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Regionale planprosesser
Felles planprogram for tre nye regionale planer for et bærekraftig Viken



Komplekse utfordringer i en 
tett sammenvevd verden

• Klimaendringer

• Økte forskjeller

• Utenforskap og helse

• Biologisk mangfold og økosystemer

• -Handlingens tiår – FN17
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Sammen skaper vi Viken

• Komplekse utfordringer, krever at vi jobber
på tvers av fag og forvaltningsnivåer

• Vi må tenke nytt
• Vi må prioritere og gjøre avveiinger



Samfunnsutvikling og samfunnsutviklerrollen

• Interesser og verdier

• Helhetlig perspektiv

• Omforente løsninger

• Koble riktige aktører og 
virkemidler



Regional planlegging for 
omstilling



Regional planlegging

• Utfordringer og samfunnsfloker

• Bærekraftig retning – klima, miljø og sosial 
bærekraft

• I byer, i sentrale strøk og i distriktene

Regional planlegging og samarbeid på tvers av 
sektorer og myndighetsnivåer er nødvendig.



Ulike utfordringer -
tilpassede løsninger

• Mulighetene og utfordringene er 
forskjellige

• Løsninger må være tilpasset lokale 
forutsetninger og utfordringsbilde

• Alle skal med



Arven fra de gamle fylkene 

• Vi har arvet mange regionale planer 
fra de tre gamle fylkene

• Her er det gjort mye godt arbeid i samarbeid 
med alle samfunnsaktører

• Vi må ta vare på og videreutvikle partnerskap 
som fungerer godt



Gire opp!

• Vi må gire opp i klima- og miljøarbeidet

• Vi må gire opp i arbeidet med grønn omstilling

• Vi må gire opp arbeidet med å skape arbeidsplasser 

• Vi må gire opp i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter

• Vi må gire opp i arbeidet med by- og stedsutvikling

Samfunnsflokene vi står overfor forsterkes gjennom 
Covid-19: Arbeidsplasser, verdiskaping, utenforskap…



Regional Planstrategi

• Vikens første «strategiplan» - ny politikk!

• Lovpålagt gjennom PBL

• Mål – metodikk – planer

• Partnerskap og medvirkning

• Vedtatt av fylkestinget desember 2020



Sammen skaper vi Viken

Omstilling og tillit

Grønn og rettferdig verdiskaping

God livskvalitet og like muligheter

Natur, klima og planetens tålegrense

Langsiktige utviklingsmål i regional planstrategi



Tre nye regionale planer

Vi skal nå sammen lag tre nye regionale planer:

• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

• Regional plan for kompetanse og verdiskaping

• Regional plan for areal og mobilitet



Tidsperspektiv for 
arbeidet

• Nytt planverk om 2,5 år

• Planprogram vedtas desember 2021

• Tre regionale planer vedtas i 2023

• Ny kunnskap, prioriteringer og 
strategier



Planprogram
Fremdrift og medvirkning i planprogramarbeidet



Vi starter med planprogrammet

• Ønske om færre planer og effektive prosesser

• Det lages ett samlet planprogram for tre regionale planer

• Skape sammenheng og synergier

• Unngå overlapp
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4. mars

Oppstart

Mars - 12. mai

Medvirkning og 
utarb. av 

høringsforslag

24. juni - sept

Planprogram på 
høring

Oktober

Bearbeiding av 
innspill 

15.-16. desember 

Vedtak 
planprogram 



Organisering av arbeidet



Programstyret:

• Tonje Brenna - fylkesrådsleder

• Anne Beathe Tvinnereim – fylkesråd for plan, klima og miljø

• Sjur Baardsen – rektor NMBU

• Ragnhild Bergheim – ordfører, Lørenskog kommune

• Valgerd Svarstad Haugland – Statsforvalter

• Ulf Lervik – regionsekretær, LO Oslo og Viken

• Rene Rafshol – ordfører, Råde kommune

• Anja Bakken Riise – leder, Fremtiden i våre hender

• Nasim Rizvi – nestleder, Buskerud inndvandrerråd

• Pål Rørby – ordfører, Hemsedal kommune

• Nina Solli – regiondirektør, NHO

• Cecilie Øien – direktør, museene i Akershus



Medvirkning i planprogramfasen

• Ressursgrupper 
‒ Ungdom

‒ Frivillighet

• Administrative møter med kommuner og regional stat

• Lokalpolitisk medvirkning
‒ Kommuneregionmøter i mars-mai
‒ Statsforvalterens og fylkeskommunens kommunekonferanse 14.juni

‒ Informasjon om høringsutkastet

‒ Forventninger til høringsinnspill

• Andre viktige aktører i vikensamfunnet (30 nøkkelaktører)
‒ Interesseorganisasjoner, næringsliv, FoUI-sektor, regional stat, kultur og frivillig sektor



Refleksjoner og spørsmål?


