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Kartlegging av kommunenes sårbarhet i et endra klima. 
Invitasjon til regionale samlinger i regi av Nettverk klimatilpasning Trøndelag. 
 
Nettverk klimatilpasning Trøndelag inviterer kommunene i Trøndelag til regionale 
temasamlinger om hvordan kartlegge klimasårbarhet.  I tillegg vil tema som styringssystem, 
klimahistorikk, bruk av kart og geodata, arbeidsformer og intern organisering også bli tatt 
opp. Kommunene blir invitert regionvis til samlingene, grupperingen av kommunene framgår 
av vedlegg 1.  
 
De angitte tema over går på tvers av sektorer. Det betyr at temaene er aktuelle for flere, og 
særlig for fagfolk innen arealplan, kart og geodata, miljø, teknisk, beredskap, landbruk eller 
annen næringsutvikling. 
 
Kommunene må selv vurdere om de ønsker å delta på samlingen og hvilke fagfolk som bør 
delta. 
 
For Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal, Klæbu, Trondheim, Malvik, Melhus og 
Skaun vil samlingen bli gjennomført 14. oktober 2019 fra kl 9:30 – 14:30, på 
Stjørdal. 
 
Bakgrunn for samlingen 
Fra november 2017 til juni 2018 gjennomførte prosjekt Nettverk klimatilpasning Trøndelag en 
«Besøksrunde” til nær alle kommunene i Trøndelag.  På 10 samlinger deltok i alt 119 fagfolk fra 
kommunene. I møtene ble det gitt status for hva klimaendringene innebærer og kommunene 
orienterte om status for arbeidet med klimatilpasning i egen kommune. Nettverk klimatilpasning 
Trøndelag ble presentert og det framkom mange forslag til oppfølgingstema, eller tema der 
kommunene ønsket faglig påfyll i sitt arbeid med klimatilpasning.   
 
Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer var et av de prioriterte temaene kommunene ønsket 
samlinger på.  
Dette framgår av den oppsummeringsrapporten som ble laget etter ”besøksrunden”.  Rapporten 
inneholder de viktigste erfaringene fra møtet og gir en god oversikt over hvilke temaer som 
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kommunene ønsker skal bli tatt opp. Rapporten er sendt alle kommunene, men vedlegges også her 
som oppfrisking av bakgrunnen for de regionale samlingene (vedlegg 2). 
 
Kartlegging av klimasårbarhet, regionvise samlinger - hensikt og opplegg 
 
Hensikten med samlingene er følgende: 
 
- Å gi kommunene enkle verktøy for arbeidet med klimatilpasning (eks. utarbeide Klima-ROS, plan for  
  arbeidet med klimatilpasning - enkelt styringshjul med bakgrunn, mål, handlingsplan etc). 
 
- Å gi kommunene tilpasset informasjon om spesielle tema innen arbeidet med klimatilpasning.  
  For eks. er havstigning tema for regionvise samlinger for kystkommunene, våren 2019.  
 
- Å få innspill fra kommunene om kunnskapsbehov etc. som nettverkspartnerne  
  (eks. FM, NVE, Klima2050) kan følge opp. 
 
- Å skape arena for dialog og samarbeid mellom kommuner, også nabokommuner. 
Regionvise samlinger er en måte å kunne følge opp kommunenes arbeid med klimatilpasning på 
over tid. Prosjekt Nettverk klimatilpasning Trøndelag har en varighet foreløpig fram til 2025.   
De regionvise samlingene prøver å ta utgangspunkt i hvilke problemstillinger innen klimatilpasning 
som er viktige for de ulike kommunene.  
 
To samlinger med hver regional gruppe 
 
Vi planlegger følgende to samlinger per regionale gruppe fordi en analyse av klimasårbarhet og 
verktøy for oppfølging er sentrale tema for det øvrige arbeidet med klimatilpasning: 
 
Samling 1: Våren 2019 
- vil bli brukt til hva, hvorfor og hvordan, presentasjon av metode og verktøy og oppstart av arbeidet.  
Se vedlagte forslag til program for samlingen (vedlegg 3). Endelig program blir sendt ut i forkant av 
møtet. 
 
Mellom samling 1 og samling 2, vil kommunene få en ”hjemmelekse” med å fortsette arbeidet med 
sårbarhetsanalysen, etablering av styringssystem og organisering av arbeidet internt.  De har da fått 
en ”mal” for hvordan arbeidet kan utføres. 
 
Samling 2: Høsten 2019 
- vil bli brukt til presentasjon og gjennomgang av det kommunene har gjort. Nødvendige justeringer 
vil bli gjort. I tillegg vil det bli gitt råd om hvordan sårbarhetsanalysen kan danne grunnlaget for det 
videre arbeidet med klimatilpasning i kommunen.  Fagfolk vil stå til rådighet for å løse de 
utfordringene som måtte dukke opp og svare på de spørsmål kommunene har. 
 
Redusert arbeidsbelastning og tidsbruk for kommunene 
Vi mener samlingene vil bidra til redusert arbeidsbelastning og tidsbruk for kommunen, 
sammenliknet med om kommunen skulle gjøre dette arbeidet på egen hånd. Nettverksarbeidet vil 
også gi grunnlag for felles læring samt utveksling av kunnskaper og erfaringer mellom kommunene. 
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Påmeldingsfrist: 7. oktober 
Vi håper alle de inviterte kommunene sørger for å melde på en eller flere til møtet 14. oktober, innen 
fristen 07. oktober. 
 
Spørsmål eller kommentarer til opplegget eller annet, rettes til underskriverne. 
 
Påmeldingslenke: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2019/10/kartlegging-av-
kommunens-sarbarhet-i-et-endra-klima6/ 
 
Vi ser fram til å møte dere! 

 
 

For Nettverk klimatilpasning Trøndelag 
 
 

    Stein-Arne Andreassen                                                             Ellen-Birgitte Strømø 
Fagdirektør klima og klimatilpasning     Koordinator klimatilpasning 

        Fylkesmannen i Trøndelag          Trondheim kommune 
               Mobil 99523935                                                                                        Mobil 90757613 

 
 
 
Vedlegg : 
1.  Oversikt over de regionale gruppene 
2.  Besøksrunden – evalueringsrapport av 10.08.18 
3.  Program for samlingen 
 
 
 

 
Likelydende brev sendt til: 
Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 
Klæbu kommune Postboks 200 7541 KLÆBU 
Trondheim kommune Postboks 2300 Torgarden 7004 TRONDHEIM 
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Tydal kommune  7590 TYDAL 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
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Vedlegg 1: Regionale grupper   

Region  Kommune Ny 
kommune 

2020  

Tidspunkt 
 

Frist 

Møtested Deltakelse 

1. 
Trøndelag 
indre 
(5) 

Holtålen  7.mai 
 
 

24.04 

Støren  
Midtre Gauldal   
Oppdal   
Rennebu   
Røros   

2. 
Namdal  -  
indre 
(7) 

Grong  28.august 
 
 

21.08 

Grong  
Høylandet   
Overhalla   
Lierne   
Namsskogan    
Røyrvik   
Snåsa   

3. 
Fosen 
(5) 

Åfjord  
 Roan 

 
21.mai 

 
14.05 

Brekstad  

Bjugn      Ørland  
Ørland  
Indre Fosen   

4. 
Orkdal og 
kystkom. - 
sør 
(10) 

Agdenes      Orkland  28.mai 
 
 

21.05 

Snillfjord  
Meldal  
Orkdal       
Snillfjord   
Rindal  

 
 

Hemne 
Halsa 

Heim   

Hitra 
 

 
Frøya   
Surnadal   

5. 
Inn-
Trøndelag 
og  
Innherred 
(6) 

Inderøy   9. oktober 
 
 

02.10 

Levanger  
Steinkjer 
Verran  

Steinkjer  

Frosta   
Levanger    
Verdal   

6. 
Namdal  - 
ytre 
(8)  

Leka   2.septemb
er 
 
 

26.08 

Namsos  
Nærøy  Nærøysund  
Vikna     
Flatanger   
Osen   
Fosnes/Namsos/ 
Namdalseid 

Namsos  

7. 
Værnes-
regionen og 
Trondheims- 
regionen 
(9) 

Meråker  14.oktober 
 
 

07.10 

Stjørdal  
Selbu   
Stjørdal   
Tydal                  
Klæbu  
Trondheim  

Trondheim   

Malvik   
Melhus   
Skaun   

 

 

 
Vedlegg 3: Program for samlingen 
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Temasamling 

Klimasårbarhet for kommunene i Trøndelag  
14. oktober 2019 på Stjørdal 

For kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal, Klæbu, Trondheim, Malvik, Melhus og Skaun 
Møtetid: kl. 09.30-14.30 Møtested: Kommer senere Hensikten med møtet 

- Presentasjon av metode for å kartlegge klimasårbarhet og å  
  styre arbeidet med klimatilpasning i kommunene.  

Innkallingen utsendt: 05.07.19 Referent:  EBS, SB, SAA 

 
Agenda 

Tid Sak Detaljer Ansv. 
09.30-
09.45 

1 Velkommen! 
Bakgrunn for samlingen og 
presentasjon av tema 

Presentasjon av tema og opplegget for samlingene   Stein Arne 
Andreassen 

09.45-
10.00 

2 Besøksrunden til kommunene 
i  2018 - oppfrisking av status 

Bakgrunn – besøksrunden i kommunene - status på områdene: 
- kartlegging av sårbarhet 
- klimahistorikk 
- styring og organisering av arbeidet med klimatilpasning 

Sandra 
Lilledal 

10.00- 
10.15 

3 Lovpålagt krav til kommunene Presentasjon av aktuelle krav og virkemidler  
- Helhetlig-ROS 
- ROS i arealplanlegging 
- Statlig planretningslinje (SPR) av 2018 

Kaja K. 
Kristensen 

10.15- 
10.25 

4 Beinstrekk  Påfyll kaffe/te/vann…  

10.20-
11.30 

5 Styringssystem for 
klimatilpasning (MRE) 
 
 
 
System for Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) 

1. Presentasjon av enkelt styringssystem for klimatilpasning     
   (MRE)  
    Mål: Å presentere en metode for enkel styring av arbeidet med  
            klimatilpasning  
 
2. Gjennomgang av ROS-metodikken.  
    Mål: Å presentere en metode for å finne risikoutfordringene i   
            kommunen 
 

Ellen-Birgitte 
Strømø 

11.30-
12.15 

6 Lunsj    

12.15-
12.30 

7 Klimahistorikk Kort presentasjon av registreringene i Trondheim. 
Tips til hvordan kommunene kan kartlegge egen klimahistrorikk 

Ellen-Birgitte 
Strømø 

12.30-
14.00 

8 Oppstart arbeidet med 
styringssystem og kartlegging 
av klimasårbarhet   

”Maler” utleveres. 
Vi jobber oss igjennom malene, med utgangspunkt i egen kommune.  

Alle 

14.00 
14.20 

9 Gjennomgang av  
”leksa” til neste møte 

- ”Leksa” er det kommunene forventes å gjøre fram til høstens    
   samling – hvor materialet fra kommunene blir presentert , diskutert  
   og evt. justert 

 

14.20 
14.30 

10 Avslutning Fastlegging av tidspunkt for neste samling Stein-Arne 
Andreassen 

 

 


