Regional planlegging = partnerskap og prosesskrav fra PBL
AFKs interne styring = orden i eget hus
Regional planstrategi;
oversiktsdokument både for AFK som organisasjon og Akershussamfunnet
• ivaretar 12 årsperspektivet
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3.år
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Regionale planers betydning
• Regional planlegging er det sentrale virkemiddelet
for å utøve samfunnsutviklerrollen
• Handlingsrommet som ligger i planlegging kan
utnyttes bedre
• Staten må i større grad delta og følge opp
regionale planer
• Regional planlegging bør gjøres mer forpliktende

Dersom man ønsker å styrke den regionale samfunnsutviklerrollen

Må man styrke potensialet i regional planlegging
– Som instrument for (demokratisk) retningsgivning for
samfunnsutviklingen

– Som mobiliserende verktøy
– Som instrument for samordning av prosess og
samordning ei oppfølging

Regional planlegging = felles ansvar

løpende beslutningsprosesser i 22 kommuner,
i fylkestinget og bystyret og hos statlige myndigheter
Planen gir felles retning og er et førende grunnlag for
- samarbeid og
- koordinering (areal- og samferdselsmyndighet)
Planens vedtatt handlingsprogram beskriver
10 oppfølgingspunkter hvor ansvaret for forskjellige oppgaver er spesifisert

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018
Regional Plan for Areal og Transport
Oppgave:

Ansvarlig:

H1 Felles areal- og transportstruktur i bybåndet

Oslo kommune med Bærum,
Asker, Oppegård, Ski, Lørenskog,
Rælingen og Skedsmo

H2 Felles system for å følge måloppnåelse

AFK og Oslo kommune

H3 Revisjon av kommuneplanenes arealdeler

Kommunene

H4 Revisjon av Nasjonal Transportplan og handlingsprogram for Oslopakke 3, Akershus og Oslo

AFK og Oslo kommune

H5 Videre arbeid med regionalt stamnett for
kollektivtransport

AFK, Oslo kommune, Statens
vegvesen og Jernbaneverket

H6 Videre arbeid med regionalt sykkelveinett

Statens vegvesen

H7 Videre arbeid med regional struktur for gods og logistikk

AFK og aktuelle kommuner i
Akershus

H8 Sterkere bidrag fra staten til kollektivtransport i regionen

AFK og Oslo kommune er pådriver
for at SD / KMD følger opp

H9 Statlig vurdering av inntektsgrunnlag

AFK, Oslo kommune og
kommunene i Akershus er
pådriver for at KMD gjør denne
vurderingen

H10 Avtaler om samordnet areal- og transportutvikling

AFK og Oslo kommune

Hva er forskjellen på en regional plan og AFKs øvrige «planer» og strategier?

Regionale planer –mobilisere i
samarb. med eksterne aktører
•

Regulert i pbl. - krav til form og prosess

•

Avdekke og skape konsensus om
regionens utfordringer

•

Forankre hos alle relevante aktører

•

Stimulere til samarbeid, etablere arenaer
og møtesteder

•
•

•

Samordne sprikende sektormyndigheter
og forplikte dem
Sikre samordnet innsats fra ulike
offentlige aktører

Bindeledd mellom forvaltningsnivåer

Interne styringsdok. –
•

Ikke regulert i pbl. – står helt fritt til å
vurdere form og prosess

•

Samordne og forplikte oss selv;
internt behov for samordning og
strategisk utvikling

•

Se egne sektorer og planer i
sammenheng

•

Strategier og tiltak for å nå mål for
organisasjonen

•

Virksomhetsplaner innen et
fagområde

Ansvar og bistand i planleggingen
Pbl. § 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen
• Fylkeskommunen har et ansvar for at det skjer
egnet regional planlegging
• Regional planmyndighet skal veilede og bistå
kommunene i plansaker.
• Arrangere og lede REGIONALT PLANFORUM
• Rett og plikt til å bidra i planleggingen når den
berører fylkeskommunens virkeområde, ellers
fylkeskommunens egne planer og vedtak.
• Har for eksempel rett til å bli varslet, få
planforslag til høring.

intern samordning
Seksjon plan har samordnings- og
saksbehandlingsansvaret
• Ukentlige møter internt med rådgivere på kulturminnevern
og samferdsel
• Plansaksbehandlerne har ansvar for å trekke inn riktige
fagpersoner internt for å få belyst sakene riktig. Aktuelle
fagområder er som oftest friluftsliv, folkehelse og
videregående opplæring.
Planseksjonen samordner og utarbeider grunnlag for en
helhetlig vurdering og innstilling som vurderes og
godkjennes av fylkesrådmannen

Ekstern samhandling
• Regionalt planforum

• Oppfølging handlingsprogrammer regionale planer
• Delregional dialog + bilateralt med enkeltkommuner

• By- og tettstedsarbeid
• Plantreff
• Organisert samarbeid med Oslo forankret i politisk
samarbeidsråd

Politisk behandling – delegert myndighet
• Det er en begrenset andel av plansakene som
kommer til AFK som legges frem til politisk
behandling. De fleste av sakene er
uproblematiske og behandles delegert.
• Fylkesutvalget får alle større reguleringsplaner,
kommunedelplaner og kommuneplaner til
behandling.
• Behandler alle saker der det fra
fylkesrådmannen er foreslått innsigelse eller
klage
• Fylkesutvalget befarer alle slike saker

Gro S.H.:

Fra sektorisert stat
via regionalt helhetsperspektiv til
Kommunal helhetlig avveining og
samordning

Helhetlig avveining og samordning

Plan og styringssystem
NIVÅ
Hvert 4. år
Strategisk

Regional samfunnsutvikler

Planbehov og evaluering
Regional planstrategi
§7.1 PBL

Strategisk utdyping
Planbehov, evaluering
Rullering hvert 4. år
Rullere ØPs hovedmål?

Plan og styringssystem
NIVÅ
Hvert 4. år

Regional samfunnsutvikler

Planbehov og evaluering
Regional planstrategi

Regionale planer

§7.1 PBL

Strategisk
4års hjulet
Strategisk utdyping

Tema- og strategidokumenter
Hovedmål til ØP?

Planbehov, evaluering
Rullering hvert 4. år
Rullere ØPs hovedmål?

Plan og styringssystem
NIVÅ
Hvert 4. år

Regional samfunnsutvikler

Planbehov og evaluering
Regional planstrategi

Regionale planer

§7.1 PBL

Strategisk
4års hjulet
Strategisk utdyping

Tema- og strategidokumenter
Hovedmål til ØP?

Årlig
Mål og
prioritering

Økonomiplan (4-års perspektiv) med
hovedmål og utviklingsmål(KSF)
Handlingsprogram
Regionale planer

Årsbudsjett
Aktivitetsplan/lederavtaler

Planbehov, evaluering
Rullering hvert 4. år
Rullere ØPs hovedmål?

Plan og styringssystem
NIVÅ
Hvert 4. år

Regional samfunnsutvikler

Planbehov og evaluering
Regional planstrategi

Regionale planer

§7.1 PBL

Strategisk
4års hjulet
Strategisk utdyping

Tema- og strategidokumenter
Hovedmål til ØP?

Årlig
Mål og
prioritering

Økonomiplan (4-års perspektiv) med
hovedmål og utviklingsmål(KSF)

Planbehov, evaluering
Rullering hvert 4. år
Rullere ØPs hovedmål?

Årlig rullering

Handlingsprogram
Regionale planer

Årsbudsjett
Aktivitetsplan/lederavtaler

Årsmelding

Plan og styringssystem
NIVÅ
Hvert 4. år

Regional samfunnsutvikler

Planbehov og evaluering
Regional planstrategi

Regionale planer

§7.1 PBL

Strategisk
4års hjulet
Strategisk utdyping

Tema- og strategidokumenter
Planbehov, evaluering
Rullering hvert 4. år
Rullere ØPs hovedmål?

Hovedmål til ØP?

Årlig
Mål og
prioritering

Økonomiplan (4-års perspektiv) med
hovedmål og utviklingsmål(KSF)

Årlig rullering

Handlingsprogram
Regionale planer

Årshjulet
Årsbudsjett
Aktivitetsplan/lederavtaler

gjennomføring

Årsmelding

Plan og styringssystem
NIVÅ
Hvert 4. år

Regional samfunnsutvikler

Planbehov og evaluering
Regional planstrategi

Regionale planer

§7.1 PBL

Strategisk
4års hjulet
Strategisk utdyping

Tema- og strategidokumenter
Planbehov, evaluering
Rullering hvert 4. år
Rullere ØPs hovedmål?

Hovedmål til ØP?

Årlig
Mål og
prioritering

Økonomiplan (4-års perspektiv) med
hovedmål og utviklingsmål(KSF)

Årlig rullering

Handlingsprogram
Regionale planer

Årshjulet
Årsbudsjett
Aktivitetsplan/lederavtaler

gjennomføring

Årsmelding

