REGIONAL PLANSTRATEGI 2016-2020
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Vedtatt av fylkestinget i T-6/16.
 Arbeidet med Regional planstrategi
2016-2020 starta formelt opp med
vedtak i fylkesutvalet i februar 2015.
 Dokumentet er utarbeidd etter
prosesskrava i plan- og bygningslova og
har vore gjenstand for dialog og
diskusjon med kommunar, regionale
statsetatar og andre aktørar i fylket.

Kort om regional planlegging
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Er heimla i plan- og bygningslova, og skal medverke til å




«.... fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner (…) samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser (…)
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter (…) legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for
miljø og samfunn skal beskrives (…) » (pbl, § 1)

Handlar om å sette seg langsiktige mål for framtida, skape
legitimitet for politiske og administrative prioriteringar og
legge til rette for medverknad, engasjement og samarbeid om
å nå felles mål

Regional planstrategi – lovheimel
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Regional planmyndighet skal minst en 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, vurdere
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke
spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional
planlegging
Plan- og bygningslova § 7-1, 1. og 2. ledd

Kva er regional planstrategi?
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Regional planstrategi er eit verktøy for å ta stilling til kva
regionale planspørsmål det skal arbeidast med i perioden.
Regional planstragi skal medverke til heilskapleg regional
utvikling og gjere planlegginga meir målretta, gjennom at






Kommunar, statlege organ, organisasjonar og institusjonar i samarbeid
med fylkeskommunen prioritetar mellom og fram område for
planlegging
Planarbeidet blir avgrensa og konsentrert om nokre prioriterte område

Regional planstrategi er ein arena for dialog og samhandling


Krav om dialog og samhandling

Kva er regional planstrategi?
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Regional planstrategi skal følgjast opp gjennom kommunale
planer eller interkommunalt planarbeid






Skal fastsette korleis prioriterte planoppgåver skal følgjast opp – anten
som regionale planar eller oppmode om oppfølging gjennom
interkommunalt plansamarbeid

Regional planstrategi skal leggast til grunn for kommunal
planlegging og verksemd i regionen

Regional planstrategi skal gjere greie for korleis dei nasjonale
forventingane til regional og kommunal planlegging er vurdert
og innarbeidd i strategien


Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging,
kong.res. av 12.06.2015

Regional planstrategi skal også
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Leggast ut til høyring, offentleg ettersyn før endeleg vedtak
av regional planmyndigheit (pbl, § 7-2)


Minimums høyringsperiode er 6 veker

Frå regional planstrategi til regional planar
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Regional planstrategi skal følgjast opp gjennom regionale
planar (pbl. § 8-1) eller interkommunalt plansamarbeid (pbl. §
9-1)
Regionale planar kan anten vere for bestemt verksemdsfelt,
tematiske eller geografiske område (pbl. § 8-1)

Regionale planar
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Heimel


Regional planmynde skal utarbeide regionale planar for
dei spørsmål som er fastsatt i den regionale planstrategien
(pbl. § 8-1).



Regionale planar skal leggast til grunn for regionale organ
si verksemd og for kommunal og statleg planlegging og
verksemd i regionen (pbl. §8-2)

Regionale planar
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Prosesskrav


Til kvar plan skal det utarbeidast eit planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Planprogrammet skal gjere greie for føremål med
planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for
medverknad og kva alternativ som vil bli vurdert og om det er behov for
særskilte utgreiingar (pbl. § 4-1)



Forslag til regional plan skal sendast på høyring og skal leggjast til
offentleg ettersyn med minst seks vekers frist (pbl. 8-3)



Regional plan vedtakast med endeleg verknad av regional planmynde (pbl.
8-4)



Til kvar plan skal det utarbeidast eit handlingsprogram for gjennomføring
av planen (pbl. § 8-1)


Skal rullerast årleg ((pbl. § 8-1)

