
 

 

 

         Askim, dato 25.09.2020 

Fra Indre Østfold regionråd: 

Høringsuttalelse: Regional planstrategi for Viken 2020-
2024 "Veien til et bærekraftig Viken 

 
Indre Østfold regionråd er et interkommunalt politisk råd hvor ordfører, opposisjonsleder og 
rådmenn i kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker er representert. Rakkestad stiller seg også 
bak høringsuttalelsen: 
 

Indre Østfold regionråd gir følgende høringsuttalelse:  

 

1) Indre Østfold regionråd støtter de forslåtte langsiktige utviklingsmålene, innsatsområdene og 

prioriteringen av tre regionale planer.  

2) Indre Østfold regionråd støtter at det vil være behov for en evaluering av planstrategien i 

inneværende fylkestingsperiode, for å sikre at planstrategien er et egnet styringsverktøy for 

arbeidet med samfunnsutviklingen også på «den andre siden» av covid-19.  

3) Indre Østfold regionråd understreker betydningen av at alle planer differensieres og tilpasses 

for de ulike geografiske soner i Viken. 

 

Indre Østfold regionråd mener at høringsutkastet til regional planstrategi for Viken er et godt 

gjennomarbeidet og ambisiøst dokument som viser en tydelig og helhetlig retning for en bærekraftig 

samfunnsutvikling i Viken, hvor plansystemet skal ta hensyn til regionale forskjeller og fortrinn. 

Målene for de ulike innsatsområdene samsvarer godt med de regionale utfordringene og 

mulighetene som framkommer i kunnskapsgrunnlaget og innspill. Planforslaget følger opp ønsket om 

å unngå for mange regionale planprosesser, men at det skal fokuseres og prioriteres, slik at 

kommunal sektor har kapasitet til å bidra i planarbeidet på en god måte. Temaene i de prioriterte 

regionale planene er relevante for Indre Østfold regionen og Viken. De vurderinger og prioriteringer 

fylkeskommunen tar knyttet til veien frem mot et bærekraftig samfunn har direkte relevans og tidvis 

påvirkning på Indre Østfold-regionen. Fylkeskommunens innsatsområder for bærekraft er relevante, 

og inviterer til samarbeid på tvers av fagområder og forvaltningsnivåer.  

Indre Østfold regionråd støtter videre at det vil være behov for en evaluering av planstrategien i 

innværende fylkestingsperiode, for å sikre at planstrategien er et egnet styringsverktøy for arbeidet 

med samfunnsutviklingen også på den «den andre siden» av covid-19. 


