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Rammer for fylkesplanprosessen

o Rulleringen forankres i Regional planstrategi 2016-2019 og fylkestingets 
målsetninger

– Øke antallet arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten

– Samordne innsatsen for utviklingen av framtidens kompetanse

– Parisavtalen



Formelt grunnlag

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle
• Gi strategisk retning

• Mobilisere og involvere
• Samordne og koordinere



Bakgrunn og prosess

o Rullering av fylkesplanen «Østfold mot 
2050» fra år 2009

o Tidshorisonten til 2050, beholdes

o Planen inneholder både en samfunnsdel og 
en arealstrategi for hele fylket

o Fylkestinget bestilte en «lett rullering»

– Hovedgrep og nivå ligger fast

– Likevel betydelige tidsmessig tilpasninger

o Omfattende medvirkningsprosess i 
østfoldsamfunnet



Hvorfor rullere fylkesplanen?

o Evaluering av gjeldende fylkesplan:
– Det er en plan som brukes av kommunene

– Planen har bidratt til forutsigbarhet

o Vi har sett et trendskifte i planleggingen 
i Østfold – fylkesplanen har medvirket 
til dette
– Arealøkonomisering og fortetting 

– Endring i by- og stedsplanlegging

– Fokus på gange, sykkel og kollektivtransport

o Endringene er ennå ikke tydelige i 
terrenget
– Rulleringen skal ta utviklingen videre

– Tydeliggjør kritiske suksessfaktorer for å nå 
samfunnsmålene

– Oppdatert målstruktur

o Oppdatert strategisk grunnlag for 
etablering av Viken – Videre kobling 
mot planstrategiprosessen i Viken



Viken

o Fylkesplanen er Østfolds samfunnskontrakt inn i forhandlingene om Viken

o Viken betyr ikke at Østfold forsvinner

o Viken fylkeskommune – stor økonomi og sterke fagmiljøer

o Østfold må bidra aktivt og offensivt i etableringen

o Mange felles prinsipper for areal- og transportplanlegging

– Østlandssamarbeidet

– Osloregionen – flerkjernet struktur rundt Oslofjorden



Suksesskriterier

o Samhandling og samarbeid
– Mellom næringslivet og det offentlige

– Langsiktighet – klima, folkehelse, næringsutvikling

– Sterkere regionalt samarbeid om næringsutvikling

o Infrastruktur og mobilitet
– Framdrift i statlige prosjekter

– Bypakker/byvekstavtaler

– Sykkel, gange og kollektivtransport

o Integrering og inkludering
– Viktig for dem det gjelder

– Lavere produktivitet, men stor samfunnsgevinst

– Høyere sysselsettingsandel - «Eldrebølgen»

o Klima og miljø
– Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging – Arealstrategien

o Helhetlig by- og stedsplanlegging
– Gode og kompakte byer og tettsteder

– Byene som motorer for regional utvikling – urbane miljøer



Innhold i samfunnsdelen

o Tre hovedtemaer i samfunnsdelen:

– Levekår og folkehelse

– Verdiskaping og kompetanse

– Klima og miljø

o Frivillighet, integrering og barn og unge som tverrgående temaer

– Forsterket i foreliggende høringsforslag

o Høringsinstansene
– For mange mål – uoversiktlig

– Redaksjonelle grep: «Hva må vi gjøre?»

o Egne omtaler av 
– Samfunnsfloker

– Frivillighet

– «Et trygt Østfold»



Grunnmodell for arealstrategien

o Transporteffektivitetsmodellens prinsipper for bærekraftig utvikling:

– Utbyggingsmønsteret skal basere seg på eksisterende sentra og infrastruktur i 
kommunene

– Byene skal styrkes ytterligere som naturlige sentra og knutepunkt

– Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering framfor å ta i bruk urørte 
naturområder eller dyrket mark

– Tilrettelegging for miljøvennlige transportløsninger og redusert bilbruk

– Samle og minimalisere naturinngrep, samlokalisering



Innhold i arealstrategien

o Samordnet arealplanlegging

– Langsiktig grense for tettbebyggelse

– Rekkefølgebestemmelser

– Arealpotter for framtidig utbygging - konstant

– Definert senterstruktur for fylket

– Regionale næringsområder og avlastnings-
områder for handel

o Regionale strategier

– Egne dialogmøter mellom fylkeskommunen og regionrådene i fylket

– Hver enkelt delregion har selv definert 5-8 hovedstrategier



Retningslinjer for areal- og energibruk

o Eget kapittel med retningslinjer for areal- og energibruk

o Skal sikre at arealene i fylket utnyttes i tråd med intensjonene i fylkesplanen

o Særlig viktig at retningslinjene samsvarer med kravene for byvekstavtale i Nedre Glomma

o Retningslinjer på følgende områder:

– Samordnet areal- og transportplanlegging

– Masseforvaltning

– Vernehensyn

– Kystsone og vassdragsnære områder

– Energibruk

– Beredskap og samfunnssikkerhet



Tilbakemeldinger fra høringen - overordnet

o Gis støtte for hovedgrepene i samfunnsdelen og 
arealstrategien

– Klima og miljø, verdiskaping og kompetanse, 
levekår og folkehelse

– Langsiktig tettstedsgrense, arealøkonomisering, 
fortetting med kvalitet

o Grundig og godt dokument som fanger opp viktige 
samfunnstrender

o Fylkesmannen opplever at stat og fylke har 
sammenfallende mål

o Retningslinjene er for detaljerte og oppleves som en 
innstramming

o Hovedføringene om arbeidsplassutvikling og 
framtidens kompetanse hindres av retningslinjene og 
planbestemmelsene



Fylkesplanens retningslinjer

o Fylkestingets ønsker å videreføre nivået fra gjeldende plan («lett rullering»), 
med unntak av innstramming for jordvern

o Noen høringsinstanser ønsker retningslinjer i form av føringer og anbefalinger, 
og ikke så mye skal/må

o Kommunene er gitt noe større frihetsgrad for justering av langsiktige grense og 
rekkefølgebestemmelsene er myket opp.

o Ekstra tid for sammenslåingskommunene og Halden kommune for å sikre gode 
lokaldemokratiske prosesser

o Akershus fylkeskommune: Retningslinjene samsvarer i stor grad med 
virkemiddelbruken i den regionale planleggingen i Akershus  



Andre temaer i høringen

o Spredt næringslokalisering

– Ønsker større frihet til etablering av næringsvirksomhet i ledige/ubrukte lokaler som f.eks. 
låver.

– Fylkesplanen følger en nasjonal linje

o Spredt boligbygging

– Prosentvise grenser opprettholdes

o Næringsområder

– Tofteberg blir nytt regionalt næringsområde for Nedre Glomma

– Hoen/Sekkelsten – deler av området åpnes handel med plasskrevende varer

o Jordvern

– Prinsipielt bred støtte for et strengt jordvern



Regionale planbestemmelser - §§

1. Regional planbestemmelse for 
lokalisering av handel – erstatter den 
nasjonale «kjøpesenterbestemmelsen»

2. Regional planbestemmelse for 
lokalisering av arbeids- og/eller 
besøksintensive virksomheter



Innledning - iverksettelse av fylkesplanen

o Avhengig av innsats fra mange aktører – medvirkning og eierskap

o Fylkeskommunens fireårige økonomiplan samordner oppfølgingen av regionale 
planer og fylkesplanen

o Hovedtyper virkemidler:

o Normative – samfunnsplanlegging, rådgivning, samhandling, prosjekter, 
partnerskap

o Juridiske – forvaltning av lovverk, planbestemmelser, retningslinjer

o Økonomiske – disponeringer gjennom økonomiplan og budsjett, forvaltning av 
tilskuddsordninger, samarbeidsavtaler (f.eks. bypakker)



Alle kart er digitale og interaktive -
Temakart og fylkesplankartet

kartløsningen vår.

https://ostfoldfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=16adc3c79ac84dd4b25d33c36786dcac




Tilleggsfoiler



o Prosess for planstrategi i Viken ble vedtatt av fellesnemda 15. juni 2018

o FNs bærekraftsmål legges som ramme og premiss for planstrategien

o Fellesnemda er styringsgruppe og P6 er arbeidsgruppe for videre prosess

Formell status – regional planstrategi



o P6 har også i sitt mandat i oppgave å utrede plansystematikk for Viken fylkeskommune

o P6 har arbeidet med dette i første halvår 2018

o Modell for plansystemet ble vedtatt av fellesnemnda 4. september 2018

o Det er utarbeidet forslag til en overordnet modell for plansystemet

Plan- og styringssystem



Strategisk nivå
Min. 12 
årshorisont
Mål

Regional planstrategi for Viken

Økonomiplan
4 årsplan

Årsbudsjett

Prioritering og 
tiltak

Planbehov 
Strategisk 
utdyping 
Delmål

Regionale planer 
tematisk 

Sektorstrategier
Regionale 

planer areal

Handlingsprogram Handlingsprogram Handlingsprogram

Brukes når fylke har virkemidlene Brukes når samfunnet må samordnes

Målrapportering/
følgeforskning

Premisser

Administrativt/ 
operativt Virksomhetsplaner

Årsrapport/ årsregnskap
Tertialrapport

Rulleres 
årlig

Kunnskapsgrunnlag
ny regional planstrategi

Rulleres hvert 
4.år



o Regionmeldingen/Ekspertutvalget: Regional planlegging skal:

– Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen

– Mobilisere samfunnsaktørene

– Samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk

o Regional planstrategi er lovpålagt og skal i følge PBL definere:

– Langsiktige utviklingsmuligheter

– Langsiktige utviklingsmål/samfunnsmål

– Avklare planbehov

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøyet for 
samfunnsutviklingen

En ny type fylkesplan?

Regional planlegging



o Viken fylkeskommune kan ikke ensidig fastsette overordnede mål for Viken-samfunnet. Det må foregå i 
dialog med samfunnsaktørene og i henhold til plan- og bygningsloven

– Viktig å skille mellom strategi og mål for Viken fylkeskommune og strategi og mål for Viken-samfunnet

o Utarbeidelse av Regional planstrategi for Viken vil innebære den første fullverdige samfunnsdialogen med 
Viken-samfunnet

o Fellesnemnda har besluttet at det skal foregå en «tidlig samfunnsdialog» allerede høsten 2018

– Skal fungere som input til gjennomføring av planstrategiprosessen

– Bevisstgjøring om FNs bærekraftsmål som grunnlag for etableringen av Viken fylkeskommune

Viktige føringer



o Oppstart gjennom fellesnemdas vedtak i juni 2018 og ferdigstillelse gjennom vedtak i nytt 
fylkesting ved utgangen av 2020

– Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag – organiseres etter FNs 17 bærekraftsmål

– Medvirkning 

– Overordnede mål for Viken-samfunnet – langsiktige mål med 12-års perspektiv

– Planbehov for Viken-samfunnet og Viken fylkeskommune

– Høring og offentlig ettersyn

– Formell sluttbehandling

Hovedaktiviteter i planstrategiprosessen

FNs bærekraftsmål ligger som ramme og overordnet premiss



Framdriftsplan finnes i prosjektrommet under arbeidsgruppe A7 – «oppgaver»



Verdiskaping og kompetanse

Det internasjonale bildet
• Digitalisering, robotisering, delingsøkonomi, 

klimautfordringene, globalisering
• Dette skaper mulighetsrom – f.eks. 

sirkulærøkonomi
• Fokus på innsatsområder (teknologi, kompetanse, 

innovasjon, samhandling) framfor bransjer

Næringslivets betydning for velferden
Velfungerende og lønnsomme bedrifter

En næringsstruktur sterkere rustet for vekst
Tøff omstilling til en mer differensiert næringsstruktur



Underskudd av arbeidsplasser
• Østfolds attraktivitet
• Heve kompetansenivået blant innbyggerne 

og i bedriftene – etter- og videreutdanning
• Dimensjonering av kompetanse
• Integrering og inkludering i arbeidslivet

Verdiskaping og kompetanse

Byene som motor for regional utvikling
• Bysentra med fullskala tilbud av arbeid og 

opplevelser – flerkjernet struktur
• Balansert utvikling ift bygdene
• «Rett virksomhet på rett plass» har ikke hatt 

gjennomslag



Hovedmomenter levekår og folkehelse

o Hvorfor får vi ikke gjort noe med Østfolds levekårs- og folkehelseutfordringer?
– Det drives et godt folkehelsearbeid i Østfold

– Samfunnsfloker, «wicked problems», «social messes»

– Hvordan bryte «Østfolds sosiale arv»?

o Fokusområder i folkehelsearbeidet
– Sosial ulikhet

– Boligpolitikk

– Utdanning/arbeid

o Frivilligheten
– Det offentlige kan ikke lenger håndtere alle krav 

og forventninger alene

– Respekt for frivillighetens egenverdi

Levekår og folkehelse



Hovedmomenter klima og miljø

o Oppfølging av Paris-avtalen
– Melde inn klimamål til FN 

(Regional plan for klima og miljø)

o Arealplanlegging som virkemiddel
– Transporteffektivitet 

– Byutvikling med fortetting og kort vei til rekreasjonsområder

– Sammenhengende grønn/blåe strukturer

– Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv transport

– Jordvern

o Scenario – Østfolds vei til lavutslippsamfunnet 2050

o Tilpassing til klimaendringene – samfunnssikkerhet i planleggingen

Klima og miljø



Konfliktkart



Fredrikstad 17.4.08

Kraftig byspredning, mye nord 
for raet



Fredrikstad 17.4.08

Korridorutvikling langs E6, mer 
boligbygging nær kysten



Fredrikstad 17.4.08

Viderefører ATPNG, tung 
utvikling mot nord



Fredrikstad 17.4.08

Økt konsentrasjon rundt 
”kjøttbeinet”, mindre mot nord



Fredrikstad 17.4.08

ØKT  TETTHET – MEN IKKE 

LIKE MYE SOM I ”HØY”:


