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Tema for drøfting mellom regionråda og 

fylkeskommunen 

 Regional planstrategi 2016 – 2019 og koplinga til 
kommunale planstrategiar. 

 Samarbeidet om oppfølging av regionale planar: 
Fysisk aktivitet, Verdiskaping og Folkehelse. 

 Oppfølging av regional plan for vassforvaltning.  
 Læringsnettverk for planlegging, regionvis 
 Utvikle gode verkty for kommunane i arbeid med 

klima og klimatilpassing.  
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Kva er ein regional planstrategi?  

Kva skal vi nytte den til?  

PBL § 7-1:  

 Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 
etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, 
statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.  

 Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og 
hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.  

 Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 
planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet». 

  

PBL § 7-2: 

 Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien 
til grunn for det videre planarbeidet i regionen». 
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Samanheng RPS og KPS 



Kvar står vi no? 

• Fylket står i startgropa for ei ny runde med planstrategiar (regionalt 
og kommunalt) (2016 – 2019) 

• Fylket har behov for ei felles forståing av utfordringane, sett frå 
regionalt og lokalt nivå. Grunnlag både for RPS og KPS. 

• Konkretisering av utfordringar, og kunnskap, må skje gjennom dialog 
mellom aktørane i fylket. 

• Seminar for kommunane 7. og 8.05, med vekt på å utvikle ei felles 
forståing av utfordringane og starten på eit felles målbilete. 
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MEIRVERDIAR 

EFFEKTAR 

INTENSJONAR OG BEVEGGRUNNAR 

 FRAMTID NOTID 
POTENSIAL 

KVA ER  MOGELEG?  

UTFORDRINGAR 

BEHOV 

INTERESSENTAR 
KOMPETANSE 
RESSURSAR 
NETTVERK 
PARTNERSKAP 
GRUPPE 

MÅL 

VISJON STRATEGISKE FØRINGAR 
PARALLELLE PROSESSAR 

GJENNOMFØRING 

PLAN OG UTVIKLINGSPROSESS 

TILTAK OG LØYSINGER 

RESSURSAR, KVALITETAR, 
STYRKER OG SUKSESSHISTORIER 

INSPIRASJON OG MOTIVASJON 

Illustrasjon: Oneflow prosessmodell ® 

MODELL FOR PLANARBEID 



MEIRVERDIAR 

EFFEKTAR 

INTENSJONAR OG BEVEGGRUNNAR 

 FRAMTID NOTID 
POTENSIAL 

KVA ER  MOGELEG?  

UTFORDRINGAR 

BEHOV 

INTERESSENTAR 
KOMPETANSE 
RESSURSAR 
NETTVERK 
PARTNERSKAP 
GRUPPE 

MÅL 

VISJON STRATEGISKE FØRINGAR 
PARALLELLE PROSESSAR 

GJENNOMFØRING 

PLAN OG UTVIKLINGSPROSESS 

TILTAK OG LØYSINGER 

RESSURSAR, KVALITETAR, 
STYRKER OG SUKSESSHISTORIER 

INSPIRASJON OG MOTIVASJON 

Illustrasjon: Oneflow prosessmodell ® 

MODELL FOR PLANARBEID 



www.sfj.no 

Regionale plan – 

heile fylket sin plan 
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