeker en person, som omtales
som kommunens klimatilpasningskoordinator.

KUNNSKAPSINNHENTING
Strategi 1 i strategidokumentet omhandler kunnskapsinnhenting .

Innsatsindikatoren for denne strategien er om kommunen deltar i nasjonale og internasjonale
klimatilpasningsnettverk. Miljødirektoratet forvalter et klimatilpasningsnettverk av omtrent elleve
kommun er (tidligere Framtidens byer og iFront). Nettverket skal bidra til å fremskaffe ny kunnskap
og være med å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge , og utveksling av erfaringer mellom
kommunene er en viktig del av dette . Kommunene i nettverket skal o gså bidra til kunnskap - og
kompetanseheving i egen region . Nettverket fokuserer på de største byene/tettstedene i Norge,
så Sandefjord er innenfor denne målgruppen.

Strategi 1 – Sandefjord kommune skal kontinuerlig jobbe for å erverve seg
kunnskap om klimaendringene, hvilke konse kvenser som kan oppstå og
hvilke tiltak som bør iverksettes for å begrense konsekvensene
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Handling 2: Klimatilpasningskoordinatoren tar kontakt med Miljødirektoratet med mål om
del takelse i deres klimatilpasningsnettverk, og følger opp med aktiv deltakelse i nettverket.

I tillegg til nasjonale nettverk finnes det en rekke internasjone klimatilpasningsnettverk, hvis formål
er tilsvarende Miljødirektoratet sitt nettverk av norske kom muner. Fordelen med internasjonale
nettverk er at man få nye impulser og erfaringer som ikke er mulig i mindre, nasjonale nettverk.
Ulempen er at impulsene og erfaringene er mindre overførbare til norske forhold, sammenlignet
med et nasjonalt nettverk. Kos tnadene ved deltakelse i internasjonale nettverk er også trolig større
enn i nasjonale nettverk, blant annet på grunn av høyere reisekostnader.

Flere norske kommuner er med i internasjonale nettverk relatert til klimatilpasning. Bergen
kommune er med i EU - nettverket BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation) ,8

Kristiansand er med i det europeiske nettverket SMR (Smart, Mature, Resilience ) ,9 og Oslo er
med i det globale nettverket Global Covenant of Mayors for Climate & Energy og storbynettverket
C40 .10

Siden det ikke er opplagt at nytten av deltakelse i internasjonale nettverk overstiger kostnadene,
undersøkes dette før det eventuell besluttes hvilket/hvilke nettverk kommunen skal delta i.

Handling 3: Klimatilpasningskoordinatoren tar kontakt med kommunene Bergen,
Kristiansand og Oslo for å få deres erfaring med deltakelse i internasjonale
klimatilpasningsnettverk. På bakgrunn av dette tar kommunen en avgjørelse om deltakelse
i ett eller flere av disse nettverkene vil vært nyttig fo r kommunen.

DELE KUNNSKAP OG INT ERN SAMORDNING
Klimautfordringene berører en rekke områder i kommunen så det er også viktig at kunnskap spres
på tvers av sektorer. Strategi 2 omhandler derfor om å legge til rette for denne
kunnskapsutvekslingen og samordni ngen.

Klimatilpasningskoordinatoren s rolle er spesielt viktig for oppnåelse av denne strategien og
handlingene beskrevet under. Uten denne rollen er det vanskelig å etablere og samordne en
sektoroverskridende arbeidsgruppe.

I tillegg til den overordnede koordinator rollen , fordrer god samhandling på tv ers av sektorer at hver
sektor har sin egen sektoransvarlig for klimatilpasning. Hovedoppgaven til denne ressursen er å

8 http://northsearegion.eu/begin/ [26.06.18].
9 http://smr - project.eu/ [26.06.18].
10 https://www.globalcovenantofmayors.org/ , https://www.c40.org/ [26.06.18].

Strategi 2 – Sandefjord kommune skal etablere en sektoroverskridende
arbeidsgruppe, som med jevne mellomrom møtes for å dele kunnskap og
samarbeide om løsninger på konkrete klimatilpasningsutfordringer

http://northsearegion.eu/begin/
http://smr-project.eu/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.c40.org/
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koordinere sektorvise planer og aktiviteter, være en mentor for sine kollegaer, herunder å dele
kunnskap og samarbeide om løsninger på k onkrete klimatilpasningsutfordringer.

Hvert kommunalområde velger sin ressursperson, som møtes jevnlig i en arbeidsgruppe. Seksjon
for klima, miljø og landbruk får til oppgave å utarbeide forslag til hvordan dette samarbeidet skal
fungeres mellom kommunalo mrådene.

Handling 4: Kommunalområdene utnevner hver sin sektoransvarlige klimatilpasnings -
ressurs. Disse 5 personene inngår sammen med klimatilpasnings koordinatoren i
Sandefjord kommunes klimatilpasningsgruppe.

For at arbeidsgruppen ikke blir en «sovende arbeidsgruppe» er det nødvendig at én har ansvaret
for å organisere gruppen og møteplassene. Det er naturlig at dette er en av hovedoppgavene til
klimatilpasningskoordinatoren.

Handling 5: Klimatilpasningskoordinatoren utarbeider et årshjul med faste møtet idspunkt
for klimatilpasningsgruppen. Tidspunkter for møtene og antall møter avtales med
gruppedeltakerne. Klimatilpasningskoordinatoren utarbeider møte agendaer og leder
møtene. Utgangspunkt for de første møtene er kunnskapsgjennomgangen og følge opp
tiltakene med å fylle de identifiserte kunnskapshullene (se Handling 10) .

EKSTERN DIALOG OG SA MORDNING
I tillegg til dialog og samordning internt i kommunen er det viktig med dialog og samordning med
andre samfunnsaktører. Spesielt viktig er denn e koordineringen med andre offentlige organer på
regionalt og statlig nivå. Denne koordineringen er viktig for kunnskapsutveksling, samordning og
for å avklar e ansvarsforhold. Strategi 3 omhandler dermed dette.

Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp Regjeringens og Klima - og miljødepartementets
klimatilpasningsinnsats. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DS B) og Norges
vassdrags - og energidirektorat (NVE) er de to andre sentrale statlige aktørene innen
klimatilpasning. På regionalt nivå er fylkesmannen og fylkes kommunen de sentrale aktørene.
Strategidokumentet greier ut om overkommunale mål og føringer for kommunen i mer detalj.

Verdien av dialog og samordning med de regionale og statlige myndigheter kommer til uttrykk i
konkrete tilfeller. En forutsetning for dette er imidlertid at grunnlaget for god dialog ligger til rette,
ved at aktørene kjenner til komm unens klimatilpasningskoordinator og koordinatoren har en
konkret kontaktperson blant aktørene.

Handling 6: Klimatilpasningskoordinatoren oppretter direkte kontakt med de tre statlige og
de to regionale myndighetene, og får en spesifikk kontaktperson å for holde seg til .

Strategi 3 – Sandefjord kommune skal ta i nitiativ til dialog, samordning og
samarbeid med andre relevante offentlige organer
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I tillegg til offentlige aktører kan andre samfunnsaktører være relevante å involvere. Det er mindre
informasjon om hvilke aktører som er relevante å involvere, og hvordan de eventuelt skal
involveres. Et første steg for å sikre dialog og s amhandling med disse aktørene er dermed en
kartlegging av relevante aktører og hvilken potensiell rolle disse bør ha. Dette er en
arbeidsoppgave for klimatilpasningskoordinatoren, med innspill fra de ulike sektorene.

Handling 7: I samarbeid med kommunens klimatilpasningsgruppe utarbeider
koordinatoren en oversikt over samfunnsaktører som er relevante å involvere i kommunens
i nnsats, enten som (i) kunnskapskilde, (ii) tiltakshaver eller (iii) finansier .
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IMPLEMENTERING AV STRATEGI 4
Strategi 4 skiller seg fra strategi 1 - 3 ved at strategien går på resultatene av klimatilpasnings -
innsatsen (og klimaendringene) , ikke på selve innsa tsen.

Det følgende presenterer tre typer handlinger for å følge opp strategien: Handling 8 - 9 knytter seg
nullpunktsanalysen og å legge grunnlaget for å måle resultatene. Handling 10 er å utarbeide
konkrete tiltak for å oppnå disse resultatene gjennom en detaljert handlingsplan. Handlingene 11 -
12 er å rapportere og evaluere klimatilpas ningsinnsatsen og tilhørende resultater.

Handling 8: Klimatilpasningskoordinatoren fullfører Tabell 1 i den overordnede
handlingsplanen. Dette innebærer å fylle ut nåværende indikatorverdi (kolonne tre) og
anslå indikatorverdi i 2026 uten klimatilpasningsi nnsats (kolonne fire) for samtlige
indikatorer.

Listen av indikatorer i Tabell 1 er ikke nødvendigvis komplett, og andre indikatorer kan øke i
relevan s for kommunen , gjennom oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Administrasjonen , med
koordinatoren i front, t ar eierskap til disse og forvalter og utvikler indikatorene videre.

Handling 9 : Klimatilpasnings koordinatoren forvalter og utvikler resultatindikatorene ved å
forbedre formuleringene av eksisterende indikatore r , introdusere nye indikatorer og fjerne
overflødige eller kostnadskrevende indikatorer. Nye indikatorer skal reflektere kommunens
klimatilpasnings innsats . Dette arbeidet gjøres i samarbeid med klimatilpasningsgruppen .

De foregående handlingene viser til hv ordan måle resultatene av klimatilpasningsinnsatsen. Dette
er viktige forutsetninger for å styre klimatilpasningsinnsatsen . Innsatsen består av konkrete tiltak .

Utgangspunktet for å bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres er kunnskaps -
gjennomgangen. D ette d okumentet viser til kunnskaps grunnlaget i kommunen og identifiserer
kunnskapshull. En av hovedoppgavene til klimatilpasningsgruppen (se også Handling 5) er å
prioritere hvilke tiltak som skal fylles først , og dermed hvilke tiltak som skal gjennomføres .
Tiltakene prioriteres, basert på samfunnsøkonomiske prinsipper (se steg 3 i MRE - systemet).

Handling 10: Klimatilpasningsgruppen vurderer hvilke klimatilpasningstiltak som har
høyest måloppnåelse per krone, og innlemmer de prioriterte tiltaken e i den detaljerte
handlingsplanen. Koordinatoren har hovedansvaret for at dette gjennomføres.

Tabell 2 konkretiserer skjelettet av den detaljerte handlingsplanen. Som den overordnede
handlingsplanen, er d en detaljerte handlingsplanen et levende dokument s om løpende
oppdateres med nye tiltak , som er besluttet gjennomfør t . Planen skal som et minimum inneholde

Strategi 4 – Sandefjord kommune skal til enhver tid arbeide for å være best
mulig rustet for å redusere skadevirkninger av ekstrem nedbør, flom, skred og
springflo
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en beskrivelse av tiltakene, hva som er tidsfristen og hvem i kommunen som er ansvarlig for å
gjennomføre tiltakene .

Det er klimatilpasningsgruppen som skal prioritere tiltak, og et viktig verktøy for dette er
kunnskapsgjennomgangen. Den viser til at kommunen har gode bestemmelser og retningslinjer i
gjeldende planverktøy, og arbeider med å forbedre dette og kunnskapsgrunnlaget. Samtidig viser
gjennomgan gen til enkelte konkrete kunnskapshull. For eksempel, det fremstår usikkert i hvilken
grad bestemmelsene og retningslinjene følges opp godt nok i den daglige saksbehandlingen. Et
eksempel på et relevant tiltak klimatilpasningsgruppen kan vurdere er dermed å evaluere i hvilken
grad dette følges opp i saksbehandlingen, og identifisere hvilke kommunalområder som eventuelt
har svakes oppfølging. Dette kan danne grunnlag for tiltak for utbedring. Tabell 2 inkluderer dette
som et eksempel - tiltak, men det er opp t il klimatilpasningsgruppen å vurdere hvilke tiltak som bør
prioriteres først. Tiltakene må ikke begrenses til å fylle hullene identifisert i kunnskaps -
gjennomgangen.

TABELL 2 DETALJERT HANDLINGSPL AN FOR OPPDATERING A V KUNNSKAPSGRUNNLAGE T FOR

KLIMATILPASNING MED ET EKSEMPEL PÅ TILTAK

Tiltak Beskrivelse av tiltak Tidsfrist for å
gjennom føre tiltak et

Ansvarlig for
gjennomfø ring

Arbeid
utført

X Evaluere i hvilken grad kommunens
bestemmelser og retningslinjer
relatert til klimatilpasning følges opp
i saksbehandlingen, og identifisere
hvilke områder som er svakest på
dette.

31. desember 2020 Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

For å sikre at arbeidet er målrettet og effektivt er det essensielt med god rapportering og
evaluering. Steg 4 i MRE - systemet presiserer hva som bør inngå i rapporteringen og hvor ofte det
bør rapporteres. Det er viktig at rapporteringen er effektiv og at det ikke brukes tid på rapportering
som ikke knytter seg til nøkkelelementene spesifisert i steg 4.

Hand ling 11: Klimatilpasningskoordinatoren har ansvaret for at det årlig rapporteres på
framdrift/ status, mål, innsats, iverksatte og planlagte tiltak og resultater i henhold til steg 4
i MRE - systemet.

A rbeid et med klimatilpasning skal evalueres i henhold til kommunens retningslinjer i forkant av ny
planstrategi for kommuneplanrevisjonen . Resultatene av evalueringen vil være til veiledning for
det videre arbeidet med klimatilpasning i kommunen. Evalueringen skal som et minimum
gjennomføres av en aktør uavhengi g av klimatilpasningsgruppen (inkludert koordinatoren), og det
bør helst gjennomføres av en aktør uavhengig av kommunen. Evalueringen kan være tidkrevende
og skal kun gjennomføres hvert fjerde år .

Handling 1 2 : Kommunen engasjerer en ekstern aktør til å evaluere klimatilpasnings -
innsatsen i kommune n i 2023. Evalueringen skal omfatte en faglig og uavhengig vurdering
av om innsatsen b idrar til formålseffektiv og kostnadseffektiv måloppnåelse (se steg 5 i
MRE - systemet) .
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O VERORDN ED E STRATEGI S KE OG ORGANI SATORI SK E
H AN DLI N GER M OT EN KLI M ATILPASSSET KOM M UN E
T abell 3 oppsummerer de 12 konkrete handlingene kommunen skal ta for å følge opp
strategidokumentet « Klimatilpasning i Sandefjord». Tabellen angir tidsfristen for å gjennomføre
handlingen, hvem som er ansvarlig for å gjennomføre hver handling og om denne er utført . Ved
gjennomføring av handling skal den ansvarlige kvittere ut at dette er utført. Kvaliteten av
gjennomføringen vil evalueres i handling 12.

TABELL 3 KONKRETE HANDLINGER I DEN OVERORDNEDE HAN DLINGSPLANEN

Handling
nr

Beskrivelse av handlingen Tidsfrist for
handlingen

Ansvarlig for å
gjennomføre
handlingen

Arbeid
utført

1 Rådmannen gjør Seksjonen for klima, miljø
og landbruk formelt ansvarlig for å følge opp
den overordnede handlingsplanen.
Seksjonen utpeker en person, som omtales
som kommunens klimatilpasnings -
koordinator.

1. januar
2019

Rådmannen Nei

2 Klimatilpasningskoordinatoren tar kontakt
med Miljødirektoratet med mål om deltakelse
i deres klimatilpasningsnettverk, og følger
opp med aktiv deltakelse i nettverket.

1. juni 2019 Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

3 Klimatilpasningskoordinatoren tar kontakt
med kommunene Bergen, Kristiansand og
Oslo for å få deres erfaring med deltakelse i
internasjonale klimatilpasningsnettverk. På
bakgrunn av dette tar kommunen en
avgjørelse om deltakelse i ett eller flere av
disse nettverkene vil vært nyttig for
kommunen.

1. juni 2019 Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

4 Kommunalområdene utnevner hver sin
sektoransvarlige klimatilpasningsressurs.
Disse 5 personene inngår sammen med
klimatilpasningskoordinatoren i Sandefjord
kommunes klimatilpasningsgruppe.

31. januar
2019

Rådmannen Nei

5 Klimatilpasningskoordinatoren utarbeider et
årshjul med faste møtetidspunkt for
klimatilpasningsgruppen. Tidspunkter for
møtene og antall møter avtales med
gruppedeltakerne. Klimatilpasnings -
koordinatoren utarbeider møteagendaer og
leder møtene. Utgangspunkt for de første
møtene er kunnskapsgjennomgangen og
følge opp tiltakene med å fylle de identifiserte
kunnskapshullene (se Handling 10).

31. jan uar
2019

Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

6 Klimatilpasningskoordinatoren oppretter
direkte kontakt med de tre statlige og de to

1. juni 2020 Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei
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regionale myndighetene, og får en spesifikk
kontaktperson å forholde seg til.

7 I samarbeid med kommunens klima -
tilpasningsgruppe utarbeider koordinatoren
en oversikt over samfunns aktører som er
relevante å involvere i kommunens innsats,
enten som (i) kunnskapskilde, (ii) tiltakshaver
eller (iii) finansier.

1. juni 2020 Klimat ilpasnings -
koordinatoren

Nei

8 Klimatilpasningskoordinatoren fullfører Tabell
1 i den overordnede handlingsplanen. Dette
innebærer å fylle ut nåværende indikator -
verdi (kolonne tre) og anslå indikatorverdi i
2026 uten klimatilpasningsinnsats (kolonne
fire) for samtlige indikatorer.

1. juni 2019 Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

9 Klimatilpasningskoordinatoren forvalter og
utvikler resultatindikatorene ved å forbedre
formuleringene av eksisterende indikatorer,
introdusere nye indikatorer og fjerne
ove rflødige eller kostnadskrevende
indikatorer. Nye indikatorer skal reflektere
kommunens klimatilpasningsinnsats. Dette
arbeidet gjøres i samarbeid med
klimatilpasningsgruppen.

Årlig Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

10 Klimatilpasningsgruppen vurderer hvilke
klimatilpasningstiltak som har høyest
måloppnåelse per krone, og innlemmer de
prioriterte tiltakene i den detaljerte
handlingsplanen. Koordinatoren har
hovedansvaret for at dette gjennomføres.

31.
desember
2020

Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

11 Klimatilpasningskoordinatoren har ansvaret
for at det årlig rapporteres på framdrift/status,
mål, innsats, iverksatte og planlagte tiltak og
resultater i henhold til steg 4 i MRE -
systemet.

31.
desember
hvert år

Klimatilpasnings -
koordinatoren

Nei

12 Kommunen engasjerer en ekstern aktør til å
evaluere klimatilpasningsinnsatsen i
kommunen i 2023. Evalueringen skal omfatte
en faglig og uavhengig vurdering av om
innsatsen bidrar til formålseffektiv og
kostnadseffektiv måloppnåelse (se steg 5 i
MRE - systeme t).

31.
desember
2023

Rådmannen Nei



 

 

 

 


