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Om høringen 
Et forslag til felles planprogram for tre nye regionale planer i Viken ble lagt ut til offentlig gjennomsyn 

25. juni 2021, med høringsfrist 24. september 2021. 

Ved høringen ble det særlig bedt om tilbakemelding på følgende forhold:  

• Er planenes formål og tematikk relevant og et godt utgangpunkt for videre planarbeid? 

• Har dere kunnskapsgrunnlag som er relevant for det videre planarbeidet og som bør 

inkluderes i planprogrammet? 

• Hvordan ønsker dere å bli involvert i det videre planarbeidet? 

• Hvilke elementer fra gjeldende planverk og samarbeid har fungert godt og bør tas med videre 

i de nye regionale planene? Er det noe som har fungert mindre godt? 

• Hva er det viktigste langsiktige arbeidet eller strategien dere jobber med som kan ha 

betydning innenfor den enkelte regionale plan? 

I høringsperioden ble det gjennomført tre digitale informasjons- og høringsmøter med representanter 

for Vikensamfunnet. 

Et digitalt spørreseminar for kommunenes saksbehandlere 11. august og to møter 23. august Det var 

til sammen ca. 100 deltakere på de tre høringsmøtene. I tillegg ble det avhold et digitalt 

informasjonsmøte med fylkespolitikerne den 29. juni 2021, umiddelbart etter at forslaget til felles 

planprogram for tre nye regionale planer i Viken var lagt ut til offentlig gjennomsyn. 

Overordnet, samlet vurdering 
Ved høringsfristens utløp 24. september 2021 var det kommet inn 47 høringsinnspill. I ettertid – fram 

til og med 1. oktober 2021 - kom det inn ytterligere 26 høringsinnspill, som også er tatt med i 

oversikten som følger. Innspill mottatt etter dette tidspunkt er ikke tatt med i denne oversikten 

Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 
I høringen av planprogram for tre nye regionale planer har det kommet innspill til justeringer i både 

formålsbeskrivelse og plantema knyttet til de seks innsatsområdene for regional plan for økt 

livskvalitet, deltakelse og likeverd. Mange av disse innspillene er tatt til følge, hvilket har ført til at 

blant annet aldrende befolkning og aldersvennlige samfunn, boligsosialt arbeid, idretten som viktig 

aktør for god livskvalitet og mobilitet for barn og unge i distriktene har blitt tydeliggjort. Bærum 

kommune peker på at fylkeskommunens nye oppgaver på integreringsfeltet bør få økt 

oppmerksomhet i planen.  

Mange høringsinstanser melder at de har ønske om og nytte av deltakelse i utarbeidelse av planen. 

Tematikken knytter seg i stor grad til sosial bærekraft, som er avgjørende for god samfunnsutvikling. 
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Det er store sosiale ulikheter internt i fylket, og flere innspill peker på at planarbeidet må ta høyde for 

dette.   

Enkelte høringsinnspill stiller spørsmål ved om planen i for stor grad overlapper med de andre planene 

og etterlyser tydelige virkemidler. Dette er tatt til orientering og blir et viktig tema for planprosessen. 

Et godt tverrfaglig samarbeid mellom blant annet offentlige, private og frivillige trekkes frem som noe 

som må styrkes for å sikre gode levekår og livskvalitet for alle.  

Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
I høringen av forslag til planprogram har det kommet inn forslag til mindre justeringer både i 

formålsbeskrivelsen og det tematiske innholdet i regional plan for kompetanse og verdiskaping. Flere 

av disse forslagene er tatt til følge. Endringene fører til at arbeidet mot FNs bærekraftsmål 12 

(Bærekraftig produksjon og forbruk) og bærekraftsmål 14 (Livet under vann) kommer tydeligere fram i 

dette planarbeidet. 

En betydelig del av høringsinstansene tar til orde for at ulike geografiske forutsetninger må ivaretas, 

og at det må tas en funksjonell tilnærming til de ulike bo-, arbeids- og tjenesteregionene i Viken. Fra 

de større byene (Drammen, Fredrikstad og Sarpsborg) legges det stor vekt på byregionene som motor 

for sine næromland i Buskerud og Østfold. Oslo kommune ønsker at det utvikles et felles 

kunnskapsgrunnlag for Oslo og Viken, og tar til orde for en felles regional plan. 

Det er et sterkt ønske om å anvende den regionale planen til å videreutvikle og å tilpasse samarbeidet 

mellom næringslivet og utdanningssektoren lokalt og regionalt. Særlig høyere utdanningsinstitusjoner 

(HiØ) ønsker tilgang til slike strategiske samarbeidsarenaer. Disse løfter fram muligheten for å utvikle 

korte, fleksible utdanningstilbud som kan gi utdanningssektoren en større rolle som tilbydere av etter- 

og videreutdanning, og en tydeligere rolle knyttet til livslang læring. NHO er opptatt av å tette de 

lokale og regionale ‘kompetansegapene’ på kort og mellomlang sikt. 

Fra flere høringsinstanser understrekes det at det bør være en intensjon om å videreføre sentrale 

føringer fra gjeldende regionalt planverk i Østfold, Oslo/Akershus og Buskerud, spesielt innenfor areal, 

næring og mobilitet. Det anses som viktig å ha omforente mål og strategier for transport, næringsliv 

og arealpolitikk ikke bare innad i fylket, men også gjennom samarbeid på tvers av fylkesgrensene 

knyttet til kompetanse, innovasjon og verdiskaping. 

I tråd med det siste trekker særlig kommunene i Hallingdal fram at det er nødvendig å se arealbruk 

knyttet til fritidsboliger i sammenheng med lokal næringsutvikling. Dette kan påvirke aktuell 

virkemiddellbruk. Generelt er imidlertid inntrykket at de fleste aktører tar til orde for en 

bransjeuavhengig/næringsnøytral tilnærming til virkemiddelbruk i oppfølgingen av denne regionale 

planen. 

Regional plan for areal og mobilitet 
I høringen av forslag til planprogram har det kommet inn forslag til justeringer både i 

formålsbeskrivelsen og mindre justeringer til det tematiske innholdet i regional plan for areal og 

mobilitet. Videre har det kommet inn mange innspill til videre arbeid med den regionale planen med 

klare forventninger til både prosess og innhold i ferdig regional plan. 

I tillegg har mange høringsinstanser spilt inn forslag til kunnskaps- og utredningsbehov som vi tar med 

oss i vurderingene av kommende utredningsarbeid, samt alternativvurderinger av hvordan planene 

skal ivareta delregionale fortrinn, utfordringer og muligheter.  

Flere av innspillene omhandler samarbeid med Oslo, og at utviklingen av areal- og mobilitetspolitikk 

sees i sammenheng med utviklingen av Osloregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion. Videre kom 
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det flere innspill som omhandler viktigheten av bypakkesamarbeid og byvekstavtaler i utforming av 

areal- og mobilitetspolitikk, og behovet for at den regionale planen støtter opp under avtalene slik at 

de videreutvikles og får fornyet kraft i Viken. 

Vi ønsker å ta særskilt hensyn til de tre bypakkeområdene i Viken i regional plan for areal og mobilitet. 

Det skal være en forutsetning at den nye planen ivaretar samarbeidsavtalene med staten i 

bypakkeområdene, og ivaretar byvekstavtalen i Osloregionen og arbeidet for byvekstavtale i de to 

andre by-områdene – Buskerudbyen og Nedre Glomma. Disse byområdene må få en særskilt omtale 

og behandling i den nye planen, og det må gjøres en vurdering av hva som kan videreføres fra tidligere 

planverk som har betydning for disse områdene. 

Oslo kommune mener dagens regionale planer svarer godt til utfordringene, og gir sterke og 

nødvendige verktøy for samarbeid og styring. Det uttales at fylkeskommunen har gått bort fra sine 

forpliktelser i samarbeidsavtalen om oppfølging av RP-ATP. Oslo kommune mener at Vikens nye 

regionale plan må legge til grunn at felles regional plan for Oslo og Akershus videreføres, og at Vikens 

nye regionale plan må ikke være i motstrid med felles regional plan for areal og transport. Spesielle 

tema til areal- og mobilitetsplanen som tas til orientering og vurderes i det kommende planarbeidet 

omhandler Oslopakke 3-samarbeidet, vurdering av ulike alternativer og differensiering, mobilitet og 

samferdsel, sosial bærekraft i areal- og mobilitetsplanlegging, areal og mobilitets virkning for 

næringsliv, sirkulær økonomi og masseforvaltning.  

Statsforvalteren i Oslo og Viken tar opp en rekke temaer som er nyttige i det videre arbeidet med 

areal- og mobilitetsplanen, bl.a. utbyggingsmønster, behov for planretningslinjer og 

planbestemmelser, jordvern og masseforvaltning. Synliggjøring av vassdrag og sjø med tydeliggjøring 

av miljøtilstand i sjø og vassdrag, jf regionale vannforvaltningsplanene er inntatt i planprogrammet. Til 

areal- og mobilitetsplanen spesielt, er merknadene bl.a. knyttet til samarbeidet med Oslo, 

utmarksarealer og arealbruk knyttet til fritidsboliger. 

Det har også kommet innspill om at vi i videre planarbeid er tydelige på hva som er henholdsvis 

kommunens-, fylkeskommunens- eller statens ansvarsområder innen areal og mobilitet. I tråd med de 

innspillene, og for å skape forutsigbarhet for kommunene som en av våre viktigste samarbeidsparter 

bør avklaring av ansvar og virkemiddelbruk mellom forvaltningsnivåene løftes frem som et viktig 

premiss i videre arbeid med den regionale planen. 

Klassifisering av innspill 
I det følgende gis det en oppsummering av alle høringsinnspillene til det felles planprogrammet for tre 

nye regionale planer. Vurderingene og oppfølgingen av de ulike innspillene er fargekodet på følgende 

måte i tillegg til kommentar som viser fylkeskommunens vurdering: 

 

Innspillet tas ikke til 
følge. Det er vurdert, 
men fører ikke til 
endringer i forslaget til 
planprogram. 

Tas til orientering Innspillet tas til 
orientering, og skal 
vurderes underveis i 
det kommende 
planarbeidet 

Innspillet blir tatt til følge 
og fører til endring 
planprogrammet 

 

I tekstboksen beskrives hvordan innspillet blir ivaretatt, hvorfor det eventuelt ikke blir ivaretatt.  
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I oppsummeringen er bare de delene av de ulike høringsinnspillene som krever vurdering og egen 

oppfølging tatt med i sammenstillingen.  

De delene av høringsuttalelsene som er av mer informativ karakter (oversikter over aktørers egne 

virkemidler eller innspill til utvidet kunnskapsgrunnlag) er ikke tatt med i disse sammenstillingene, 

men tas med som underlag for det videre arbeidet med de tre nye regionale planene i Viken.  

 

I oppsummeringen anvendes følgende forkortelser: 

RP-AM:  Regional plan for areal og mobilitet 

RP-ØLDL: Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

RP-KV  Regional plan for kompetanse og verdiskaping 

SFOV:   Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 

Oppsummering av høringsinnspill med vurderinger 
I sammenstillingen og oppstillingen under brukes fargekoder for å gruppere innspill fra samme gruppe 

aktører. Kommuner, interkommunale politiske råd, regioner (lyseblått), politiske partier (gult), regional 

stat, nasjonale myndigheter, direktorater (lysegrønt) osv. 

Kommuner: 
1 Aurskog Høland kommune  
1.1 Nødvendig at innholdet i planene reflekterer at 

Viken består av 
kommuner med store geografiske og 
demografiske forskjeller som har ulike behov og 
utfordringer. Føringene må ikke bli så stramme at 
det ikke er rom for kommunale ulikheter og lokale 
samfunnsmessige hensyn. 

Tas til orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 

 

1.2 Tidligere innspill fra kommunene til arbeidet med 
og oppfølgingen av RP-ATP Oslo/Akershus, 
meklingsrunder hos Statsforvalteren i Oslo og 
Akershus samt KMDs avgjørelse i enkelt saker 
knyttet til føringer og bestemmelser i denne 
planen er relevant kunnskapsgrunnlag for ny 
regional plan fra areal og mobilitet. 

Tas til orientering  

1.3 Videre planarbeid må sikre reell involvering 
gjennom lengre tidsfrister, direkte informasjon til 
kommunene og dialog mellom fylkeskommunen 
og kommunene. Aurskog-Høland kommune ber 
Viken om å revurdere videre prosess for 
planarbeidet og skape større handlingsrom i 
høringsfasene. 

Innspillet tas ikke til følge. 
Det er vurdert, men fører 
ikke til endringer i 
forslaget til planprogram. 
Medvirkningsopplegget 
vil bli nærmere 
beskrevet, men det er 
ikke rom for å justere 
høringsperioden. 

 

1.4 Er positiv til tydelige, klare strategier og føringer 
for arealplanlegging som skal gjelde for et større 
geografisk område enn kommunen. Det må 

Tas til orientering. 
Planprogrammet legger 
opp til differensiert 
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imidlertid tas hensyn til den store variasjonen 
mellom kommunene i Viken ved utarbeidelse av 
de nye regionale planene. I tillegg må det åpnes 
for å utvise skjønn og vektlegge lokalpolitiske 
vedtak i forbindelse med føringer og 
bestemmelser. 

virkemiddelbruk i ulike 
deler av fylket ved 
arealplanlegging. 

1.5 Det viktigste langsiktige arbeidet både for Viken 
og for kommunene handler om å utvide debatten 
om samfunnsutviklingen fra å handle om hvor og 
hvordan kommunen skal vokse og et mest mulig 
effektivt areal- og transportsystem til å handle om 
hva slags 
kommuner/region Viken og Vikens kommuner skal 
være i framtiden og hvordan livskvaliteten for 
innbyggerne kan styrkes og fremmes på best 
mulig måte. 

Innspillet tas til 
orientering. Helhetlig 
samfunnsplanlegging 
sikres gjennom 
fylkeskommunens 
systematiske tilnærming 
til arbeidet med FNs 
bærekraftsmål. 

 

1.6 Flere punkter i planprogrammet framstår uklare 
og krever en tydeliggjøring og presisering før 
kommunen kan ta stilling til innholdet. Dette 
gjelder blant annet setningen om at det må 
bygges på regionale fortrinn for å få en ønsket 
utvikling i hele fylket. 

Tas til orientering.   

 

2 Buskerudbyen  
2.1 Buskerudbysamarbeidet har tidligere spilt inn 

ønske om å revidere den regionale planen; 
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23, 
ettersom planen nå nærmer seg tid for 
fornyelse. 
 
 

Tas til orientering.  
 

 

 

2.2 Det vil være svært krevende for 
Buskerudbybysamarbeidet om den regionale 
planen for Buskerudbyen oppheves uten at den 
erstattes av en ny konkret plan for dette 
byområdet. En felles plan for hele Viken vil 
neppe kunne bli konkret nok, ivareta 
nødvendig lokal forankring, eller produsere 
kunnskap om alternative utviklingsmuligheter 
når det gjelder arealbruk og transporttiltak 
spesifikt for Buskerudbyen. Vi ber derfor om at 
gjeldende regionale plan for Buskerudbyen ikke 
oppheves av Viken inntil Buskerudbyen selv har 
fått utarbeidet en ny plan for byområdet. 
 
Dersom Viken ikke ønsker at en ny plan for 
Buskerudbyen skal være en regional plan, vil 
Buskerudbyen måtte vurdere andre 
planformer, for eksempel interkommunal plan. 

Tas til følge ved at 
formålsbeskrivelsen endres til 
å tydeliggjøre byvekstavtaler 
og bypakkesamarbeid sin rolle 
i det kommende planarbeidet. 

Ny tekst, s19: Den 
regionale planen for areal 
og mobilitet må trygge 
rammene for og 
videreutvikle eksisterende 
byvekstavtale og 
bypakkesamarbeid i 
hovedstadregionen. 
Tilsvarende må 
bypakkene for 
Buskerudbyen og Nedre 
Glomma ligge som 
forutsetning for planen, 
samtidig som det må tas 
hensyn til arbeidet for å 
inngå byvekstavtaler for 
disse to byområdene.  
Bypakker og 
byvekstavtaler vil utgjøre 
rammeverket for 
samarbeid mellom stat, 
fylke og kommunene om 
en effektiv og forutsigbar 
oppfølging av mål, 
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strategier, retningslinjer 
og handlingsprogram. 
Arealperspektivet, og 
behovet for samarbeid på 
tvers av 
forvaltningsnivåene om 
en samordnet areal- og 
transportutvikling, er 
sentralt. Avtalene skal 
ivaretas ved en aktiv og 
forpliktende oppfølging av 
det videreutviklede 
nullvekstmålet: I 
byområdene skal 
klimagassutslipp, kø, 
luftforurensing og støy 
reduseres gjennom 
effektiv arealbruk og ved 
at veksten i 
persontransporter tas 
med kollektivtransport, 
sykling og gange. 
Det er fortsatt behov for 
kunnskap om hvordan det 
videreutviklede 
nullvekstmålet kan nås. I 
kommende byutredninger 
må det vurderes hvordan 
nullvekstmålet kan nås 
igjennom ulike 
virkemiddelpakker. 
Disse tre byområdene må 
gis egen omtale og 
behandles særskilt i ny 
plan. Omtalen av 
osloområdet må klargjøre 
hvordan samarbeidet 
basert på felles ATP Oslo 
og Akershus, kan tas 
videre i en ny 
plankontekst. Her må det 
være en aktiv dialog med 
Oslo ved utforming av 
innholdet i den nye 
regionale planen 
 

2.3 Buskerudbyen ber om at Viken, i planprosessen 
for en ny regional plan for arealbruk og 
mobilitet i Viken, forholder seg direkte til 
Buskerudbyen, evt. i tillegg til 
kommuneregionene. Buskerudbyen er et 
byområde som er aktuelt for byvekstavtale og 
kommuneregionene vil ikke være riktig 
adressat for spørsmål som gjelder kommende 
areal- og transportpolitikk i Buskerudbyen. 

Tas til orientering  

 

3 Bærum kommune (administrativt innspill mottatt 30.09)  
3.1 Kommunen har i sitt høringssvar til regional 

planstrategi påpekt at dersom 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
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fylkeskommunen overtar 
integreringsoppgaver i forbindelse med ny 
integreringslov bør dette få økt 
oppmerksomhet i Regional plan for 
livskvalitet, deltakelse og likeverd. 

planarbeid. 
Integreringsoppgavene blir 
viktige i både RP-ØLDL og 
RP-KV.  

3.2 Vi kan ikke se at tema boligsosial innsats og 
virkemidler, som kommunen påpekte i ved 
høringen av regional planstrategi, er tatt inn i 
planprogrammet. 

Tas til følge. Innspillet er i 
tråd med intensjonen i 
planen. Tematikken 
tydeliggjøres i 
planprogrammet, under 
RP- ØLDL 

Ny tekst (side og 
avsnitt) (s. 17, tillegg 
kulepunkt 2):  
Dette innebærer også å 
styrke arbeidet med 
helhetlig 
boligplanlegging og 
boligsosialt arbeid.  
 

3.3 Det er positivt at støy og luftkvalitet og fokus 
på psykisk helse blant barn og unge, står i 
planprogrammet. 

Tas til orientering.   

3.4 Det går frem av planprogrammet at planen 
skal legge til rette for gode 
samarbeidsløsninger med utviklingen i 
nabofylker, spesielt der vi har felles bo- og 
arbeidsmarked og følge opp eksisterende 
forpliktelser og partnerskap som 
byvekstavtaler. Kommunen kan ikke se 
hvordan fylkeskommunen har tenkt dette 
fulgt opp i planprogrammet. 

Tas til orientering. 
Oppfølging av eksisterende 
samarbeidsavtaler og 
nettverk vurderes i det 
videre planarbeidet. 

 

3.5 Formålet med planen samsvarer for en stor 
del med kommunens behov. I 
planprogrammet er det konkretisert og 
tydeliggjort temaer innen satsingsområdene 
på en oversiktlig og god måte, men det 
etterlyses konkrete føringer for hvordan Viken 
fylkeskommune skal ivareta felles utfordringer 
i det geografiske bo- og arbeidsområde som 
fylket har sammen med Oslo. Hvordan skal 
fylkeskommunen samarbeide med Oslo 
kommune om dette i ny regional plan? 

Tas til orientering. 
Oppfølging av de regionale 
planene vil være et tema 
som avklares i de videre 
arbeidet 

 

3.6 Samordnet areal- og transportplanlegging på 
tvers av forvaltningsnivå, bør være en tydelig 
føring som vektlegges i planarbeidet, for at 
stat, fylker og kommuners samlede innsats 
skal bidra i størst mulig grad til å nå klimamål, 
redusere utslippene fra transportsektoren og 
bidra til en bærekraftig by- og 
tettstedsutvikling. 
 
Med Vikens forslag til ny regional plan er det 
spørsmål om denne kan bli for omfattende og 
utydelig som styringsredskap, om den kan 
erstatte gjeldende areal- og transportplan i 
byvekstavtalen. Bærum kommune mener 
derfor at det er behov for å videreføre en 
egen samordnet, helhetlig og tydelig plan, 

Tas til orientering.  
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felles for Oslo og tidligere Akershus fylke, med 
egne mål og strategier som grunnlag for et 
samarbeid på tvers av fylkesgrensene. 

3.7 Masseforvaltning er en stor utfordring i 
Bærum og temaet er nevnt i planprogrammet. 
En betydelig andel av utslippene fra tyngre 
kjøretøy er knyttet til transport av masser og 
kommunen påpeker behovet for at dette 
inngår i tema «bærekraftig masseforvaltning» 
og med henvisning til fylkeskommunens gods- 
og logistikkprosjekt og prosjektet Bærum 
Ressursbank. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid.  
Ivaretas av tema definert 
under innsatsområde 3 
som peker mot helhetlig 
vurdering av massedeponi, 
samt effektiv og 
miljøvennlig 
masseforvaltning. Viser 
videre til intensjon om at 
den regionale planen skal 
legge til rette for effektive 
areal- og 
lokaliseringsstrategier som 
skal sikre reduksjon av 
transportbehov.  

 

3.8 Kommunen påpeker også at det for å lykkes 
med omlegging til nullutslipp og fornybart 
drivstoff for de tyngre kjøretøyene må det 
tilrettelegges for utbygging av 
ladeinfrastruktur og infrastruktur for 
fornybart drivstoff. De ulike 
forvaltningsnivåene har en rolle i dette 
arbeidet, sammen med private aktører. Dette 
bør omtales i planarbeidet. 

Tas til orientering, og skal 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

3.9 Med henvisning til Helhetlig tiltaksplan for 
Oslofjorden, lagt frem av regjeringen i mars 
2021 bør forurensing fra landbruk og avløp til 
vassdrag og Oslofjorden løftes som tema. 

Tas til følge.  Sees i sammenheng 
med innspill fra 
Statsforvalteren om 
«Miljøtilstand i 
vassdrag og sjø». Nytt 
kulepunkt under 
innsatsområde 6: 
Bedre miljøtilstand i 
vassdrag og sjø, jf. 
regionale 
vannforvaltningsplaner 
og Helhetlig plan for 
Oslofjorden. 

3.10 Det er et godt grep å lage en Regional plan for 
kompetanse og verdiskaping, og kommune 
støtter at Viken ønsker å ha et fokus på å 
videreutvikle og tilpasse samarbeidet mellom 
næringslivet og utdanningssektoren. 
Kommunen mener at det derfor er viktig at 
organiseringen av planarbeidet gjenspeiler at 
utdanningssektoren og næringslivet må ses i 
sammenheng. 

Tas tilfølge, men medfører 
ikke endringer i teksten 
planprogrammet. 

 

3.11 Planprogrammet bør også omtale behovet for 
et samarbeid mellom offentlig og privat sektor 
for å tiltrekke seg talenter og investeringer til 
regionen. For ytterligere å forsterke dette 
mener kommunen at planprogrammet bør 
tenkte ut over regionale grenser og omtale 

Tas til orientering. 
Innspillet er i tråd med 
intensjonen i planen. 
Hvordan 
kompetansemiljøer skal 
styrkes (ref. tiltrekke 
talenter, profilering etc.) 
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hvordan det sterke kompetansemiljøet skal 
profileres nasjonalt og internasjonalt for å 
bidra til å øke konkurranseevnen ytterligere. 

vil bli behandlet i arbeidet 
med den regionale planen 
og handlingsprogrammet. 

3.12 Morgendagens næringsliv vil kreve 
kompetanse, både innen bærekraft og 
digitalisering. Viken har et særskilt ansvar for 
å løfte frem fagutdanningen i videregående 
skole. Det er viktig at Viken peker ut en 
strategisk tenkning for hvordan øke kunnskap 
om digitalisering for alle eksisterende 
fagutdanninger, og kontinuerlig vurdere 
eventuelle nye utdanningsløp som kan 
komme av endringer i fremtidens krav til 
grønn og bærekraftig omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. Innspillet er i 
tråd med formålet for 
planen.   

 

3.14 Det er viktig at Viken ser på hvordan 
konkretisere sosial bærekraft i praksis, blant 
annet gjennom å utdanne elever som faller 
utenfor de tradisjonelle utdanningsløpene, 
men som kan ha kompetanse som kan 
videreutvikles gjennom inkludering og 
samarbeid med næringsliv. 

Tas til orientering og vil bli 
vurdert i forbindelse med 
arbeidet med den 
regionale planen 

 

3.15 Det står lite om medvirkning fra kommunene i 
planprogrammet. Dette temaet bør utdypes 
og beskrives nærmere. Det er viktig at politisk 
nivå i kommunen er en del av den planlagte 
medvirkningen og får et eierforhold til 
planene. 

Tas til følge. Beskrivelse av 
medvirkning utdypes i 
planprogrammet og 
spesifiseres i forbindelse 
med oppstart av arbeidet 
med regionale planer.  

Kap.6, s42: Mindre 
justeringer for å 
tydeliggjøre hvordan 
kommunene skal 
involveres i 
planprosessen.  

3.16 Kommunen ber om at det ved høringsuttale 
gis tilstrekkelig tid til både den administrative 
forberedelsen av saken og nødvendig politisk 
behandling. 

Tas til orientering. Det 
etterstrebes å gi 
høringsaktørene 
tilstrekkelig tid til 
behandling av innspill 

 

3.17 Bærum kommune oppfatter at regional plan 
for areal og transport for Oslo og Akershus har 
fungert godt og legger opp til et samarbeid i 
bybåndet som kommunen har god erfaring 
med. Bærum kommune ber om at regionale 
plan for areal og transport for Oslo og 
Akershus blir videreført som en regionalplan 
for det funksjonelle osloregionen og som en 
felles plan for Viken og Oslo fylkeskommuner 

Tas ikke til følge. Se 
kommentar til uttalelsen 
fra Oslo kommune. 

 

3.18 Viktigste langsiktige arbeider eller strategier: 
- Kommuneplanens samfunnsdel  
- Kommunens langsiktige arealstrategi 

som følger opp føringer fra gjeldende 
regional plan for areal og transport 

- Strategisk næringsplan 
- Klimastrategi (lavutslippssamfunn jf. 

FNs bærekraftsmål). 

Tas til orientering.  
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4 Drammen kommune  
4.1 Kjenner igjen mange av satsingsområdene til Viken 

fra egne styringsdokumenter, og vi står overfor de 
samme fremtidige utfordringene og vi er gjensidig 
avhengige av hverandre for å nå målene. Mener 
derfor at vil være av stor betydning å sikre godt 
samspill mellom de regionale og kommunale 
planene. 

Tas til orientering.  

4.2 Mener at tematikken rundt behovet for å lære hele 
livet, slik at befolkningen kan få kunnskapen og 
ferdighetene de trenger for å stå i arbeid i møte 
med nye krav til omstilling, innovasjon og 
verdiskaping, og for å få nye jobber når arbeidslivet 
er i endring, må løftes og bli mer tydelig. 

Innspillet tas til 
orientering. «Læring hele 
livet» er beskrevet på s. 
27.  

 

4.3 Mener at næringsutvikling bør inngå som tema i RP-
AM siden areal og mobilitet vil ha stor betydning 
for utvikling av bærekraftig næringsliv og 
arbeidsplasser 

Tas til orientering. Flere 
temaer definert innunder 
den regionale planen 
omhandler 
næringsutvikling fra flere 
innfallsvinkler der areal- og 
mobilitetsplanlegging er 
sentralt.  

 

4.4 Å motvirke utenforskap og å utjevne 
levekårsforskjeller kunne vært vektlagt i enda 
større grad i RP-ØLDL. Behov for omstilling innen 
særlig to tema/områder: 

- Det krever en samordnet og helhetlig 
innsats mellom ulike forvaltningsnivåer og 
tjenesteområder for å lykkes med dette. 
Drammen kommune foreslår at dette blir 
tydeligere. 

- Medvirkning og medbestemmelse må 
sikres, for alle. Det krever særlig innsats å 
sikre at også de svakeste stemmene høres. 

Innspillet tas til orientering 
og vurderes i videre 
planarbeid.   
Samordning, helhetlig 
innsats samt fokus på 
medvirkning og 
medbestemmelse for alle 
er ivaretatt i 
høringsutkastet (Kulepunkt 
2 s 14 og s 15). 

 

4.5 Ser frem til at Viken utarbeider egne 
kunnskapsgrunnlag for demografiutviklingen for 
regionen, da demografiutviklingen stiller store krav 
til politiske og administrative prioriteringer frem til 
2030. 
 
Regionale datagrunnlag på kompetanse- og 
rekrutteringsbehov til kommunene, vil også være et 
godt supplement til nasjonale tall/trender og lokal 
kunnskap. Strategisk kompetansestyrking er et 
viktig satsningsområde i vår kommune, derfor vil 
slike oppdaterte datagrunnlag være nyttige. 

Innspillet tas til 
orientering. Oppdatering 
av regionalt 
kunnskapsgrunnlag pågår 
(befolkningsprognoser, 
framtidas 
kompetansebehov). 

 

4.6 Positiv til temabaserte medvirkningsprosesser. 
 
I forbindelse med konkretisering av prinsipper og 
metoder bør hensikten med medvirkningen i de 
ulike fasene tydeliggjøres, før målgruppe og 
metoder defineres og beskrives nærmere. 
 

Innspillet tas til 
orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 
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Positive til at medvirkningsopplegget tilpasses den 
enkelte målgruppe og i så stor grad som mulig 
gjennomføres på deres arenaer. Også viktig at 
næringslivet, paraplyorganisasjonene og rådene får 
anledning til å delta i arbeidet. 
 
Slik ønsker Drammen kommune å bli involvert i det 
videre planarbeidet:  

- Inviteres til politisk medvirkning og drøfting 
av mål og veivalg, slik planprogrammet 
beskriver  

- Tydelige kommunikasjonslinjer 
administrativt, og etablering av ulike 
samarbeidsarenaer med ressurspersoner  

- Bli holdt orientert om utviklingen i 
planarbeidet, gjerne digitalt - Ved å høres 
underveis i arbeidet (svare på konkrete 
spørsmål) 

4.7 Det er viktig å videreføre en bransje-uavhengig og 
tverrsektoriell virkemiddel-orientert politikk for 
innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping, slik 
gjeldende regional plan for verdiskaping for 
Buskerud legger til grunn. 

Tas til orientering og vil bli 
vurdert i forbindelse med 
arbeidet med regional plan 
for kompetanse og 
verdiskaping 

 

4.8 Det er avgjørende for kontinuiteten i det 
forpliktende areal- og transportsamarbeidet i 
Buskerudbyen å ha regionale planer for fortsatt 
koordinert areal- og transportplanlegging i 
byområdet. Den regionale planen for areal og 
mobilitet må være egnet til å videreutvikle 
Buskerudbyen som samarbeidsarena for 
bærekraftig vekst og utvikling, plattform for en 
byvekstavtale, og for fylkeskommunale 
prioriteringer inn mot Nasjonal transportplan. 

Tas ikke til følge. Regional 
plan for Buskerudbyen vil 
ikke revideres. Viktige 
areal- og mobilitetsgrep 
må sees i en større 
sammenheng, både 
geografisk og tematisk. Det 
legges opp til at RP-AM 
skal følge opp 
bypakkesamarbeid, og 
byområdet som dekkes av 
Buskerudbyen skal gis 
egen omtale og skal 
sammen med de andre to 
større byområdene i Viken 
behandles særskilt i ny 
plan. 

 

4.9 Drammen kommunes vurdering er at 
Buskerudbyens felles areal- og transportplan ikke 
kan erstattes av en overordnet og fylkesomfattende 
areal- og mobilitetsplan. Det vil være behov for å 
starte opp arbeidet med revidering av areal- og 
transportplan for Buskerudbyen, da den 
eksisterende planen i utgangspunktet har en 
varighet til 2023. 
 

Tas ikke til følge.  
Se vurdering i forrige 
innspill (4.8). 

 

4.10 I tillegg har temaplaner innenfor kulturminner, 
kunst og kultur, samt fysisk aktivitet vært nyttige, 
på grunn av den den tverrfaglige bredden og 
dybden de har tilført. 
 

Tas til orientering. RP-
ØLDL skal bygge bl.a. på 
disse gjeldende regionale 
planene.  
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4.11 Det er viktig for Drammen kommune at de 
regionale planene samspiller med kommunens mål 
og strategier. 
 

Tas til orientering.  

4.12 De regionale planene skal ha et langsiktig 
perspektiv, og bærekraftsmålene skal være oppfylt 
innen 2030. Samtidig vil de regionale planene 
ferdigstilles først i 2023 – det innebærer at de 
regionale planene får et perspektiv på 7 år. 
Drammen kommune mener at tidsperioden for de 
regionale planene bør vurderes. 
 
Godt grep å operasjonalisere regionale 
målsetninger og sikre gjennomføringskraft ved å 
utarbeide og vedta handlingsprogram. 

Tas til orientering  
2030 er en viktig milepæl 
for det internasjonale og 
nasjonale arbeidet med 
bærekraftsmålene, og er 
derfor et naturlig 

referansepunkt for 
langsiktige utviklingsmål 
vedtatt i Regional 
planstrategi. De 
langsiktige 
utviklingsmålene vil 
revurderes ved 
utarbeidelse av neste 
regionale planstrategi i 
2023.   

 

 

5 Eidsvoll kommune   
5.1 Arbeidet med revidering av regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus må prioriteres først.  
 

Tas ikke til følge. 
De tre regionale planene 
skal utarbeides parallelt 
og med sikte på en 
fastsettelse av de tre 
regionale planene i 
mai/juni 2023.  

 

5.2 80/20-retningslinjen som hemmer mulighetene til 
utvikling av hele kommunen må oppheves 
snarest mulig. Betoner at «for Eidsvoll sin del kan 
man med dagens planverk ikke utvikle som ønsket 
på Dal siden kun Eidsvoll  
Verk og Eidsvoll stasjon er definert som et 
kollektivknutepunkt i gjeldende planverk. Den rigide 
regelen fra gjeldende Akershus plan med 
spesifiserte knutepunkt (såkalte 80/20 regelen) er 
derfor sterkt hemmende for ønsket kommunal 
utvikling og må bortfalle slik at kommunen selv kan 
planlegge egen utvikling, og da naturligvis med 
fortsatt fokus på utvikling rundt grønn og kollektiv 
mobilitet.» 

Tas til orientering, og skal 
vurderes i det kommende 
planarbeidet. 

 

5.3 Om overordnede plangrep: Selv om det kan gi 
fordeler å samle flere tema, mener kommunen at 
det også kan medføre altfor store og lange 
plandokument som primært omhandler 
overordnede tema. Administrasjonen mener at 
dette fremdeles er en viktig problemstilling. 
Strukturen i planprogrammet gjør det vanskelig å 
skjønne hva planene konkret skal handle om og 
hvordan de skal fungere for kommunene. 

Tas til orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 
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5.4 Om RPS: Strategien bør få en klarere fordeling på 
de ulike geografiske områdene i Viken i form av 
konkrete tiltak, slik at  
det blir tydeligere for hver enkelt kommune 
hvordan de skal prioritere for å nå bestemte mål. 

Tas til orientering, og skal 
vurderes i det kommende 
planarbeidet 

 

5.5 Å basere seg på at tre planer skal favne alle tidligere 
regionale planer mener vi er problematisk fordi det 
blir vanskelig å fokusere planarbeidet på konkrete 
spørsmål. Det gjør det også vanskelig å medvirke på 
en konstruktiv måte. 

Innspillet tas ikke til følge. 
Det er vurdert, men fører 
ikke til endringer i 
forslaget til planprogram.  

 

5.6 Kunnskapsgrunnlaget som lå til grunn for  
kommuneplanarbeide(r) bør brukes i de regionale 
planene. 

Tas til orientering. 
Regionale planer skal 
legge føringer på 
overordnet regionalt nivå. 
Lokale kunnskapsgrunnlag 
fra kommuneplanarbeid 
vil bli vurdert der det er 
hensiktsmessig. 

 

5.7 Det kan være aktuelt å være involvert mer direkte i 
arbeidsgrupper, men da bør både administrasjon og 
politisk nivå være representert … Kommunen bør 
involveres på et så konkret nivå som mulig. 

Tas til orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 

 

5.8 En oppdatering av regional plan for areal og 
transport (Oslo/Akershus) må legge til rette for at 
alle kommunene rundt Gardermoen får delta i 
utviklingen og utnyttet sitt potensiale til å utvikle 
framtidsrettede næringer, bomiljø og interne 
kommunikasjoner i samsvar med Stortingets vedtak 
om utbygging i 1992 og de rikspolitiske 
retningslinjer for flyplassen som styrte 
planprosessene i omliggende kommuner. 

Tas til orientering. 
Planprogrammet legger 
ikke opp til en 
oppdatering av 
ATP Oslo Akershus, men at 
det utarbeides ny regional 
plan for areal og mobilitet 
i Viken.  

 

 

6 Folloregionen Interkommunale Politiske Råd  
6.1 Det kan av planprogrammet virke som planen for økt 

livskvalitet, deltakelse og likeverd vil få stor overlapp 
med de andre planene. For at planene skal bli 
enklest mulig å følge opp vil det være en fordel om 
de ikke overlapper hverandre i for stor grad, men at 
de samtidig har hovedfokus på problemstillinger der 
regional samhandling er kritisk og/eller der Viken har 
direkte ansvar/virkemidler for gjennomføring av 
tiltak. 

Tas til orientering, 
og skal vurderes i 
det kommende 
planarbeidet.  

 

6.2 Målsettinger i planene bør settes slik at disse 
kvantitativt eller kvalitativt kan tallfestes eller «grad-
festes» ut ifra en gitt metodikk. 

Tas til orientering, 
og skal vurderes i 
det kommende 
planarbeidet 

 

6.3 Handlingsprogrammet til hver av planene bør legges 
realistisk i forhold til hvilke ressurser Viken 
fylkeskommune har til å følge opp tiltakene, og slik at 
tiltakene oppleves som nyttig for kommunene. 

Tas til orientering, 
og skal vurderes i 
det kommende 
planarbeidet 

 

6.4 Follo-kommunene har stor grad av pendling til Oslo, 
og forholdet til hovedstaden er derfor et like viktig 

Tas til orientering. 
Inngår bl.a. i kap.7, 
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tema som forholdet til omkringliggende kommuner i 
Viken. 

samt beskrivelsen 
av RP-AM.  

6.5 Ved utarbeidelse av nye regionale planer i Viken, og 
eventuelle rulleringer av eksisterende planer, er det 
vesentlig at vedtatte kommuneplaner legges til 
grunn. 

Tas til orientering. 
Kommunenes 
samlede planverk er 
et av flere viktige 
kunnskapsunderlag i 
det kommende 
planarbeidet. 

 

6.6 Folloregionen IPR ønsker at fylkeskommunen er en 
aktiv støttespiller og bidragsyter i forhold til 
etablering av et gjennomgående gang- og 
sykkelveinett i kommunene, og dette håper vi 
vektlegges i Regional plan for areal og mobilitet. 

Tas til orientering  

6.7 Stiller seg positiv til at samarbeid, folkehelse og klima 
og miljø er trukket frem som tverrgående temaer for 
de tre planene i planprogrammet. 

Tas til orientering  

 

7 Fredrikstad kommune  
7.1 Måten å tenke regionale planer på framstår som 

spennende og nytenkende. Fylkeskommunen går bort 
fra de tidligere fag- og samfunnsmessig avgrensede 
regionale planene, for å slå dem sammen i kun tre 
planer, med mer overgripende tematikk. Dette er 
interessant og en potensielt fruktbar måte å drive 
regionalt planarbeid på. Denne metodikken gjør det 
mulig å bryte opp silotenking og se ulike fag- og 
interessefelt i sammenheng 

Tas til orientering  

7.2 Fredrikstad kommune understreke behovet for en 
differensiering, både i planarbeidet, 
kunnskapsgrunnlaget og virkemidler/tiltak. Viken er det 
fylket i landet der forskjellene er størst mellom 
kommunene og mellom regionale delområder. Med så 
stor variasjon på mange samfunnsområder, er det 
viktig å synliggjøre forskjellene i kunnskapsgrunnlaget 
og tilpasse virkemidlene og tiltakene. 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammene. 

 

7.3 Byregionenes rolle bør tydeliggjøres i planene. Både 
rollen som motor i samfunnsutviklingen og som verktøy 
for en overordnet bærekraftig utvikling, men og som et 
arnested for opphopning av levekårsutfordringer. 
Byområdene i Viken har ulike bakgrunner for dette, noe 
som bør reflekteres i kunnskapsgrunnlaget. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet bl.a. i 
vurderingen av 
senterhierarkiet i Viken. 

 

7.4 Fredrikstad kommune understreker viktigheten av å se 
planene i sammenheng, ikke minst også fordi de tre 
planene vil ha tiltak som angår de andre områdene. 
Derfor blir det viktig at virkemidlene i de tre planene 
ses i sammenheng på best mulig måte. 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammet. 

 

7.5 Det er viktig å synliggjøre forskjellene i 
kunnskapsgrunnlaget og tilpasse virkemidlene og 
tiltakene. Planene bør trekke opp de viktigste 
virkemidlene som brukes av ulike aktører for å nå 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
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samme mål. Planprosessen og planene bør kunne vise 
hvordan virkemiddelapparatet med ulike aktører kan 
samarbeide. Hvilke virkemidler som fylkeskommunen 
har til rådighet er særlig viktig å få tydelig fram. 

regionale planene og 
handlingsprogrammene. 

7.6 Nedre Glomma er Norges femte største tettsted. 
Planene bør tydeliggjøre byregionene som motor for 
samfunnsutviklingen, herunder Nedre Glomma sin 
rolle. 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

7.7 RP økt livskvalitet, deltakelse og likeverd:  
Viken fylkeskommune har svært store ulikheter internt 
i fylket, og det blir viktig at planarbeidet differensieres. 
Fredrikstad kommune poengterer betydningen av 
byregionene som motor i samfunnsutviklingen og 
befolkningssentra, ikke minst i et bærekraftperspektiv 

Innspillet tas til 
orientering og vurderes i 
det videre planarbeidet.  

 

7.8 Vi ser også en langt større opphopning av 
levekårsutfordringer i byregioner i Østfold, spesielt i 
Fredrikstad og Sarpsborg, noe som har helt andre 
årsakssammenhenger enn levekårsutfordringene i 
andre deler av Viken. Dette er forskjeller som 
planarbeidet må ta hensyn til. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

7.9 En viktig premiss for å lykkes er en helhetlig politikk og 
styring fra statlig hold, slik som i 0-24 samarbeidet. 

Tas til orientering.   

7.10 Det er behov for å utvikle samarbeidsmodeller, 
(modeller for samskaping og «samproduksjon» av 
tiltak) mellom kommune, stat, sivilsamfunn, regionale 
aktører og private næringer. Fylkeskommunen kan ha 
en koordinerende rolle og være arena for 
kunnskapsdeling mellom ulike institusjoner, for 
eksempel NAV og andre institusjoner som har mye data 
og analyser, samt analysemiljøer, knyttet til 
arbeidsmarked, levekår og helse 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammet. 

 

7.11 Det er nyttig for kommunen at data fra 
innbyggerundersøkelser som Viken fylkeskommune 
gjennomfører er tilgjengelig på kommunenivå og at 
fylkeskommunen bistår kommunene med analyser. 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammet. 

 

7.12 Det er kartlagt mye om levekår og folkehelse, og 
Fredrikstad kommune vil trekke fram NOU 2020:16 
«Levekår i byer», som et svært omfattende og viktig 
kunnskapsgrunnlag. 

Tas til orientering. Er et 
viktig kunnskapsgrunnlag 
for bl.a. RP-ØLDL 

 

7.13 RP komp&Verdi: 
Som for regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og 
likeverd er det også i plan for verdiskaping og 
kompetanse viktig å se de store sammenhengene, og 
ha en helhetlig politikk og styring fra statlig hold, med 
0-24-samarbeidet som et godt eksempel. 

Tas til orientering.  

7.14 Det viktige arbeidet med å redusere frafallet i 
videregående opplæring må fortsette, med forsterket 
og tidlig innsats. Grunnlaget for frafall i videregående 
opplæring legges tidlig, og det er derfor viktig med et 
godt samarbeid mellom kommune og fylkeskommune 

Tas til orientering, og 
vurderes i videre 
planarbeid. Et viktig tema 
i både RP-ØLDL + RP-KV 

 



19 
 

og å jobbe for å lette vanskeligheter i overgangene i 
barne- og ungdomsårene. Viken fylkeskommune bør ta 
en koordinerende rolle mellom fylkeskommunen, 
kommuner, høgskole/universitet og stat. 

7.15 Videre er det viktig å bygge på de regionale fortrinnene 
som finnes. Mye godt arbeid og kompetanse er lagt 
ned i arbeidet for å redusere frafallet i videregående 
opplæring i det tidligere Østfold fylke. Dette er styrker 
man må bygge videre på. 

Tas til orientering, og 
vurderes i videre 
planarbeid. 

 

7.16 Når det gjelder kompetanse og ressursbehov i dag og 
framover må fylkeskommunen ta en ledende rolle. 
Kunnskap må hentes inn og deles. De ulike 
delregionenes regionale fortrinn må synliggjøres, og 
næringsstrukturen videreutvikles i hele Viken. 

Tas til orientering  

7.17 Det er behov for å øke andelen av befolkningen som er 
sysselsatt. Arbeidet må bygge på regionale styrker og 
videreutvikling av eksisterende næringsstruktur. 

Tas til orientering.  

7.18 Partnerskap med næringsliv, høgskole og 
kompetansemiljøer blir svært viktig i det kommende 
planarbeidet. Fellesskap og forpliktende planarbeid kan 
gi høyere måloppnåelse. Planarbeidet må styrke 
forutsetningen for det interkommunale samarbeidet i 
Søndre Viken interkommunale politiske råd (IPR). 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammet. 
Samarbeid vil være 
tverrgående tema i all 
regional planlegging 

 

7.19 RP A&M: 
I Regional plan for areal og mobilitet bør forholdet 
mellom lokalisering etter ABC-prinsippet og 
avlastningsområdene drøftes. Et spørsmål kan være om 
det er nødvendig med definerte avlastningsområder 
hvis lokalisering etter ABC-prinsippet, rett virksomhet 
på rett plass, benyttes i planlegging og gjennomføring. 

“Avlastningsområder for 
handel med 
plasskrevende varer” er et 
innarbeidet begrep i 
arvede regionale planer, 
men med forskjell i 
praksis og løsning for de 
tre tidligere fylkene. 
Hvordan tematikken skal 
behandles i en felles plan, 
må avklares i 
planarbeidet. Tas til 
orientering, og vurderes i 
det videre planarbeidet 
 

 

7.20 Regional plan for areal og mobilitet tar også opp 
klimautfordringene i stor grad, og trekker fram 
viktigheten av å få flere til å gå og sykle. Fredrikstad 
kommune ønsker at også utslippsfrie kjøretøy 
(inkludert biogass) nevnes som en del av løsningen og 
at dette tas opp i planarbeidet 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet.  
Utslippsfrie kjøretøy kan 
være en del av løsningen, 
men de tar like store 
arealer som fossilbiler og 
fremstilling av slike biler 
medfører også klima- og 
miljøulemper. Fokus må 
derfor fortsatt være på å 
redusere biltrafikken. 

 

7.21 Overgang til kollektiv, sykkel og gange er, som det står i 
utkast til planprogram, ikke tilstrekkelig for å nå 
vedtatte klimamål i regional planstrategi: 
Klimagassutslippene skal reduseres med 80 prosent 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 
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innen 2030, målt fra referanseåret 2016. Det er behov 
for at det sies noe mer konkret om tilrettelegging for 
nullutslippsløsninger, og at dette behandles i 
planarbeidet. 

7.22 Videre er det behov for mer og oppdatert kunnskap om 
pendling og pendlingsmønster. Antall som bor i 
tettsteder vokser. Det er behov for oppdatert kunnskap 
om pendlermønstre som grunnlag for nye strategier og 
prioriteringer. Hvordan har utviklingen vært og hva skal 
til for å forsterke utviklingen i bærekraftig retning? 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
arbeid med kunnskaps- og 
utredningsbehov. 
Kunnskapsarbeid om 
pendling og 
pendlingsmønster er 
allerede i gang i Viken FK, 
og vil være en del av det 
samlede 
kunnskapsgrunnlaget for 
videre planprosess. 

 

7.23 Samarbeidet i bypakke Nedre Glomma er et viktig 
partnerskap for samfunnsutviklingen på flere nivå. 
Dette må ivaretas i det kommende planarbeid og 
koordineres og følges opp av fylkeskommunen 

Tas til følge Se 2.2 (Buskerudbyen) 

7.24 Kunnskap: 
-Fredrikstad kommunes levekårskartlegginger er et 
viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens egen 
planlegging. De kan også være viktige for 
fylkeskommunen, da de og gir et bilde av utviklingen 
over tid.  
-Disse bør leses sammen med NOU 2020:16. 
-Fredrikstad kommune har også startet arbeidet med 
kommunedelplan for folkehelse og levekår, og 
utarbeider et kunnskapsgrunnlag i den forbindelse. 
Dette vil kunne være relevant når det foreligger. 
-I arbeidet med kommuneplanens arealdel 2020–2032 
fikk Fredrikstad kommune utarbeidet en 
fortettingsstrategi.  
-Fredrikstad kommune deltar, sammen med flere, blant 
annet Sarpsborg, i nettverket «forskningsbasert 
planlegging», som drives av Telemarksforskning. Her 
utarbeides det regionale analyser med mye relevant og 
nyttig kunnskap, ikke minst med tanke på 
næringsutviklingen og forståelse av drivkrefter og 
regionale forskjeller. Se 
www.regionalanalyse.no. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

7.25 Ønsker om medvirkning: 
Fredrikstad kommune ser fram til den videre 
planprosessen, og håper på stor grad av 
kunnskapsutveksling framover. Vi håper 
fylkeskommunen vil dele innsikt og erfaringer med 
denne måten å drive planarbeid på, slik at også 
kommunene kan bli bedre i stand til å se sine 
planområder i sammenheng. 
 
Fredrikstad kommune forventer at fylkeskommunen 
unngår høringsperiode over sommerferien i de 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet.  
Høringsperioden for de 
tre regionale planene er 
lag til vinter/vår 2023. 
 
I planprogrammet ble det 
avsatt 13 uker til offentlig 
ettersyn. Ifølge forskriften 
skal fristen for høring av 
forslag til planprogram 
være minst 6 uker 
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kommende høringsprosessene 
 

• God nok informasjon og tid til å sette seg inn i saken. 

• Reelle prosesser preget av nysgjerrig åpenhet. • 

Relevante planregioner med like(re) utfordringer. • 

Valg av ulike aktiviteter i medvirkningsprosessen. • 
Ulike temaer i ulike fora, Vikens ulike rolle 

7.26 Østfoldhelsa  
Det tidligere folkehelsepartnerskapet, Østfoldhelsa, var 
en motor i folkehelsearbeidet i Østfold. Østfoldhelsa ga 
meget god kunnskapsstøtte og nettverksstøtte til 
kommunene. Folkehelsenettverket i Viken har foreløpig 
ikke tatt den rollen, eller klart å etablere et aktivt 
folkehelsenettverk. Kunnskapen fra Østfoldhelsa bør 
videreføres, og det regionale nettverket bør re-
etableres. Videre har Østfold fylke, og Nedre 
Glommaregionen spesielt, jobbet grundig og godt over 
lang tid med å redusere frafallet i videregående 
opplæring, noe som har gitt gode resultater. Man har 
lykkes i å snu utviklingen til det bedre. Dette er gjort 
gjennom et solid arbeid for elevenes 
grunnkompetanse. Kunnskapen herfra må komme til 
nytte og arbeidet videreføres i Viken. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet.  
Avklaringer som gjelder 
videreføring av 
eksisterende partnerskap 
og behov for nye 
partnerskap er en del av 
kommende planprosess jf. 
kap. 5.1. 
 

 

7.27 Klima Østfold  
Samarbeidet i Klima Østfold er godt og viktig for 
innsatsen på klimaområdet. Nettverket har vært til stor 
nytte i Fredrikstad kommunes klimaarbeid. Det er 
derfor gledelig at Viken fylkeskommune er i ferd med å 
legge til rette for liknende nettverk andre steder i Viken 
slik at flere kommuner får tilbud om å innrette sine 
klimasamarbeid på tilsvarende måte. Vi ser også fram 
til etableringen av Klima Viken som samarbeidsorgan 
og “paraply” for de regionale nettverkene. Det er viktig 
for Fredrikstad kommune at det regionale nettverket 
også i fortsettelsen kan yte klimafaglig bistand til 
kommunen. 

Tas til orientering.   

7.28 Bypakke Nedre Glomma  
Samarbeidet i bypakke Nedre Glomma må fortsette, 
videreutvikles og få fornyet kraft i Viken. 

Tas til følge. Er definert 
som satsingsområde fra 
gjeldende regionale 
planer som skal 
videreføres innunder 
innsatsområde 5 – 
helhetlig by- og 
stedsutvikling. 

Ny tekst: se 2.2 
(Buskerudbyen)  

7.29 Arealregnskapet  
I fylkesplanen Østfold mot 2050 er det fastlagt 
langsiktige grenser mellom tettstedet og omlandet. Det 
er et mål at arealet tettstedet utgjør ikke skal øke i like 
stor takt som tidligere. Gjennom fylkets arealstrategi er 
de ulike regionene tildelt en arealpott (nåværende og 
framtidig tettstedsareal) som kan brukes til de ulike 
utviklingsformålene bolig, næring, idrett og lignende. I 
fylkesplanen er arealpotten avgrenset på kart med en 

Tas til følge. Utfylling i sjø 
tas opp som tema i RP 
AM.  
Arealpottene og 
delregional arealfordeling 
i et langsiktig perspektiv 
er et konkret verktøy med 
klare grenser, som 
samtidig sikret 
handlingsrom for 
kommunene innenfor en 

Ny tekst i 7.avsnitt i 
beskrivelsen av 
innsatsområde 3 i RP-
AM s.21 endres til: 
Planen skal føre til en 
mer effektiv, helhetlig 
og miljøvennlig 
forvaltning av 
geologiske ressurser, 
og inkluderer 
vurderinger knyttet til 
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tettstedsgrense som i utgangspunktet er 
sammenfallende med den grensen de ulike 
kommuneplanene har definert for byggeformål 
innenfor byområdet/tettstedet. I tillegg omfatter 
arealpotten noen nye områder utenfor 
byggeformålene i gjeldende kommuneplaner, samt 
fortetting i LNF-områder innenfor. En viktig intensjon i 
fylkesplanen for Østfold er å redusere arealforbruket 
per innbygger sammenlignet med andre byer i landet. 
Arealregnskapet ble etablert i forbindelse med vedtak 
av fylkesplanen i 2009. Arealer ble fordelt etter 
befolkningsandel i regionen. Nytt areal benevnes som 
«arealpotten» og alle arealer som gjøres om fra LNF-
områder til byggeområder i kommuneplanens arealdel 
spiser av denne. Tilsvarende kan byggeområder som 
tas ut av kommuneplanens arealdel og gjøres om til 
LNF-områder legges til arealpotten. 
Transformasjonsområder har ingen konsekvens for 
arealregnskapet.  
 
Fredrikstad kommune anser det som nyttig å ha 
regionale føringer som tallfester kommunenes rom for 
arealbruk. Arealregnskapet gir imidlertid ingen føringer 
for utfylling i sjø. Erfaringene i Fredrikstad kommune er 
at dette ville kunne ha stor nytteverdi i forbindelse med 
utarbeidelse av kommunens overordnede planer. 

stram, men realistisk 
tidsramme (30 år). 
Miljøforvaltningen 
mangler verktøy der 
verdiene ikke er så store 
at de kan fredes av staten. 
Arealbeskyttelse kan på 
denne måten bidra til 
partnerskap som kan sikre 
naturen. Arealregnskap 
utviklet i Nedre Glomma 
medførte tett faglig 
samarbeid og et konkret 
verktøy for 
kommuneplanleggerne. 
Arealregnskapet i Nedre 
Glomma vil ikke 
nødvendigvis bli erstattet 
av det pågående 
arealregnskapprosjektet, 
fordi det nye har konkret 
fokus på naturverdier, 
mens det i Nedre Glomma 
innbefatter alle bebygde 
arealer innenfor grønn 
grense. Utfylling i sjø bør 
tematiseres i RP-AM. 

utfylling i sjø. Dette 
må også sees i 
sammenheng med 
løsninger for 
masseforvaltningen i 
våre nabofylker, 
deriblant Oslo. 
 

7.30 Lokalisering etter ABC-prinsippet og 
avlastningsområder  
Regjeringen vedtok i 2008 en rikspolitisk bestemmelse 
for kjøpesentre (kjøpesenterbestemmelsen) for å snu 
utviklingen av byeksterne kjøpesentra som utarmet 
sentrumsområder over hele landet. Bestemmelsen 
utløp i 2018 og ble erstattet av en regional 
planbestemmelse med juridisk bindende virkning for 10 
år. Bestemmelsen bygger på prinsippene for 
transporteffektivitet. Fylkesplanen «Østfold mot 2050» 
har en planbestemmelse for lokalisering av handel der 
avlastningsområder for plasskrevende varehandel er 
definert. I Fredrikstad kommune gjelder dette 
Dikeveien og arealene ligger inne i kommuneplanens 
arealdel 2020–2032 som eget bestemmelsesområde. 
Intensjonene med området er å avgrense den 
bilbaserte handels-virksomheten til handel som ikke 
naturlig hører til i sentrumsområdet, altså 
plasskrevende varer.  
Dikeveien er i prinsippet en B-lokalisering etter ABC-
prinsippet. Når en ser på antall virksomheter som fins i 
området i dag, kan det imidlertid synes vanskelig å 
følge opp hensikten med planbestemmelsen. Har 
denne den samme relevans i dag som da 
kjøpesenterbestemmelsen ble vedtatt, eller kan ABC-
prinsippet for lokalisering stå på egne ben i 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 
“Avlastningsområder for 
handel med 
plasskrevende varer” er et 
innarbeidet begrep i 
arvede regionale planer, 
men med forskjell i 
praksis og løsning for de 
tre tidligere fylkene. 
Hvordan tematikken skal 
behandles i en felles plan, 
må avklares i 
planarbeidet. 
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planleggingen? Planarbeidet bør se på hvordan man på 
mest hensiktsmessig måte kan styre 
handelsetableringer opp imot ønsket måloppnåelse. 
Tydelige overordnede føringer er viktige styringsverktøy 
for kommunene. Det understrekes at planbestemmelser 
og retningslinjer ikke må bli for detaljert utformet, slik 
at det lokalpolitiske skjønnet risikerer å bli satt til side 

7.31 Viktigste langsiktige strategier: 

• Planstrategi for Fredrikstad kommune for 2021–2023 
bygger på kommuneplanens samfunnsdel for 2018–
2020. Endringer i utfordringsbildet beskrives, med plan- 
og utredningsbehov: planstrategi-2021_2023_vedtatt-i-
bystyret-170621.pdf (fredrikstad.kommune.no).  

• Arbeidet med ny kommunedelplan for folkehelse og 
levekår: De systematiske og økende forskjellene innen 
levekår og helse er en viktig og vanskelig utfordring 
som Fredrikstad kommune jobber langsiktig med.  

• Kommunens arbeid med rullering av arealplanen er i 
gang. Gjeldene arealplan for 2020–2032: Fredrikstad 
kommune - Kommuneplanens arealdel.  

• Fredrikstad kommunes strategi for områdesatsing: 
strategi-for-omradesatsing-ifredrikstad-2021-2030.pdf.  

• Fredrikstad kommunes kommunedelplan for klima 
2019–2030: klimaplan-2019- 2030.pdf 
(fredrikstad.kommune.no 

• «Aktive Liv i Fredrikstad» – Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politik
k-ogdemokrati/planer/alleplaner/aktive-liv-i-
fredrikstad/  

• «Å skape rom – kunst og kultur i en liten verdensby» 
– Kommunedelplan for kultur: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politik
k-ogdemokrati/planer/alleplaner/kommunedelplan-
kultur/  

• «Barn og unge er framtiden – den skapes nå!» - 
Kommunedelplan for oppvekst 2021–2030: Fredrikstad 

kommune - Kommunedelplan oppvekst. • Arbeidet 
med ny boligplan: Dette blir en plan for framtidig 
målrettet boligpolitikk og tiltak som skal tilrettelegge 
for godt boligsosialt arbeid og god utnyttelse av 
virkemidler og ressurser.  

• Kommende arbeid med Frivillighetsstrategi: 
Fredrikstad kommune ønsker å styrke samhandlingen 
mellom kommunal og frivillig sektor, og tilrettelegge for 
økt samhandling frivillige aktører imellom.  

• Næringsplan for Fredrikstad kommune 2021–2023: 
Planen bygger videre på vår samfunnsplan, og har en 
egen handlingsdel. 

Tas til orientering  
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8 Frogn kommune  
8.1 Det kan av planprogrammet virke som planen for økt 

livskvalitet, deltakelse og likeverd vil få stor overlapp 
med de andre planene. For at planene skal bli enklest 
mulig å følge opp vil det være en fordel om de ikke 
overlapper hverandre i for stor grad, men at de 
samtidig har hovedfokus på problemstillinger der 
regional samhandling er kritisk og/eller der Viken har 
direkte ansvar/ virkemidler for gjennomføring av 
tiltak. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

8.2 Målsettinger i planene bør settes slik at disse 
kvantitativt eller  
kvalitativt kan tallfestes eller «grad-festes» ut ifra en 
gitt metodikk. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

8.3 Handlingsprogrammet til hver av planene bør legges 
realistisk i forhold til hvilke ressurser Viken 
fylkeskommune har til å følge opp tiltakene og slik at 
tiltakene oppleves som nyttig for kommunene. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

8.4 Ved utarbeidelse av nye regionale planer i Viken, og 
eventuelle rulleringer av eksisterende planer, er det 
vesentlig at vedtatte kommuneplaner legges til 
grunn. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. Kommuneplaner 
vil være en del av 
kunnskapsgrunnlaget for de 
nye regionale planene (se kap. 
7). 

 

8.5 Frogn kommune ønsker at fylkeskommunen er en 
aktiv støttespiller og bidragsyter i forhold til 
etablering av et gjennomgående gang- og 
sykkelveinett i kommunen, dette håper vi vektlegges i 
Regional plan for areal og mobilitet. 

Tas til orientering  

 

 

9 Gjerdrum kommune  
9.1 Regionale planer har stor betydning for 

kommunens handlingsrom i kommunal 
planlegging, og det er viktig at planprosessene 
som skal gjennomføres etter vedtak av 
planprogrammet aktivt sørger for medvirkning 
fra kommunene. Anmoder at Viken legger frem 
en tentativ fremdriftsplan med ønskede 
milepæler for de enkelte planprosessene, slik 
at kommunen planlegge og sette av tid og 
ressurser til å delta i prosessen. 

Tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid. De tre 
regionale planene vil 
utarbeides som hvert sitt 
prosjekt, med rom for ulike 
medvirkningsløp som må sees i 
sammenheng. Hvordan 
kommunene skal involveres vil 
kunne avhenge av bl.a. 
tematikk. 
En tydeligere fremdriftsplan 
med milepæler vil ligge til det 
forberedende arbeidet til de 
tre planprosessene. 
 

 

9.2 Gjerdrum bemerker at planprogrammets plan 
for innbyggermedvirkning er noe utydelig og 
ser ikke ut til å omfatte generell 

Innspillet tas til orientering, og 
skal vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet. 
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innbyggermedvirkning. Planprogrammet bør 
konkretisere hvordan den jevne innbygger i 
Viken skal kunne medvirke i kommende 
planprosesser. 

Beskrivelsen av 
innbyggermedvirkning i 
planprogrammet løfter 
eksplisitt frem Viken FKs ansvar 
for å løfte frem synspunktene 
til mangfoldet av 
samfunnsgrupper, og videre at 
prinsippet om at 
innbyggermedvirkning i så stor 
grad som mulig skal foregå på 
innbyggernes egne «arenaer».  
Vi tar med oss signalet om 
viktigheten av å involvere den 
jevne innbygger i Viken i videre 
planlegging av 
medvirkningsaktiviteter for de 
tre planprosessene. 

9.3 Mener at bruken av regionale 
planbestemmelser må evalueres nøye, slik at 
det ikke tilsidesetter det lokale selvstyret, og at 
kommunen beholder handlingsrom i egne 
planprosesser. Gjerdrum mener dette må 
tydeliggjøres i planprogrammet. 

Tas til orientering. 
Planbestemmelser og 
retningslinjer vil bli vurdert i 
arbeidet med de regionale 
planene.  

 

9.4 I alle tre regionale planer som planprogrammet 
skal gjelde for, er tendensen at målsettingene 
skal oppnås gjennom arealpolitikk. Å bruke 
arealpolitikk som virkemiddel vil da i stor grad 
være avhengig av at det er et markedsgrunnlag 
for ny utbygging eller transformasjon av 
eksisterende områder, som igjen forutsetter en 
befolkningsvekst. Her har kommunene i Viken 
svært forskjellige forutsetninger. 
Mener planprogrammet i større grad bør legge 
opp til en utredning som ser på andre 
virkemidler/strategier for å nå målsettingene. 

Tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid. 

 

9.5 Gjerdrum kommunen mener betydningen av 
digital mobilitet i større grad må fremheves 
som et virkemiddel i areal- og 
mobilitetsplanlegging, slik det er gjort i 
Handlingsplan for Samferdsel. 

Tas til orientering. Betydningen 
av digital mobilitet er løftet 
frem som en viktig del av 
samfunnsutviklingen, og 
teknologi og digitalisering av 
mobilitet er beskrevet som 
tematikk vi trenger særlig 
omstilling for å nå 
utviklingsmålene. 

 

9.6 Planprogrammet omtaler Oslo sin betydning 
for regional utvikling i svært liten grad.  
Høringsutkast til ny kommuneplan for Oslo 
legger opp til store arealer til næringsutvikling 
som ikke samsvarer med planlagt boligutvikling 
– noe som vil forsterke trenden med pendling 
til og fra Oslo, og svekke grunnlaget for 
kommunene i Viken til å skape 
næringsmiljøer/områder utenfor Oslo.  
Utviklingen av Oslo by har stor betydning for 
utvikling av Viken og at disse to må sees i 
sammenheng, og at dette må tydeliggjøres i 

Tas til følge.  Ny utfyllende tekst i kap. 
4.1.2 Planen skal se areal 
og mobilitet i Viken i 
sammenheng med 
utviklingen i våre 
nabofylker og i Sverige. 
Planen skal legge til rette 
for gode 
samarbeidsløsninger med 
disse, spesielt der vi har 
felles bo- og 
arbeidsmarked. Den skal 
også følge opp 
eksisterende forpliktelser 
og partnerskap. Den 
regionale planen for areal 
og mobilitet vil følge opp 
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planprogrammet. Videre at betydningen av at 
Viken og Oslo har arealplaner som jobber i 
samme retning må tydeliggjøres.  

og videreutvikle 
eksisterende 
byvekstavtaler og 
bypakkesamarbeid i 
hovedstadregionen, 
Buskerudbyen og Nedre 
Glomma. 
Avtalene vil være 
rammeverket for 
samarbeid mellom stat, 
fylke og kommunene om 
en effektiv og forutsigbar 
oppfølging av mål, 
strategier, retningslinjer 
og handlingsprogram. 

9.7 Fokuset fra nåværende areal- og transportplan 
må snus – hvordan få næringsetablering i 
større grad der hvor folk bor og dermed 
redusere det totale pendlerbehovet og også 
utnytte kapasiteten i offentlig kommunikasjon i 
motsatt regning av dagens pendlermønster. 
 

Tas til orientering, og vurderes i 
det videre planarbeidet. 

 

9.8 Ønsker at planprogrammet for nye regionale 
planer for Viken tydeliggjør hvordan Viken skal 
samarbeide og samhandle med Oslo i 
utarbeidelse av nye regionale planer, og også 
medvirke inn i Oslo kommunes planprosesser. 

Innspillet tas til følge og fører 
til presisering i 
planprogrammet. 
Planprogrammet omtaler 
allerede at planprosessene i 
Viken skal ses i sammenheng 
med utviklingen hos våre 
naboer, og legge til rette for 
gode samarbeidsløsninger med 
disse, spesielt der vi har felles 
bo- og arbeidsmarked jf. 
formålsbeskrivelsen i 
planprogrammet. Samarbeidet 
med Oslo i planprosessen 
presiseres. 

Ny tekst (side og 
avsnitt): 
Tekst som legges til 
som tillegg i kapittel 7, 
s.42: 
Samarbeid med Oslo 
kommune er spesielt 
viktig i planprosessene. 
På grunn av stor 
befolkning med felles 
bo- og arbeidsmarked, 
har samarbeidet 
mellom Viken og Oslo 
særlig betydning for 
planene for areal og 
mobilitet og 
kompetanse og 
verdiskapning. Oslo 
kommune inviteres til 
et aktivt samarbeid på 
strategisk nivå i 
programorganisasjonen 
for Vikens nye planer. 

9.9 Det er gjennomført utredninger og utviklet 
strategier med tilhørende handlingsplaner for 
kommunene på øvre Romerike som griper 
direkte inn i forestående planoppgave for 
Viken fylkeskommune. Rapporten «Areal og 
transportsamarbeid på Øvre Romerike - 
Utviklingsprogram for byregioner fase I – 
Sluttrapport», «Samferdselsstrategi for Øvre 
Romerike» og «Handlingsplan for 
Samferdselsstrategi for Øvre Romerike» 
avklarer mange forhold som Viken nå skal 
utrede. Det forventes at disse utredningene vil 
ligge som kunnskapsgrunnlag og 
planforutsetninger til planarbeidet Viken 
fylkeskommune nå skal utføre. 

Tas til orientering og vurderes i 
det videre planarbeidet. 
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10 Hurdal kommune  
10.1 Arbeidet med revidering av regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus må 
prioriteres. Omfanget av de tre regionale 
planene som foreslås utarbeidet bør begrenses 
og hensynet til regionale forskjeller og fortrinn 
bør konkretiseres og vektlegges. 

Tas ikke til følge. I vedtatt 
planstrategi angis tre nye, brede 
regionale planer som skal erstatte 
dagens planverk.  
Differensiert virkemiddelbruk i 
ulike deler av fylket er nevnt bl.a. 
innunder innsatsområde 3 i 
beskrivelsen av RP-AM.  

 

10.2 Det vil være svært krevende å samle alle de 
«gamle» regionale planene inn i kun 3 planer 
som skal passe hele fylket. Det kan føre til lite 
konkrete planer, noe som både gjør det 
krevende å ta inn over seg planens konsekvenser 
og å påvirke og forstå planene. 

Tas til orientering  

10.3 Behold regionale føringer - de vedtatte 
forutsetninger for utvikling av boliger og næring 
som følger av kommuneplan og 
områderegulering Hurdal sentrum, som for 
eksempel grønn grense, må også hensyntas i 
(nye) regionale planer. 

Tas til orientering. Føringer, 
planbestemmelser og 
retningslinjer vil bli vurdert i 
arbeidet med de regionale 
planene. 

 

10.4 Ønsker å bli orientert om tema som er relevant 
for kommunen og få mulighet for å påvirke 
planarbeidet underveis i prosessen. Fordi 
uttalelser skal behandles politisk er det viktig at 
det settes tilstrekkelige frister. Det kan også 
være aktuelt å være involvert mer direkte i 
arbeidsgrupper, men da bør både administrasjon 
og politisk nivå være representert. 

Tas til orientering, og vurderes i 
det videre planarbeidet 

 

10.5 Spm. 4: Regional plan for areal og transport har 
vært utfordrende for kommunen da den setter 
krevende rammer for planlegging og plassering 
av boliger og næring i kommunen. Så en 
revidering av denne planen er viktig.         

Tas til orientering  

 

 

11 Hvaler kommune 
11.1 De tre regionale planen, de seks innsatsområdene for 

bærekraftig utvikling, og virkemidlene er fine utgangspunkt 
for at planene i Viken skal kunne takle de 
samfunnsutfordringer fylkeskommunen har, og for å støtte 
opp under FNs 17 bærekraftsmål. 

Tas til orientering. 

11.2 Det er videre viktig å fokusere på medvirkning fra 
kommunen, både administrativt, politisk hold, samt vel, 
foreninger og lokale næringer. I innbyggermedvirkning er 
det særlig viktig å få med vel og foreninger i kartlegging av 
ulike problemstillinger.  

Tas til orientering og vurderes i videre 
arbeid med opplegg for medvirkning.  
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11.3 Under innsatsområde for miljø, økosystem og biologisk 
mangfold er det viktig å fremheve at det er behov for 
utredninger i sjø, og se på virkninger ferje og båttrafikk har 
på Oslofjorden og fjerneffekter på sjøen. Hvis et slikt arbeid 
skal gjennomføres bør marine kunnskapskilder og databaser 
bør også gjøres mer allment tilgjengelig. 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet. 
Vi deler oppfatningen om at 
kunnskapskilder skal være tilgjengelige. 
Pågående arealregnskapsprosjektet ser 
bl.a. på denne problemstillingen. 
Arealregnskapsprosjektet er et 
utviklingsprosjekt som strekker seg over 
4 år (2021-2024). For liv under vann og 
på land (bærekraftsmål 14 og 15) 
mangler vi lokale og regionale data. 
Kunnskapsinnhentingen for å følge opp 
miljømessige bærekraftsmål vil derfor 
(måtte) strekke seg utover tidsrammen 
som er satt av til å utvikle de første 
regionale planene i Viken, og vil være en 
kontinuerlig prosess for å bedre 
underlaget for samfunnsplanleggingen i 
Viken. 

11.4 Viktig at det videre i handlingsprogrammet til hver av 
planene også er basert på- og forankret i kommunenes 
behov, og at det gjøres utredninger og undersøkelser lokalt, 
og ikke bare på regionalt overordnet nivå. 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet. 

 

 

12 Indre Østfold kommune  
12.1 Mener planens formål og tematikk er relevant og 

et godt utgangspunkt for videre planarbeid  

Tas til orientering  

12.2 Overordnet mener Indre Østfold kommune at 
Vikens medvirkningsopplegg virker lovende. Indre 
Østfold kommune ber Viken fylkeskommune 
legge til rette for reell mulighet til medvirkning 
for kommunene under høringsperioden for 
planene og tilhørende handlingsprogram. 
Det er utfordrende at tre omfattende regionale 
planer og tre handlingsprogram legges ut på 
høring samtidig med en høringsfrist på syv uker. 

Vi tar signalet til 
orientering, og har 
forståelse for at 7 uker 
høringsperiode kan bli 
utfordrende. Det blir ikke 
mulig å utvide foreslått 
høringsfrist hvis vi skal ha 
en forsvarlig planprosess 
som fører til regionale 
planer som er forankret i 
vikensamfunnet og med et 
innhold som svarer til 
samfunnsutfordringene vi 
står overfor. Reell 
medvirkning og god 
involvering av kommuner 
underveis blir derfor 
førende for videre 
planarbeid.   

: 

12.3 God erfaring med en rekke regionale samarbeid, 
eks. lokalt samarbeid mellom grunnskole og 
videregående opplæring, Østfoldhelsa, Klima 
Østfold og trafikksikkerhet.  
 
Det er ønskelig med en videreføring av 
Østfoldhelsa, men i en form som er 
hensiktsmessig for kommunene. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet.  
Avklaringer som gjelder 
videreføring av 
eksisterende partnerskap 
og behov for nye 
partnerskap er en del av 
kommende planprosess jf. 
Kap. 5.1. 
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12.4 Medvirkning mellom fylkeskommunen og 
kommunene foregår noen ganger på 
kommunenivå, og noen ganger på regionnivå. 
Denne vekslingen er krevende for kommunene. 
Indre Østfold kommune ser frem til en 
grenseoppgang og avklaring for kommende 
medvirkningsprosesser. 

Tas til følge. Beskrivelsen av 
kommunal 
medvirkning på s.41-
42 justeres slik at 
medvirkning av 
henholdsvis 
kommuner og 
kommuneregioner 
tydeliggjøres.  

12.5 Kommunene i Østfold og Viken har forskjellige 
vilkår for bosettingspolitikken som følge av 
historisk bosettingsmønster, avstand til byer, 
transportforbindelser og offentlig tjenestetilbud. 
Det samme gjelder for spredt næringsetablering. 
Disse forskjellene gjør seg også gjeldende 
innenfor kommunens grenser. Det er kommunen 
som er nærmest til å vurdere hva som er en 
hensiktsmessig politikk på dette området, og 
strenge føringer fra fylkeskommunen vil virke 
hemmende på utviklingen i fylkets 
distriktsområder. 

Tas til orientering. 
Differensiert 
virkemiddelbruk, og 
målsetning fra regional 
planstrategi om at Viken 
skal utvikles differensiert. 
Tilnærming tilpasset 
kommunenes egenart 
ligger til grunn for videre 
planarbeid. 

 

12.6 Det bør være førende for fylkeskommunens 
planlegging at de regionale planene, og særlig 
arealplanene, skal være verktøy for å løse 
oppgaver og ivareta interesser som går ut over 
kommunenivået. Planene må derfor ta for seg 
planspørsmål som reelt sett er av regional 
karakter, og ikke være altomfattende over-
kommuneplaner. 

Tas til orientering, og 
vurderes i videre 
planarbeid. 

 

12.7 Indre Østfold kommune er bekymret for 
vektleggingen av ABC-prinsippet i 
planprogrammene. Kommunen erfarer at det er 
nødvendig med et tilstrekkelig handlingsrom for å 
gi de mulighetene som faktisk oppstår en 
mulighet – dette gjelder særskilt i 
distriktskommuner. 

Tas til orientering – 
planprogrammet sier at det 
er nødvendig med variert 
bruk av virkemidler. 

 

12.8 Viser til Sammen om framtida – 
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 
2021-2032 for innsikt i kommunens langsiktige, 
strategiske arbeid som kan ha betydning innenfor 
den enkelte plan 

Tas til orientering  

12.9 Viken bes gjøre kunnskapsgrunnlag og 
metodeverktøy, som kommer frem under 
planarbeidet, tilgjengelig for kommunene og 
andre til fritt bruk. 

Tas til følge. 
Kunnskapsgrunnlag, 
analyser og verktøy Viken 
har utviklet er og skal være 
tilgjengelig. 

Medfører ikke 
endring i tekst.  

12.10 Kommunen ønsker mer søkelys på klimavennlige 
mobilitetsløsninger også i mindre byer og 
tettsteder, og i spredtbygde områder. 

Innspillet tas til følge 
 

Ny tekst, side og 
avsnitt: 
Nytt kulepunkt under 
innsatsområde 4, 
s.23: 
Legge mer til rette 
for klimavennlige 
mobilitetsløsninger i 
mindre tettsteder og 
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i spredtbygde 
områder. 

12.11 Indre Østfold etterlyser fokus på holdningsarbeid 
i offentlig og privat sektor knyttet til sysselsetting 
av de som opplever utenforskap, eksempelvis 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
personer med innvandrerbakgrunn. 

Innspillet tas til følge. Nytt 
kulepunkt s. 16 

Ny tekst (side 16, 
nytt kulepunkt): 
Samarbeide for å øke 
andelen sysselsatte 
med nedsatt 
funksjonsevne.  
 

12.12 Indre Østfold kommune mener at det må utvises 
skjønn når det kommer til plassering av næring. 

Tas ikke til følge. 
Næringslivet etterlyser 
oftest forutsigbarhet. Mer 
skjønn gir mindre 
forutsigbarhet og 
styringsevne, både for 
miljøverdier og 
næringslivet. 

 

 

 

13 Indre Østfold regionråd (Bnr 53)  
13.1 Mener planenes formål og tematikk er 

relevant og et godt utgangspunkt for videre 
planarbeid. 

Tas til orientering  

13.2 I RP-KV mener vi at det må utvises skjønn 
når det kommer til plassering av næring 

Tas ikke til følge. Skjønn vs. 
helhetlig virkemiddelbruk 
knyttet til fysisk planlegging 
(plassering av næring) vurderes i 
arbeidet med RP-AM. 

 

13.3 Ledige landbruksbygg bør fylles med 
aktivitet, også med næring som ikke er 
landbruksrelatert. 

Tas til orientering, og vurderes i 
videre planarbeid (bl.a. RP-
ØLDL) 

 

13.4 Indre Østfold anbefaler at tilgang til 
offentlige transportløsninger også koples til 
Innsatsområde 1 med mål om like 
muligheter for alle innbyggere i Viken. 

Tas til orientering. Ivaretas av 
innsatsområde 1 i RP-AM.   

 

13.5 Kommunen ønsker mer søkelys på 
klimavennlige mobilitetsløsninger også i 
mindre byer og tettsteder, og i spredtbygde 
områder. 

Tas til følge. Se vurdering gitt til 
innspill fra Indre Østfold 
kommune. 

Se innspill fra Indre 
Østfold kommune 
(innspill 12.10) 

13.6 Viktig at samfunnets klimatilpasning og 
utvikling knyttet til å håndtere klimakrisa 
inkluderer alle, ikke bare de ressurssterke i 
samfunnet. 

Tas til orientering. Det er i 
varetatt av Innsatsområde 4 
(pkt.2) RP-ØLDL 

 

13.7 Etterlyser fokus på holdningsarbeid i 
offentlig og privat sektor knyttet til 
sysselsetting av de som opplever 
utenforskap, eksempelvis mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og personer med 
innvandrerbakgrunn. 

Innspillet tas til følge. 
Tematikken løftets i RP-ØLDL, 
innsatsområde 2 

Ny tekst (side 15, 
nytt kulepunkt): 
Samarbeide for å 
øke andelen 
sysselsatte med 
nedsatt 
funksjonsevne. 
 

13.8 Indre Østfold kan bidra med grunnlagsdata 
som forklarer årsakene bak statistikken i 
Indre Østfold og deler gjenre kunnskapen 

Tas til orientering, og vurderes i 
det videre planarbeidet 
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som avdekkes i det pågående 
kommuneplanarbeidet 

13.9 Vikens medvirkningsopplegg virker lovende. 
Indre Østfold regionråd ber Viken 
fylkeskommune legge til rette for reell 
mulighet til medvirkning for kommunene og 
regionrådene under høringsperioden for 
planene og tilhørende handlingsprogram. 
 
Det er utfordrende at tre omfattende 
regionale planer og tre handlingsprogram 
legges ut på høring samtidig med en 
høringsfrist på syv uker. En så kort 
høringsperiode vanskeliggjør interne 
medvirkningsprosesser både administrativt 
og lokalpolitisk da det ikke gir tilstrekkelig 
saksbehandlingstid. Spesielt vanskelig blir 
dette for små kommuner med få ressurser. 

Vi tar signalet til orientering, og 
har forståelse for at 7 uker 
høringsperiode kan bli 
utfordrende. Det blir ikke mulig 
å utvide foreslått høringsfrist 
hvis vi skal ha en forsvarlig 
planprosess som fører til 
regionale planer som er 
forankret i vikensamfunnet og 
med et innhold som svarer til 
samfunnsutfordringene vi står 
overfor. Reell medvirkning og 
god involvering av kommuner 
underveis blir derfor førende for 
videre planarbeid.   

 

13.10 Vi har god erfaring med en rekke regionale 
samarbeid hvor man har funnet felles 
utviklingsområder å jobbe med. Eksempler 
på dette er lokalt samarbeid mellom 
grunnskole og videregående opplæring, 
Østfoldhelsa, Klima Østfold og 
trafikksikkerhet. 

Tas til orientering, og vurderes i 
det videre planarbeidet.  
Avklaringer som gjelder 
videreføring av eksisterende 
partnerskap og behov for nye 
partnerskap er en del av 
kommende planprosess jf. kap. 
5.1. 

 

13.11 Det er ønskelig med en videreføring av 
Østfoldhelsa, men i en form som er 
hensiktsmessig for kommunene. Dagens 
Viken-kommuner er til dels svært 
forskjellige og behovene ulike. Dette må 
hensyntas. 

Tas til orientering, og vurderes i 
det videre planarbeidet.  
Avklaringer som gjelder 
videreføring av eksisterende 
partnerskap og behov for nye 
partnerskap er en del av 
kommende planprosess jf. kap. 
5.1. 

 

13.12 Fylkeskommunen ønsker innledende innspill 
på regionnivå, mens formell høring ønskes 
med kommunestyrevedtak. Denne 
vekslingen er krevende for kommunene. 
Indre Østfold kommune ser frem til en 
grenseoppgang og avklaring for kommende 
medvirkningsprosesser. 

Tas til følge Beskrivelsen av 
kommunal 
medvirkning på 
s.40-41 justeres 
slik at medvirkning 
av henholdsvis 
kommuner og 
kommuneregioner 
tydeliggjøres. 

 

 

 

 

14 Lier kommune (Bnr. 50)  
14.1 Bør se på hvordan flere av målene i RP-KV kan 

oppnås uten at det fører til vesentlig materiell 
vekst. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 
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14.2 Fokuset på en utvikling i retning av 
nullutslippssamfunn kan med fordel økes.  

Tas til orientering. 
Planarbeidet vil 
understøtte nasjonale og 
regionale målsetninger 
for klimagassutslipp, jf. 
Lov om endringer i 
klimaloven (klimamål for 
2030 og 2050), samt 
målsetting om at 
klimagassutslipp er 
kuttet med minst 80 
prosent i Viken innen 
2030 målt fra 
referanseåret 2016. 

 

14.3 Kunne beredskapstenkning inkludert 
matberedskap, drikkevann og klimatilpasning 
med mer vært bedre ivaretatt?  

Tas til orientering. 
Hensyn til drikkevann og 
klimatilpasning er 
ivaretatt i henholdsvis 
innsatsområde 3 og 5 RP-
AM, og matberedskap er 
ivaretatt under 
innsatsområde 3 i RP-KV. 

 

14.4 Tankene rundt karbonfangst og naturlige 
prosesser kan med fordel tydeliggjøres, og gjerne 
suppleres med vern av gammel skog og våtmark.  

Tas til orientering. Vern 
av gammel skog og 
våtmark er tiltak som 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

14.5 Bærekraftig skogbruk bør inkluderes.  Tas til orientering. Er i 
samsvar med 
planprogrammet som 
legger opp til bærekraftig 
forvaltning og bruk av 
skog og skogsområder jf. 
kulepunkt under 
innsatsområde 3 i RP-
KV.,  

 

14.6 Fokus på høyere dyrevelferd bør komme klart 
frem 

Tas til følge. Kulepunkt «Økt 
kunnskap om og styrket 
fokus på dyrevelferd» tatt 
inn som tema under 
innsatsområde 3 i RP-KV. 

Ny tekst s 30: «Økt 
kunnskap om og 
styrket fokus på 
dyrevelferd» 

14.7 Målene under hvert innsatsområde i RP-ØLDL 
kan med fordel komme tydeligere frem.  
Man bør se på hvordan flere av målene kan 
oppnås uten at det fører til vesentlig materiell 
vekst. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 
Bærekraftig utvikling 
innenfor planetens 
tålegrense er en føring 
for alle tre planene.  

 

14.8 Lier kommune ønsker å spille inn følgende planer 
til vurdering som relevant kunnskapsgrunnlag for 
det videre planarbeidet: 

- Mobilitetsplan for Fjordbyen Lier – 
Drammen 

- Folkehelsestrategien 2019-2028 

Tas til orientering.  

14.9 Grunnet en relativt stram fremdriftsplan bør det 
legges opp til en gjennomtenkt, godt forberedt 
og effektiv arbeidsplan. Faste møterekker med 
konkrete temaer man kan forberede før hvert 
møte vil være hensiktsmessig. For å begrense 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 
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ressursbruken bør det være relativt konkrete 
problemstillinger som presenteres. 

14.10 Ønsker å trekke frem at samarbeidet rundt 
fylkesveier med tilhørende infrastruktur og 
ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og 
kommunen kunne vært bedre. 

Tas til orientering i det 
videre arbeidet med 
regional plan for areal og 
mobilitet. 

 

14.11 Flere lokale/kommunale planer og strategier som 
vil være relevante for det videre planarbeidet for 
alle de tre regionale planprosessene. 

Tas til orientering  

14.12 En god definisjon av «lavutslippssamfunn» i 
planprogrammet vil gjøre det enklere å beskrive 
nødvendige tiltak.  
 

Tas til følge. Definisjon av 
lavutslippsamfunn er 
allerede beskrevet under 
kap 5.2. klima og miljø. 
Definisjonen kan likevel 
tilgjengeliggjøres ytterligere, 
og har derfor også blitt 
kopiert inn under ny 
overskrift 
«lavutslippsamfunnet» i 
kap.9 Begrepsforklaring og 
definisjoner.  
«I jord og skog» har også 
blitt slettet fra 
høringsforslaget for å 
gjøre begrepsbruken mer 
presis.  

Ny tekst s 48, kap.9 
under ny overskrift 
Lavutslippsamfunnet:  
I lavutslippssamfunnet 
er det ingen fossile 
utslipp, og det slippes 
ikke ut mer 
klimagasser enn det 
som tas opp. 
Utslippene skal kuttes 
med minst 80 prosent 
innen år 2030 målt fra 
referanseåret 2016. 
Dette er en 
formidabel oppgave. 
En overgang til 
lavutslippssamfunnet 
innebærer 
utslippsreduksjon i 
alle deler av Viken, og 
at vikensamfunnet 
gjør en innsats for å 
redusere klimagasser 
også utenfor Viken. 
Reduksjon av forbruk 
og å utnytte 
ressursene mer 
klimavennlig, vil stå 
sentralt. 

14.13 Bestrebelser for å oppnå et bærekraftig samfunn 
må være et klart definert mål, og bør 
fremkomme tydelig i planprogrammet.  
 

Tas til orientering. Det er 
beskrevet bl.a. i kapittel 
2.5 og tverrgående tema 
klima og miljø. Vedtatt 
regional planstrategi for 
Viken inneholder bl.a. 
føring om at 
plansystemer skal legge 
FNs bærekraftsmål til 
grunn.  

 

14.14 Sørge for at de nye regionale planene ikke blir 
mer overordnet enn at det har konkret relevans 
på lokalt nivå. 

Tas til orientering.   

 

15 Lillestrøm kommune  
15.1 Det er en styrke for planarbeidet at koblingen til 

FNs bærekraftsmål er så tydelig og uttalt, og det 
vil være viktig for kommunene at det utvikles 
argumenter og forståelse for sammenhengen 
mellom bærekraftsmål og handling på lokalt og 
regionalt nivå. 
 

Tas til orientering. Intensjonen 
er i tråd med 
planprogrammet. Innspillet 
vurderes i det videre arbeidet 
med de regionale planene og 
handlingsprogrammet. 
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Det er positivt at Viken fylkeskommune legger 
opp til et planarbeid som ser sammenhenger 
mellom fagområder og at innsatsområder og 
utviklingsmål er gjennomgående. 

15.2 Planene bør synliggjøre de ulike fagområdenes 
betydning for helheten. Dette kan være særlig 
viktig innenfor områder hvor oppgavene ikke er 
like tydelig forankret i lovverk, som for 
eksempel på kulturfeltet. 

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet 

 

15.3 Temaene som er foreslått for planarbeidet 
samsvarer godt med kommunens behov. 

Tas til orientering  

15.4 Kommunen ser at eldrebølgen ikke er trukket 
fram særskilt i planprogrammet, og mener at 
det vil være hensiktsmessig å ha et særlig fokus 
på alderssammensetningen i samfunnet i 
framtidig planarbeid. 
Det er viktig å ha oppmerksomhet på hvordan vi 
kan utvikle samfunnet mer aldersvennlig.  

Innspillet tas til følge. 
Endringer i demografien 
synliggjøres mer i omtalen av 
plan for areal og mobilitet og 
plan for økt livskvalitet, 
deltakelse og likeverd. 

Ny tekst (side 
og avsnitt): 
ØLDL: s.15, nytt 
kulepunkt 
under 
innsatsområde 
1: Andelen 
eldre øker og vi 
må jobbe 
helhetlig og 
tverrfaglig med 
å skape et mer 
aldersvennlig 
samfunn.  

15.5 Fylkeskommunen bør vurdere hvordan bruk og 
utvikling av arealregnskap kva inngå i regional 
plan. 

Tas til orientering. Er definert i 
kap.2 og kap. 8.2 som en del 
av kunnskaps- og 
utredningsbehov for videre 
planarbeid. 

 

15.6 Befolkningsprognoser, luftforurensning og støy, 
forurensede masser og skytebaner er også tema 
der vi ønsker et bredere samarbeid i regionen 
og som bør være tema i regional plan for areal 
og mobilitet 

Tas til orientering og vurderes 
i videre planarbeid. 

 

15.7 Fylkeskommunen fikk ansvar for integrering og 
mangfold med regionreformen. Det er viktig at 
RP-ØLDL beskriver hvordan fylkeskommunen vil 
ivareta denne oppgaven og hvordan det skal 
samarbeides med kommunen. 

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet. 

 

15.8 Frafall fra arbeidslivet er en stor utfordring som 
vil bli større. Dette vil også bli forsterket som en 
konsekvens av korona-epidemien. Utenforskap 
gir mange konsekvenser, for eksempel innenfor 
psykisk helse, og det er viktig at planen ser på 
dette. 

Tas til orientering og skal 
vurderes i videre planarbeid. 
Er bl.a. ivaretatt av 
innsatsområde 1 RP-ØLDL. 

 

15.9 Lillestrøm kommune har utarbeidet et 
kunnskapsgrunnlag i forbindelse med 
utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel 
og kommunens planstrategi. Vil særlig vise til 
levekårsundersøkelsen som inngår i 
kunnskapsgrunnlaget. 

Tas til orientering  

15.10 Vil peke på viktigheten av at utredninger og 
statistikk utformes på en måte som gjør at de er 
relevante for kommunene og kan brukes i 

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet 
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kommunens planarbeid. Dette innebærer for 
eksempel at data er tilgjengelige på 
kommunenivå eller mindre områder, slik at 
innsatsen kan rettes mer presist inn der det er 
størst behov. 
 
Kunnskapsinnhenting bør skje i dialog med 
kommunene. 

15.11 Det står lite om medvirkning fra kommunene i 
planprogrammet. Dette temaet bør utdypes og 
beskrives nærmere. 

Tas til følge.  Beskrivelse av 
medvirkning av 
kommunene på 
s.40-41 skal 
justeres slik at 
involvering av 
kommunene 
blir tydeliggjort. 

15.12 Det er viktig at politisk nivå i kommunen er en 
del av den planlagte medvirkningen og får et 
eierforhold til planene. 
Kommunene trenger tid til interne 
møteforberedelser og ikke minst tilstrekkelig tid 
til politisk behandling ved høringer. Dette 
gjelder særlig i saker der regionrådene bør 
involveres. 

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet 

 

15.13 Det er viktig at involveringen legges opp slik at 
fagkompetansen som finnes lokalt utnyttes. 
Dette innebærer at invitasjoner og møter må ha 
en klar målgruppe, og at kommunene gis 
mulighet til å forberede bidrag i planprosessen. 

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet 

 

15.14 Faglige nettverk er en viktig ressurs for 
kommunen og det er en arena hvor kommunen 
også kan bidra. Noen viktige nettverk:  

- Bybåndsamarbeidet vært en nyttig 
samarbeidsarena,  

- Fylkeskommunens folkehelsenettverk 
har vært viktig som et faglig nettverk 

- På kulturfeltet og kulturvernfeltet har 
det også vært viktig å ha regionale 
nettverk. 

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet 

 

15.15 Etablerertjenesten er et tilbud som er viktig for 
Lillestrøm kommune og Nedre Romerike. Et 
felles lavterskeltilbud til alle som ønsker å starte 
egen virksomhet, med sterkt fokus på nettverk, 
øker antall levedyktige næringsetableringer. 
 
Faglig samarbeid mellom de næringsansvarlige i 
kommunene og fylket, er også verdifullt. 

Tas til orientering.  

15.16 I arbeidet for å øke kunnskapsproduksjonen og 
skape fremragende forsknings- og 
utviklingsmiljøer, vil vi fremheve 
kunnskapsmiljøet på Kjeller og peke på 
viktigheten av at fylkeskommunen og 

Tas til orientering.  
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kommunen arbeider sammen for å styrke dette 
miljøet. 
Det er viktig at planarbeidet ser på hvordan man 
kan bevare og sikre studieplasser i fylket. 
I arbeidet med kompetanse og verdiskaping er 
det viktig å også se på geografiske forhold og 
arbeidsmarkedsregioner. Dette må igjen kobles 
opp mot arbeidet med areal og mobilitet. 

15.17 For Lillestrøm kommune er det viktig å styrke 
Strømmen, Lillestrøm by og Kjeller 
(byvekstområdet) og de prioriterte tettstedene. 
Vi ser arealforvaltning og RP-ATP som et viktig 
verktøy for å nå nullvekstmålet og som verktøy 
for å sikre god arealforvaltning samtidig som vi 
ivaretar klimahensyn, miljøverdier og øvrige 
vernehensyn. 
Vi oppfatter hovedprinsippene i PR-ATP som 
robuste, men det er behov for at ny PRATP 
tilpasses ny kommunestruktur.  

Tas til orientering, og vurderes 
i det videre planarbeidet. 

 

15.18 For Lillestrøm kommune er det også spesielt 
viktig å sikre en god arealutvikling i hele 
kommunen, også de mindre tettstedene og 
grendene utenfor prioritert vekstområde. 
Planen må vise hvordan dette kan ivaretas. 

Tas til orientering. 
Planprogrammet viser til at 
RP-AM skal legge til rette for 
utvikling av små og store byer 
og tettsteder gjennom 
differensiert virkemiddelbruk 
som skal legge til rette for 
balansert befolkningsutvikling 
i ulike deler av Viken.  

 

15.19 For Lillestrøm kommune er det særlig viktig at 
planen ser på hvordan det kan bygges opp et 
framtidig kollektivsystem som både betjener 
arbeidsmarkedet i Oslo og regionbyene, og 
sørger for at kollektivtransport sikres 
konkurransekraft mot privatbil, også på reiser 
internt i kommunene. 

Tas til orientering og tas med i 
det videre planarbeidet. 

 

15.20 Arbeidet med et nytt billettprissystem bør være 
en viktig forutsetning for mobilitetsutviklingen i 
regionen. 
 

Tas til orientering, og vurderes 
i videre planarbeid. 

 

15.21 Kommunal planstrategi for Lillestrøm viser en 
rekke strategi- og planarbeid som skal 
utarbeides av kommunen, hvor av flere kan 
være relevante for Viken fylkeskommune. 
Kollektivtransport, vare- og godstransport, 
regionale næringsarealer, karbonfangst og 
masseforvaltning er eksempler på tema som 
krever planer og virkemidler på regionalt nivå, 
og som vi ønsker å samarbeide om. 

Tas til orientering  

 

 

16 Lunner kommune  
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16.1 Med en rekke distriktskommuner i Viken bør Plan 
for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd ta inn 
over seg forbedret bevegelsesfrihet for barn og 
unge i spredtbygde områder. 

Tas til følge. Utdypes 
under innsatsområde 
5. 

Ny tekst (side 17, første 
avsnitt): «Planen skal 
bidra til gode 
oppvekstforhold. For 
barn og unge i 
spredtbygde områder 
er det viktig å sikre økt 
bevegelsesfrihet.»  

16.2 Lunner kommune ønsker å være representert når 
man diskuterer utviklingsmuligheter i randsonen 
til Oslo og hvilke føringer som skal gjelde for dette 
området. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

16.3 En erfaring med fylkesbyttet var at kulturminner i 
Lunner, med regional betydning i Oppland, ble 
«skrevet ut av historien» i overgangen fra Oppland 
til Innlandet. Det er dermed viktig for kommunen 
at Lunner blir skrevet «inn igjen» i historien om 
Viken. 

Tas til orientering  

16.4 Når det gjelder Regional plan for areal og 
transport for Oslo og Akershus fungerer de 
retningsgivende elementene, men det er en 
utfordring at Lunner ikke er med i vurderingene. 
Dette er særlig aktuelt da kommunen er i gang 
med å revidere kommuneplanens arealdel. 

Tas til orientering. I 
ny RP-AM vil Lunner 
inkluderes. 

 

16.5 Lunner er en randkommune til Oslo. Kommunen 
både forventer og planlegger med 
befolkningsvekst og flere lokale arbeidsplasser. 
Det er viktig for Lunner kommune at regionale 
planer understøtter en slik utvikling, særlig 
Regional plan for areal og mobilitet 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

 

17 Lørenskog kommune  
17.1 Formål og tematikk for RP-KV er et godt utgangspunkt. 

Kommunen har ingen videre kommentarer til planen. 

Tas til orientering.  

17.2 Beskrivelsen av RP-AM gir i det store og hele et godt 
utgangspunkt for videre arbeid og den samsvarer godt 
med Lørenskogs arealstrategi.  
Kommunen stiller seg positiv til at planen vil ta inn over 
seg ulikheter i geografi, demografi og utfordringsbilde i 
ulike deler av fylket. Nye retningslinjer og eventuelle 
bestemmelser må være fleksible og differensierte nok 
til at de kan romme så ulike problemstillinger som man 
finner i Viken. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

 

17.3 I forhold til temaer hvor det kreves særlig innsats er det 
ønskelig at det gis et større fokus på reduksjon av lokal 
forurensing. Både støy og støv, men også lys. 

Tas til følge, og 
legges til som 
tema under 
innsatsområde 5 i 
RP-AM. Temaet 
løftes også frem 
under 
innsatsområde 6 i 
RP-ØLDL. 

Tekst i andre avsnitt 
under 
innsatsområde 5, 
s.24 endres til: Vi 
skal bidra til å 
redusere 
transportbehov, 
klimagassutslipp, 
støy og lokal luft- og 
lysforurensing ved å 
utvikle kompakte 
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byer og tettsteder 
rundt 
kollektivknutepunkt. 

17.4 Beskrivelsen av RP-ØLDL viser til at det må arbeides på 
tvers mellom planens innsatsområder for å oppnå best 
mulige løsninger for innbyggerne. Det er imidlertid 
vanskelig å se at det i det eksisterende 
kunnskapsgrunnlaget legges opp til tverrfaglighet og 
arbeid på tvers av temaer. Dette kan sees tydelig for 
eksempel mellom innsatsområdene 'Økt livskvalitet, 
deltakelse og likeverd' og 'Helhetlig by- og 
stedsutvikling'. Det er et behov at disse 
innsatsområdene i stor grad må ses på samlet, både ved 
utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og metodikk. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

 

17.5 Metoden for deltakelse og medvirkning fra regionens 
innbyggere konkretiseres i de kommende 
handlingsplanene. Satsing på kompetanseøkning og 
utvikling av metodikk for dette bør være en sentral del 
av det videre arbeidet i regionen. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

 

17.6 Viktig kunnskap fra kommunens arbeid: 
- Visjon for Visperud 
- Kommuneplanens samfunnsdel, plan for grønn 

mobilitet og retningslinjer for bokvalitet. 

Tas til orientering  

17.7 Lørenskog kommune ønsker god informasjon og 
mulighet til aktiv deltagelse fra alle fagmiljøer i det 
videre planarbeidet. Det er positivt med oversikt over 
dato og tid for møter, samlinger og webinarer i god tid. 
Informasjons- og dialogmøtene som fylket har arrangert 
hittil har vært informative og nyttige. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

17.8 Kommunen er også interessert i jevnlig informasjon om 
pågående arbeid og kommende aktiviteter, gjerne 
gjennom nyhetsbrev eller nettside. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

17.9 Før Akershus ble til Viken hadde fylket jevnlig møte med 
næringssjefene i kommunene. Det er ønskelig at dette 
gjenopptas i forbindelse med regional plan for 
kompetanse og verdiskaping, for eksempel gjennom 
SNR 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

17.10 Gjeldende føringer, hensyn og retningslinjer som 
berører forholdet mellom Lørenskog og Oslo burde i 
stor grad videreføres i den nye planen. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet, jf. 
kommentar til 
Oslo kommunes 
uttalelse. 

 

17.11 Samtidig ser vi at det har vært krevende å sikre og følge 
opp rammer for god bokvalitet og mangfold av 
boligtyper i møte med sterk befolkningsvekst, 
utbyggingspress og kravet om høy tetthet rundt 
knutepunkt som gjeldende plan legger opp til. Det er 
også en mangel på virkemidler for å ta tak i boligsosiale 
tiltak. De nye planene burde sikre et bredt kommunalt 
handlingsrom til å finne stedsspesifikke måter å drive 
bærekraftig og klimavennlig by- og stedsutvikling. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet 
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17.12 Det er også viktig at det videreføres gode 
samarbeidsfora mellom Oslo og kommunene som er en 
del av det større byområdet i regionen. 
Bybåndssamarbeidet og SNR er viktige arenaer for 
interkommunalt samarbeid i regionen 

Tas til orientering. 
Samarbeid med 
våre naboer, 
spesielt der vi har 
felles bo- og 
arbeidsmarked 
blir en viktig del 
av planarbeidet 
og oppfølgingen 
av de regionale 
planene. 

 

17.13 Viktige langsiktige arbeider/strategier lokalt: 
- Revisjon av kommuneplanens arealdel 
- Strategic housing 
- Naturmangoldsplan 
- T-bane til Lørenskog 

Tas til orientering.  

17.14 Positivt at planprogrammet tar utgangspunkt i 
målsetningen fra regional planstrategi om at utvikling 
skal skje innenfor planetens tålegrense. 

Tas til orientering  

17.15 I forhold til omfang favner imidlertid beskrivelsen av 
planene bredt, og det er en potensiell motstrid mellom 
flere av temaene både innad og på tvers av planene. 
Skillelinjene mellom de tre planene er på enkelte steder 
utydelig. 

Tas til orientering  

17.16 I det videre planarbeidet kan for eksempel bruken av 
innsatsområdene med fordel tones noe ned i forhold til 
struktur, slik at temaene hvor det kreves særlig 
omstilling kan få større plass. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

 

18 Moss kommune  
18.1 Innholdet i planprogrammet henger godt sammen med 

vedtatt planstrategi. Planprogrammet er imidlertid 
svært omfattende, og fokuset på tverrfaglighet og 
helhet gjør at man står i fare for å vanskeliggjøre 
tilgangen til tydelig informasjon innenfor hvert 
fagområde. Viken kan med fordel jobbe med forenkling 
og spissing slik at både planprogrammet og de nye 
planene blir gode verktøy for oppfølging innenfor hvert 
enkelt fagområde 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

18.2 Det er veldig bra at kunnskap er et stikkord i de fleste 
temaene og planene. Man må ha et godt 
kunnskapsgrunnlag for å ta gode beslutninger. Her er 
det viktig å ta hensyn til den lokale kunnskapen og at 
den inkluderes i kunnskapsgrunnlaget. Det vises spesielt 
til kommuneplanens overordnede planer med 
tilhørende kunnskapsgrunnlag, herunder 
folkehelseoversikten «Mangfoldige Moss, slik har vi det» 
og regional analyse for mosseregionen. Kommunens 
overordnede planer mm kan leses på kommunens 
nettsider. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
skal vurderes i 
det kommende 
planarbeidet 

 

18.3 Planprogrammet er svært omfattende og detaljert, og 
det er behov for å en mer temabasert tilnærming til 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
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medvirkning, der ulike typer aktører i fellesskap drøfter 
sentrale utfordringer innen viktige tverrfaglige 
temaområder eller for hver enkelt plan for å sikre 
deltakelse med god og relevant fagkompetanse. Det er 
avgjørende at samhandlingen med kommunene utvikles 
for å gjøre det mulig å iverksette ønskede tiltak og nå 
målene. Det er viktig å sikre gode 
medvirkningsprosesser både mot kommunene og 
kommuneregionene. Plansamarbeidet med 
Osloregionen som funksjonell hovedstadsregion er også 
viktig for å nå planstrategiens ambisiøse mål på mange 
områder, herunder innen verdiskaping og kompetanse, 
klima og samferdsel. 

videre 
planarbeidet 

18.4 Gjeldende planer bør evalueres i forbindelse med at 
man har intensjon om å videreføre sentrale føringer, 
spesielt innenfor areal, mobilitet og næring. Det blir 
viktig å evaluere gjeldende planer med tanke på 
strategier og arealgrep for å fremme innsatsen mot 
verdiskaping og sysselsetting. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

18.5 Oslo og Osloregionen  
Et godt samarbeid med Oslo er av stor betydning for 
Vikensamfunnet, og er viktig for helhetlig planlegging og 
samlet innsats innen bla. areal, transport, mobilitet, 
klima og næringsutvikling. Osloregionen er en viktig 
arena for samarbeid for svært mange av kommunene i 
Viken.  
 
Klima Østfold  
Klima Østfold har eksistert siden 2012, og har på de 
snart 10 årene det har eksistert blitt et eksempel til 
etterfølgelse når det gjelder klimasamarbeid. Klima 
Østfold finansieres av medlemskommunene, der 
Fylkeskommunen er største bidragsyter. Samarbeidet er 
sterkt fordi det er en klar forutsetning om at Klima 
Østfold eksisterer for å bidra til gjennomføring av 
kommunens klimamål. Dette gjør at kommunene får 
hånden på rattet, opplever eierskap til samarbeidet og 
også reell nytte. Denne nytten speiles i hvor mye man 
har klart å få til i samarbeidet. I tillegg til finansieringen, 
klarer Klima Østfold å generere mye mer midler 
gjennom en rekke søknader. Dette har ført til at vi har 
kunnet kjøpe inn god kompetanse og kunnskap i 
forbindelse med nye klimaplaner og klimabudsjett, 
kampanjer rettet mot ulike deler av samfunnet, foredrag 
og nettverksbygging, og innkjøp av elsykler, 
ladestasjoner mm 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet.  
Avklaringer som 
gjelder 
videreføring av 
eksisterende 
partnerskap og 
behov for nye 
partnerskap er 
en del av 
kommende 
planprosess jf. 
Kap. 5.1.  

 

18.6 Folkehelsepartnerskap Østfoldhelsa  
Fylkeskommunen skal iht. Folkehelseloven understøtte 
folkehelsearbeidet i kommunene, være pådriver for å 
samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel 
gjennom partnerskap. Folkehelsearbeidet i tidligere 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet.  
Avklaringer som 
gjelder 
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Østfold var organisert i det regionale 
folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa, som Østfold 
fylkeskommune ledet ved sekretariatsfunksjon. 
Formålet med partnerskapet var å realisere 
folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold og 
Folkehelseloven. Med i partnerskapet var alle 
kommunene i Østfold, frivilligsentralene, Østfold 
Idrettskrets, Inspiria, Høgskolen i Østfold og Sykehuset 
Østfold HF. Partnerskapet har blitt prolongert i 
minimum to år – til 2022. For kommunen var 
partnerskapet positivt for samhandling i 
folkehelsearbeidet, muligheter for å søke tilskudd til 
folkehelsetiltak, nettverksarbeid og et viktig bindeledd i 
det regionale fellesskapet blant annet.  
 
Bærekraftsmål 17 handler om at nye komplekse 
samfunnsutfordringer ikke kan løses sektorvis, men 
krever innsats på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. 
Det må etableres flere likeverdige samarbeid og 
partnerskap for å lykkes med bærekraftig utvikling står 
det i Vi i Viken. De betydelige sosioøkonomiske 
forskjellene i Viken viser at systematisk og tverrfaglig 
samarbeid mellom alle aktører i Viken er nødvendig. En 
hensiktsmessig samarbeidsstruktur bør etableres for å 
sikre et bærekraftig regionalt folkehelsearbeid 

videreføring av 
eksisterende 
partnerskap og 
behov for nye 
partnerskap er 
en del av 
kommende 
planprosess jf. 
Kap. 5.1. 

18.7 Det vises spesielt til kommuneplanens samfunnsdel som 
ble vedtatt i 2020 med tilhørende dokumenter, 
kommuneplanens arealdel vedtatt i 2021, 
kommunedelplan for klima og kommunedelplan for 
levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv. 
Kommunens overordnede planer kan leses på 
kommunens nettsider. Kommunen har igangsatt et 
omfattende arbeid med plan for Leve hele livet i høst, 
strategisk næringsplan for mosseregionen er under 
revisjon etter å ha vært på høring, og det er igangsatt 
arbeid med planprogram for kommunedelplaner for 
naturmangfold og bolig. Oversikt over prioriterte 
planarbeider ligger i vedtatt planstrategi for Moss. 

Tas til 
orientering 

 

 

19 Nannestad kommune 
19.1 Siden Viken er et stort fylke er det viktig at man klarer å finne gode regionale 

inndelinger som tar hensyn til demografiske forskjeller, forskjeller i 
bosetningsmønster, næringsstruktur 
o.l. i det videre planarbeidet når strategier og tiltak skal konkretiseres. Dette 
er spesielt viktig i de tilfeller hvor en ender med planbestemmelser som 
legger føringer på kommunene, for eksempel i arealbruk. 

Tas til 
orientering. 
Planprogrammet 
viser til at det vil 
være nødvendig 
med 
differensiert 
virkemiddelbruk 
i ulike deler av 
fylket. 

19.2 Nannestad stiller seg positiv til en temabasert medvirkning med konkrete 
temaer som blant annet frafall i videregående opplæring, grønn omstilling av 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
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næringsliv og universell utforming. Det er ønskelig at slike 
medvirkningsmøter organiseres sammen med andre omkringliggende 
kommuner/kommuneregioner som allerede i stor grad deler elevmassen 
mellom de videregående skolene, har felles arbeidsmarked med sine 
særegne komparative fortrinn og lignende. 

videre 
planarbeidet. 

19.3 Ad RP-ATP Oslo/Akershus - Det er tettsted i kommunen som ligger langs 
samme kollektivakse som går gjennom definert 
kollektivknutepunkt i ATP som har gangavstand til for eksempel dagligvare, 
frisør, apotek, barnehager, skole o.l. Det bør være større handlerom lokalt til 
å utnytte areal/boligpotensialet i slike områder enn hva konsekvensene av 
føringene i gjeldende ATP er. 

Tas til 
orientering, og 
skal vurderes i 
det kommende 
planarbeidet. 

19.4 For Nannestad kommune er det i stor grad føringene i ATP som påvirker det 
langsiktige arbeidet med utviklingen av de fire tettstedene i kommunen … I 
forbindelse med at Nannestad ble vertskapskommune for Oslo lufthavn ble 
det gjort store investeringer i sosial og teknisk infrastruktur for å ta imot den 
forventede befolkningsveksten. Barneskolen på Eltonåsen er for eksempel en 
konsekvens av at barneskolen på Holter ville havne innenfor flystøysonen. 
Andre investeringer er i vann og avløp. Nannestad mener at en bærekraftig 
utvikling også innebærer å kunne bruke allerede eksisterende sosial og 
teknisk infrastruktur det er investert i på en god måte. Føringene i RP-ATP 
Oslo/Akershus vanskeligjør dette. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

 

20 Nesodden kommune 
20.1 Det kan av planprogrammet virke som planen for økt livskvalitet, deltakelse 

og likeverd vil få stor overlapp med de andre planene. For at planene skal bli 
enklest mulig å følge opp vil det være en fordel om de ikke overlapper 
hverandre i for stor grad, men at de samtidig har hovedfokus på 
problemstillinger der regional samhandling er kritisk og/eller der Viken har 
direkte ansvar/ virkemidler for gjennomføring av tiltak. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid.  

20.2 Målsettinger i planene bør settes slik at disse kvantitativt eller kvalitativt kan 
tallfestes eller «grad-festes» ut ifra en gitt metodikk. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet 

20.3 Handlingsprogrammet til hver av planene bør legges realistisk i forhold til 
hvilke ressurser Viken fylkeskommune har til å følge opp tiltakene og slik at 
tiltakene oppleves som nyttig for kommunene. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
skal vurderes i det 
kommende 
planarbeidet 

20.4 Nesodden kommune har stor grad av pendling til Oslo og forholdet til 
hovedstaden er derfor et like viktig tema som forholdet til omkringliggende 
kommuner i Viken. 

Tas til orientering. 

20.5 Ved utarbeidelse av nye regionale planer i Viken, og eventuelle rulleringer 
av eksisterende planer, er det vesentlig at vedtatte kommuneplaner legges 
til grunn. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid. 
Samarbeid er et 
av tre 
tverrgående 
temaer for 
planprosessen og 
samarbeid 
mellom lokale, 
regionale og 
nasjonale 
samfunnsaktører 
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må ligge til grunn 
for å nå 
målsetningen om 
en bærekraftig 
utvikling av 
vikensamfunnet.  

20.6 Nesodden kommune har satt seg ambisiøse klima- og miljømål. For å nå 
dem, vil kommunen antakelig behøve større handlingsrom og bistand fra 
nasjonale myndigheter. Det samme vil trolig gjelde for klima- og miljømål for 
Viken. Det er viktig å synliggjøre dette gjennom planarbeidet. 

Tas til orientering 

20.7 Nesodden kommune ønsker en styrking av transport på sjøen. Tas til orientering, 
og vurderes som 
en del av videre 
planarbeid. 

20.8 Nesodden kommune ønsker at fylkeskommunen er en aktiv støttespiller og 
bidragsyter i forhold til etablering av et gjennomgående gang- og 
sykkelveinett i kommunen, dette håper vi vektlegges i Regional plan for 
areal og mobilitet. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid. 
Satsing på økt 
grad av sykkel og 
gange er en viktig 
del av blant annet 
innsatsområde 4 
og innsatsområde 
5 i beskrivelsen av 
RP-AM. 

20.9 Nesodden kommune stiller seg positive til at samarbeid, folkehelse og klima 
og miljø er trukket frem som tverrgående temaer for de tre planene i 
planprogrammet. 

Tas til orientering. 

 

 

21 Nittedal kommune (administrativ innstilling)  
21.1 Nittedal kommune oppfatter det som positivt at 

planene bygger på FNs bærekraftmål, som 
innebærer at mer av planverket bygges innenfor det 
samme rammeverket. Temaene som løftes i 
planprogrammet fremstår som relevante, og vi 
opplever at det i høy grad er i samsvar med 
overordnede mål i vår egen arealstrategi. 

Tas til orientering  

21.2 Samarbeidet med Oslo bør vektlegges tydeligere i 
planprogrammet. Oslo – ut fra størrelse og 
beliggenhet - er helt avgjørende for å få til gode 
areal- og transportløsninger i tråd med FNs 
bærekraftsmål. Det er også viktig å huske på at 
gjeldende regional plan for areal og transport er 
vedtatt som felles plan for Akershus og Oslo, og at en 
ny plan om areal og mobilitet bør ha siktemål om 
tilsvarende inkludering og felles forpliktelser i både 
Oslo og Viken 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid, jf. 
kommentar til 
uttalelse fra Oslo 
kommune 

 

21.3 Positiv til at det legges opp til et grundig 
utredningsarbeid i forbindelse med utarbeidingen av 
planer. I den forbindelse vil vi peke på viktigheten av 
at utredninger og statistikk utformes på en måte 
som gjør at de er relevante for kommunene og kan 

Tas til orientering  
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brukes i kommunens planarbeid. 
Kunnskapsinnhenting bør skje i dialog med 
kommunene. 

21.4 Medvirkningsaspektet kunne ha vært tydeligere i 
planprogramforslaget. Det er viktig at vi kan bruke 
Viken FK i konkrete sammenhenger som 
kompetansebase, nettverksbygging og 
prosjektarbeid. Det er også viktig at de politiske 
organene inkluderes i dette arbeidet bl. a ved at 
tilstrekkelig tid avsettes til å utarbeide høringsinnspill 
med mer. 

Tas til følge.  
 
Reell medvirkning og 
god involvering av 
kommuner underveis 
i planprosessen blir 
førende for videre 
planarbeid. 

Beskrivelse av 
medvirkning av 
kommunene på s.40-
41 skal justeres slik at 
involvering av 
kommunene blir 
tydeliggjort. 

21.5 I Nittedal vil det være utfordrende å nå målene i 
Regional plan for areal og transport om at det 
prioriterte tettstedet Rotnes skal ta 80% av bolig- og 
arbeidsplassveksten før vi får en avklaring på hvor 
rv4 skal gå i fremtiden. Dette skyldes både 
rekkefølgekrav og mulighet for å frigjøre areal til 
vekst. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

 

22 Nordre Follo kommune 
 Se til innspill fra Folloregionens interpolitiske råd sin uttalelse.  

 

23 Oslo kommune (byrådets innstilling til bystyret, av 30.9.2021  
23.1 Oslo kommunes forpliktende og 

avtalebaserte samarbeid med Akershus 
fylkeskommune, nå del av Viken 
fylkeskommune, har vært en avgjørende 
suksessfaktor for utviklingen av 
hovedstadsområdet de siste tiårene. 
Osloområdet har, som et av få 
hovedstadsområder i Europa, lykkes i å 
håndtere en sterk vekst i folketall og 
økonomisk aktivitet uten tilsvarende økning 
i biltrafikk, forurensning og 
klimagassutslipp. Samarbeidet mellom Oslo 
og Akershus har utviklet seg over flere tiår, 
gjennom blant annet Oslopakke 1 fra 1980-
tallet, Oslopakke 2, Oslopakke 3 og Ruter-
samarbeidet. Sammen med vedtak av to 
regionale planer i 2015, for henholdsvis 
innovasjon og verdiskaping og for areal og 
transport, representerer dette en 
omfattende struktur for felles innsats, 
innenfor omforente mål og strategier for 
transport, næringsliv og arealpolitikk. 

Tas til orientering 
Viken fylkeskommune deler 
Oslo kommunes oppfatning 
om viktigheten av samarbeid. 
Det ligger nå to tilnærmet 
identiske samarbeidsavtaler 
mellom Oslo og Akershus til 
grunn for de felles regionale 
plansamarbeidene innen 
areal og transport, innovasjon 
og nyskaping. Oslo kommune 
løfter nå fram begge to som 
strategisk viktige, selv om 
areal- og transportplanen har 
fått mest oppmerksomhet i 
den regionale planleggingen i 
hovedstadsregionen 2016-
2021. Det bemerkes at Oslo 
kommune ikke omtalte 
regional plan for innovasjon 
og nyskaping i sitt 
høringsinnspill til regional 
planstrategi, da 
planstrukturen for Viken ble 
vedtatt. 

 

23.2 Oslo kommune har lagt betydelige ressurser 
og politisk innsats i plansamarbeid med 
Akershus fylkeskommune, særlig om 
regionale planer for innovasjon og 

Oslo kommunes innspill tas til 
orientering og behovet for 
samarbeid med Oslo 
presiseres i det videre 
planarbeidet. Viken fylke har 
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verdiskaping og for areal og transport. Oslo 
kommune erfarer nå at Viken 
fylkeskommune tydelig uttrykker et ønske 
om å erstatte disse to regionale planene for 
hovedstadsregionen, med egne regionale 
planer for Viken uten å inkludere Oslo. 
 
I et hovedstadsområde med sterkt 
vekstpress og med mål om bærekraftig 
utvikling var behovet for forpliktende 
regionalt plansamarbeid grunnlaget for det 
statlige pålegget om regionalt 
plansamarbeid i 2008. Det objektive 
behovet for plansamarbeid er minst like 
stort i dag, fordi befolknings- og 
arbeidsplassvekst er fortsatt sterk i hele 
regionen, noe som skaper et arealpress og 
et økende behov for transport innenfor og 
mellom Oslo og Viken.  
 
Erfaringene nylig i forbindelse med Covid-1 
9 viser en midlertidig økt utflytting fra Oslo, 
samtidig som at bruken av hjemmekontor 
ventes å være høyere enn før. Eventuell 
virkninger av Covid-1 9 for det regionale 
transport- og utbyggingsmønsteret er 
usikre, noe som krever et fortsatt tett 
samarbeid og felles styring. 
 
Slik Oslo ser det, er behovet for felles 
planlegging i hovedstadsområdet derfor 
minst like stort som tidligere, både for å 
oppnå mål i klimapolitikken, men også for å 
sikre et velfungerende hovedstadsområde. 
Uten felles planlegging og -styring, vet vi av 
erfaring at bilbruken kan øke raskt igjen, 
forurensing kan bli et større problem, og 
transportforsinkelser og kostnader vil være 
til hinder for personlig mobilitet og 
bedrifters internasjonale konkurransekraft. 
 
Innenfor areal- og transportsamarbeidet, 
har Staten også hatt en sentral rolle. 
Nasjonale utredninger har gjentatte ganger 
påpekt utfordringene, og behovet for et 
sterkt plansamarbeid i hovedstadsregionen. 
Disse vurderingene ble lagt til grunn 
allerede for Stortingets vedtak av statlige 
bidrag i Oslopakkene, og senere for pålegg 
om regionalt plansamarbeid og for 
byvekstavtalen, som også omfatter tre av 
nabokommunene. Oslo kommune ser 

gjennom de formelle 
dokumentene som er 
styrende for regional 
planlegging (vedtatt regional 
planstrategi for Viken og 
høringsutkastet til 
planprogram for nye 
regionale planer), tydelig 
forpliktet seg til å videreføre 
og utvikle samarbeidet med 
Oslo. Dette ønsker Viken 
fylkeskommune bl.a. å gjøre 
gjennom felles oppfølging av 
eksisterende byvekstavtale og 
gjennom arbeidet med de nye 
regionale planene for Viken.  
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dermed på hovedstadsområdets 
utfordringer som også et nasjonalt ansvar, 
noe som må løses i fellesskap med Viken. 
 

23.3 Oslo kommune mener at dagens regionale 
planer i Oslo og Akershus svarer godt til ut 
fordringene, og gir sterke og nødvendige 
verktøy for samarbeid og styring, for 
henholdsvis innovasjon og nyskaping og for 
areal og transport. 
1. RP-IN (201 5) gir føringer for å styrke 

internasjonal konkurranseevne og attr 
aktivitet for næringslivet i 
hovedstadsområdet. 

2. RP-ATP (201 5) legger føringer for areal- 
og transportutvikling i regionen 
gjennom en rekke strategier og 
retningslinjer for areal og transport. 
Hovedmål er at Osloregionen skal ut 
vikles som en konkurransedyktig og 
bærekraftig region i Europa, med et 
arealeffektivt utbyggingsmønster, 
bevaring av overordnet grønnstruktur, 
og et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem. 

Tas til orientering  

23.4 Oslo kommune har forståelse for at Viken 
har behov for bedre intern samhandling og 
felles planverk. Oslo kommune mener 
samtidig at dagens forpliktende 
samhandling gjennom felles planer er minst 
like viktig som før regionreformen. Dagens 
felles regionale planer bør derfor 
videreføres og ikke kun erstattes med 
Vikens egne regionale planer. Ved å forlate 
samarbeidslinjen som er utviklet sammen 
med Oslo kommune, risikerer Viken å 
påføre regionen uheldige konsekvenser. 
Dette gjelder for framtidige utvikling og 
felles måloppnåelse for Oslo- og 
Akershusområdet, og kan føre til at 
resultatene av felles innsats over mange år 
kan bli svekket. 
 
Oslo kommune er opptatt av at det 
forpliktende plansamarbeidet mellom Oslo 
og Viken (tidligere Akershus) videreføres. 
Felles regional plan for areal og transport 
for Oslo og Akershus har vært bærebjelken i 
å ut vikle et tett og resultatorientert 
samarbeid. Oslo kommune ser med 
bekymring på at Viken fylkeskommune 

Innspillet tas til orientering og 
vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet.  Samarbeidet 
med Oslo er viktig for å kunne 
nå Vikens langsiktige 
utviklingsmål, og drøfte felles 
problemstillinger og 
virkemiddelbruk. Gjeldende 
ATP-planer, virkemidlene som 
der er vedtatt, og erfaringene 
fra disse, vil være et viktig 
grunnlag for planarbeidet vi 
nå vil ha samarbeid om. 
 
Se også øvrige vurderinger 
nedenfor. 
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ønsker å erstatte den gjeldende felles 
regional plan med ny regional plan for areal 
og mobilitet for Viken fylke. 

23.5 Det er helt avgjørende at felles regional plan 
for ATP videreføres. 

Ønsket om at gjeldende felles 
regional plan for ATP for Oslo 
og Akershus videreføres for 
de aktuelle kommunene i 
Viken, tas ikke til følge, men 
gjeldende samarbeidsavtaler, 
samarbeidsstrukturer og 
forpliktelser overfor øvrige 
myndigheter, vil bli videreført 
til ny plan foreligger og ev. 
nye avtaler om oppfølging er 
inngått. Det er behov for et 
helhetlig perspektiv i Viken 
(se utdypingen nedenfor) og 
planprosessene vi nå går inn i 
vil avklare ev. behov for 
revidering av, eller inngåelse 
av nye avtaler for oppfølging 
av felles mål og strategier 
med Oslo. 
 

 

23.6 I tillegg må Oslo kommune inviteres inn i 
Vikens eget planarbeid med reell 
påvirkningsmulighet for å sikre at viktige 
premisser og forhold som angår begge 
fylkene ivaretas.  
 

Innspillet tas til følge og fører 
til presisering i 
planprogrammet. 
Planprogrammet omtaler 
allerede at planprosessene i 
Viken skal ses i sammenheng 
med utviklingen hos våre 
naboer, og legge til rette for 
gode samarbeidsløsninger 
med disse, spesielt der vi har 
felles bo- og arbeidsmarked 
jf. formålsbeskrivelsen i 
planprogrammet. 
Samarbeidet med Oslo i 
planprosessen presiseres. 

Ny tekst som legges til 
som tillegg i kapittel 7, 
s.42: 
Samarbeid med Oslo 
kommune er spesielt 
viktig i planprosessene. 
På grunn av stor 
befolkning med felles 
bo- og arbeidsmarked, 
har samarbeidet 
mellom Viken og Oslo 
særlig betydning for 
planene for areal og 
mobilitet og 
kompetanse og 
verdiskapning. Oslo 
kommune inviteres til et 
aktivt samarbeid på 
strategisk nivå i 
programorganisasjonen 
for Vikens nye planer. 
 
Nytt setning i kapittel 7, 
s. 42: Det er særlig viktig 
at samarbeidsavtaler 
med staten om 
bypakker og 
byvekstavtaler ligger 
som gitte føringer for 
planarbeidet. 
 
Nytt pkt. s. 18, 
formålsbeskrivelsen for 
plan for areal og 
mobilitet: 
Sikre velfungerende bo- 
og arbeidsmarkeder. 
Det krever samarbeid 
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med våre nabofylker, og 
et særskilt fokus på 
samarbeidet med Oslo. 

23.7 Det må også påpekes at plansamarbeidet 
mellom Oslo og Akershus var resultat av et 
statlig pålegg, og at begge parter har et 
gjensidig ansvar for oppfølging. Dersom 
Viken ikke lykkes med å følge opp disse 
forventningene i sitt planarbeid, vil det 
være nødvendig å løfte dette til nasjonale 
myndigheter. 
 
Oslo kommunes forventninger til framtidig 
samarbeid 
Oslo kommune ønsker et fortsatt godt og 
for pliktende plansamarbeid med Viken 
fylkeskommune om ut viklingen i 
hovedstadsområdet. Derfor anmodes Viken 
fylkeskommune om å stille arbeidet med 
regionale planer for henholdsvis 
kompetanse og verdiskaping og for 
mobilitet og areal i bero, i påvente av at 
rammene for det videre samarbeidet med 
Oslo er innarbeidet i det regionale 
planprogrammet. Oslo kommune mener at 
det i utviklingen av en Regional plan for 
kompetanse og verdiskaping i Viken bør 
utvikles et felles kunnskapsgrunnlag med 
Oslo, og ikke i Oslo og Viken hver for seg. 
 
Oslo kommune mener Viken 
fylkeskommune snarest mulig bør gå 
sammen med Oslo kommune om en felles 
evaluering og deretter felles vurdering av 
behovet for revidering av gjeldende felles 
regionale plan for areal og transport. Oslo 
kommune mener at Vikens nye regionale 
plan må legge til grunn at felles regional 
plan for Oslo og Akershus videreføres, og at 
Vikens nye regionale plan ikke må være i 
motstrid med felles regional plan for areal 
og transport. 
 
Oslo kommune mener dessuten at 
tidsrammen for planarbeidet i Viken bør 
utvides for å sikre tilstrekkelig tid til innspill 
og samhandling, og at Oslo bør inkluderes i 
felles analyser og prosesser som omfatter 
hovedstadens bolig- og 
arbeidsmarkedsregion. Oslo kommune 
varsler mulighet til å fremme vesentlig 
innvending til Vikens kommende regionale 

Innspillet tas til orientering og 
vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet. Samarbeidet 
med Oslo er viktig for å kunne 
nå Vikens langsiktige 
utviklingsmål, og drøfte felles 
problemstillinger og 
virkemiddelbruk. Gjeldende 
ATP-planer, virkemidlene som 
der er vedtatt, og erfaringene 
fra disse, vil være et viktig 
grunnlag for planarbeidet vi 
nå vil ha samarbeid om. 
 
Regionreformen og 
etableringen av Viken 
fylkeskommune ga behov for 
nye regionale planer. Brede 
medvirkningsprosesser, 
analyser og evalueringer har 
understreket dette. 
Regjeringens føring om at FNs 
bærekraftmål skal være 
grunnlag for samfunns- og 
arealplanleggingen, har 
bidratt til å understreke 
planbehovet og behovet for å 
se geografiske og faglige 
sammenhenger på en ny 
måte. Dette ligger bak 
vedtaket om regional 
planstrategi for Viken, og 
vedtaket om tre regionale 
planer.  
 
Oslo kommune var i sin 
uttalelse til regional 
planstrategi for Viken ikke 
kritiske til grepet med tre 
tverrsektorielle regionale 
planer for Viken. De var 
videre positive til videreføring 
av plansamarbeidet. De 
forutsatte at eventuelle 
endringer i regionalt 
planarbeid skal skje i tråd 
med samarbeidsavtalen 
mellom Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune. 
Dette innebærer at en 
eventuell endring av 
samarbeidsavtalen gjøres 
gjennom beslutning i 
fylkesutvalget (nå fylkesrådet) 
og byrådet i Oslo. Dette 
innebærer videre at det i 
forkant av en eventuell 
avtaleendring må være 
avklart hvordan oppgavene  
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planer hvis forventningene ovenfor ikke tas 
til følge. 
 
Om svekket næringssamarbeid i oppfølging 
av RP-IN 
Oslo kommune mener at næringspolitikk 
må ses og arbeides med på tvers av geografi 
og på en funksjonell måte. Det at politikken 
og samarbeidet nå i mindre grad ses i 
sammenheng mellom Viken og Oslo er en 
svakhet for begge fylkene, men også 
regionalt, nasjonal t og internasjonalt. Det 
har derfor stor betydning at Oslo har en 
felles regional plan med Viken gjennom 
regional plan for innovasjon og nyskaping – 
fram mot 2025 og en egen 
samarbeidsavtale. Det oppleves nå at Viken 
er i gang med en egen Regional plan for 
kompetanse og verdiskaping hvor Oslo i 
liten grad er invitert inn. Oslo kommune har 
en egen samarbeidsavtale med Viken på 
næringsfeltet, som er videreført fra 
samarbeidet med Akershus. 
 
Om brudd på forpliktelser og oppfølging av 
RP-ATP 
Staten påla Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune å utarbeide en felles 
regional plan for areal og transport i 2008. 
RP-ATP ble vedtatt av Akershus fylkesting og 
Oslo bystyre i 201 5 etter et omfattende 
utrednings- og planleggingsarbeid og bred 
medvirkning blant annet med berørte 
kommuner. Planperioden for RP-ATP går fr 
em mot 2030, med perspektiv mot 2050. 
Videre samarbeid ble forankret i en 
samarbeidsavtale mellom planeierne Oslo 
og Akershus.  
 
Avtalen er gyldig frem til avtalen sies opp av 
begge parter. Ifølge avtalen skal partene 
avklare behovet for en revisjon av planen, 
og de må enes om eventuell oppløsning av 
samarbeidet. En oppløsning av samarbeidet 
er videre betinget av at partene i fellesskap 
har blitt enige om og avklart hvordan 
oppgavene som regional myndighet skal 
ivaretas og videreføres. I uttalelsen til 
Vikens planstrategi påpekte Oslo kommune 
at eventuelle endringer i regionalt 
planarbeid må skje i tråd med 
samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune 

som regional myndighet skal 
ivaretas og videreføres. Det er 
bl.a. en slik avklaring Viken nå 
må gjøre gjennom sine 
planprosesser. Dette ligger 
implisitt i Vikens regionale 
planstrategi, og i 
planprogrammet. 
 
Det er for øvrig ikke noe nytt 
at de geografiske rammene 
for areal- og 
transportplanlegging ble 
endret ved etableringen av 
Viken. Dette er omtalt i 
byvekstavtalen av 26. juni 
2019, «…Ved utarbeidelse av 
fremtidige regionale planer 
for areal og transport vil 
nullvekstmålet legges til 
grunn. Konteksten vil 
imidlertid være endret på 
grunn av etableringen av 
Viken, og nye regionale planer 
vil ikke nødvendigvis ha 
samme geografiske 
avgrensning som dagens». 
 
Da staten påla Akershus 
fylkeskommune og Oslo 
kommune et plansamarbeid 
om areal og transport i 2008 
var det med bakgrunn i at 
staten da ikke så en samlet 
politisk innsats mellom Oslo 
og Akershus for areal- og 
transportutfordringene i 
hovedstadsregionen. Med 
basis i dette plansamarbeidet 
med felles ATP for Oslo og 
Akershus, er det slik Oslo 
kommune beskriver, utviklet 
et institusjonelt samarbeid for 
å følge opp intensjonene i 
regional plan, og 
samarbeidsavtalene med 
staten om de store 
infrastruktursatsningene – 
byvekstavtale/Oslopakke 3. I 
dag har vi derfor flere bein å 
stå på for å videreutvikle 
samarbeidet. Viken har ingen 
ønsker om å avvikle dette 
institusjonelle samarbeidet 
med Oslo på ATP-feltet, selv 
om rammene for fremtiden 
vil hvile på nytt planverk. 
Planprosessene vi nå går inn i 
vil avklare ev. behov for 
revidering av, eller inngåelse 
av nye avtaler for oppfølging 
av felles mål og strategier. 
 



50 
 

og Akershus, nå Viken, fylkeskommune. I 
planprogrammet som nå er på høring har 
Viken fylkeskommune derimot allerede tatt 
stilling til at ny regional plan for areal og 
mobilitet for Viken skal erstatte gjeldende 
RP-ATP for Oslo og Akershus. 
Byvekstavtalen, som også forplikter staten 
og Bærum, Nordre Follo og Lillestrøm 
kommuner, er dessuten sentral for å nå 
flere mål i Osloområdet, blant annet 
nullvekstmålet, og regional plan for areal og 
transport er en premiss for denne avtalen. 
(mer om dette under omtalen av plan for 
areal og mobilitet) 
 
Alle disse viktige for holdene blir det meget 
krevende å ivareta, dersom Regional plan 
for areal og transport ikke lenger skal gjelde 
for Viken fylkeskommune. Da faller en 
vesentlig del av fundamentet for 
Byvekstavtalen bort. Oslo kommunen 
mener derfor at Viken fylkeskommune med 
dette går bort fra sine forpliktelser i 
samarbeidsavtalen med Oslo om oppfølging 
av RP-ATP, oktober 2016. Viken 
fylkeskommune følger dermed ikke opp 
statens pålegg om samarbeid i Oslo og 
Akershus (Ot.prp.nr 1 0, (2008-2009)) og 
senere byvekstavtale. 
 

23.8 FNs bærekraftsmål som rammeverk 
Oslo kommune har de siste årene hatt en 
faglig dialog med Viken om FNs 
bærekraftsmål. Oslo ønsker å fortsette 
dette samarbeidet, og noterer seg at 
bærekraft og FNs mål står sentralt i Vikens 
planlegging og forslag til planprogram. Oslo 
kommune mener at behovet for, og 
fordelen av et regionalt samarbeid om FNs 
mål vil fort satt være viktig, om blant annet 
klimakrisen og de utfordringene denne fører 
med seg. Oslo kommune vil derfor be Viken 
om å opprettholde felles forpliktende 
planer på områder som har konsekvenser 
for bærekraftsmålene. Her er areal og 
transport særlig sentralt med tanke på 
klimagassutslipp og for å få til sirkulær e 
løsninger med materialgjenbruk i bygg 

Tas til orientering, se 
kommentarene ovenfor. 
 

 

23.9 Innspill til regional plan for næring, 
innovasjon og kunnskap 

Innspillet tas til orientering, 
og skal vurderes underveis i 
det kommende planarbeidet. 
Viken fylkeskommune har de 
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I planprogrammet sies at det skal legges til 
rette for gode samarbeidsløsninger med 
nabofylker og særlig der det er felles bo – 
og arbeidsregioner, noe som bør 
konkretiseres. Ifølge internasjonale 
offentlige målinger, rangeres Oslo og Viken 
som en av de ledende regionene i Europa. 
Samtidig ligger vi fortsatt langt etter 
København og Stockholm. Oslo og Viken 
måler høyt på innsatsfaktorer som forskning 
og utvikling, men lavere når det gjelder 
faktisk innovasjon. Dette kan tyde på at 
regionen ikke har en effektiv og målrettet 
samhandling mellom akademia, 
næringslivet og det offentlige, verken når 
det gjelder kunnskapsutvikling, 
innovasjonsprosesser, 
kompetanseutveksling eller internasjonal 
profilering. 
Oslo kommune ser muligheter for 
samarbeid mellom kunnskaps- og 
innovasjonsaktørene i Oslo og Viken 
gjennom arbeidet med 
innovasjonsdistrikter. Dette skjer allerede i 
dag gjennom kompetansemeglere og Oslo 
kommunes Forregion, for å styrke 
forskningsbasert utvikling i næringslivet. 
 
To av kommunens fem kompetansemeglere 
er lokalisert i Viken, ved henholdsvis 
Solenergiklyngen og i Kongsberg. Oslo 
kommune vil understreke at dette 
samarbeidet vil synliggjøre muligheter og 
behov for samspill mellom forskning, 
utvikling og innovasjon, og kan således 
legge til rette for et tetter e samarbeid 
mellom innovasjonsdistriktsarbeidet og 
relevante aktiviteter i Viken. Oslo kommune 
ser på dette som et målrettet samarbeid 
mellom akademia, næringslivet og det 
offentlige, som fortjener oppmerksomhet i 
arbeidet med ny regional plan for næring, 
innovasjon og kunnskap. 

samme intensjoner og ser de 
samme behov for samarbeid 
som Oslo kommune peker på. 
Dette vil vi følge opp i det 
videre planarbeidet og i 
dialog med Oslo kommune. 
Vikens intensjon er å 
videreføre og videreutvikle 
samarbeidsordninger som 
bidrar til å nå de langsiktige 
utviklingsmålene i regional 
planstrategi. 
 

23. 
10 

Innspill til regional plan for areal og 
mobilitet  
Gjeldende regional plan for areal- og 
transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) legger 
nødvendige føringer for en langsiktig og 
bærekraftig areal- og transportutvikling i 
hovedstadsområdet. Planens hovedgrep er 
å konsentrere utbygging av boliger og 
arbeidsplasser i ut valgte prioriterte byer og 

Viser til kommentarene 
ovenfor. Innspillet for øvrig 
tas til orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet. 
Viken fylkeskommune står i 
planprogrammet fast på å 
videreutvikle 
plansamarbeidet med Oslo. 
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tett steder for å ivareta over ordnede 
blågrønne strukturer, matjord og LNF-
områder. Oppfølging av planen viser at det 
har blitt gjennomført store dreininger i 
hovedstadsområdet, i en mer bærekraftig 
retning. 
 
Planprogrammet følger ikke opp Vikens 
egen vedtatte planstrategi, hvor samarbeid 
med Oslo er fremhevet. Oslo kommune er 
derfor bekymret for hvordan felles 
utfordringer løses, hvis Viken 
fylkeskommune vedtar en ny regional plan 
for areal og mobilitet som det legges opp til 
i planprogrammet. 
 
Oslopakke 3-samarbeidet og oppfølging av 
byvekstavtale med tilleggsavtale Oslopakke 
3-samarbeidet er en særlig viktig 
forutsetning for gjennomføring av tiltak i 
hovedstadsregionen, som også er presisert i 
RP-ATP. Dessuten, er RP-ATP for Oslo og 
Akershus et premiss for byvekstavtalen, der 
Oslo kommune, sammen med Viken 
fylkeskommune, Nordre Follo, Lillestrøm og 
Bærum kommuner, er part. Gjennom 
byvekstavtalen har avtalepartene for pliktet 
seg til å bidra aktivt til at RP-ATP realiseres. 
Som Oslo kommune påpekte i 
høringsuttalelse til planstrategien, bør en 
eventuelt ny regional plan for areal og 
mobilitet beskrive finansiering av 
investeringer og drift av kollektivtransport. 
Oslo kommune mener det er avgjørende for 
oppnåelse av våre fellesmål, at den 
regionale planen ses i sammenheng med 
arbeidet i Oslopakke 3, Nasjonal 
transportplan og gjeldende byvekstavtale og 
tilleggsavtale. 
 
Vurdering av ulike alternativer og 
differensiering 
I vedtatte planstrategi står det at det i 
arbeidet med planprogram skal gjøres 
vurderinger om det skal utarbeides en 
helhetlig plan for hele Viken, eller om det er 
behov for differensiering med hensyn til 
tematikk eller geografi. Videre står det at de 
ulike bypakkene også skal vurderes i 
arbeidet med planprogrammet. Oslo 
kommune konstater er at dette ikke er fulgt 
opp i planprogrammet, men skyves fram til 

Når det gjelder innspill om 
samarbeid og forpliktelsene i 
Oslopakke 3 og byvekstavtale, 
vises det til vurderingene 
ovenfor. Planarbeidet vil ikke 
hindre Viken fylkeskommune i 
å følge opp sine forpliktelser i 
Oslopakke 3 og 
byvekstavtalen. 
 
Innspillet vedr. ulike 
innretninger for geografisk 
differensiering/harmonisering 
av virkemiddelbruk, som er 
omtalt i planprogrammet, vil 
bli en viktig del av 
planprosessene, spesielt for 
tema innen areal og 
mobilitet. Vi ønsker 
samarbeid både med 
kommunene i Viken og med 
Oslo kommune i disse 
vurderingene, og håper Oslo 
kommune vil delta på de 
arenaer vi inviterer til. 
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arbeidet med planforslag. Oslo kommune 
savner at Viken vurderer blant annet et 
plangrep som ivaretar området som 
omfattes av RP-ATP og byvekstavtalen. 
 
Mobilitet og samferdsel 
Oslo kommune er positiv til at Viken 
fylkeskommune vil se nærmere på varige 
endringer i arbeidsreiser post-korona, og 
hvilke implikasjoner dette får for fysisk 
planlegging og byliv, samt at dette 
koordineres med utredningsarbeid for 
Oslopakke 3-samarbeidet i forbindelse med 
reforhandling av Oslopakke 3-avtalen i 2022 
og 2024. Nye regionale planer skal ta 
utgangspunkt i utvidet nullvekstmål. Oslo 
kommune ser det derfor som positivt at ny 
regional plan for areal og transport 
inkluderer både gods- og persontransport, 
slik at nullvekstmålet kan utvides til å 
omfatte all næringstransport. Nasjonalt er 
det et mål at all varedistribusjon i bysentra 
skal være utslippsfri innen 2030. Dette vil 
kreve at det legges opp til klimavennlig og 
effektiv transport av varer inn og ut av Oslo 
og byene i Viken. Elektrifisering og overgang 
til nullutslippskjøretøy er en viktig 
forutsetning for dette, og at det settes av til 
strekkelig med areal til lading og fylling av 
fornybart drivstoff (biogass, hydrogen mv.) 
langs hovedveiene. 
 
Sosial bærekraft i areal- og 
mobilitetsplanlegging 
Ny regional plan for areal og mobilitet i 
Viken skal bidra til mindre sosioøkonomisk 
ulikhet og sikre at verdiskapingen i Viken 
skjer innenfor planetens tålegrenser. 
Omdisponering av areal skal ikke gå på 
bekostning av matproduksjon, biologisk 
mangfold, rekreasjon eller karbonlagring. 
Disse målene er helt sentrale, og gjør 
transformasjon og fortetting med kvalitet 
innenfor eksisterende byggesone til en 
suksessfaktor. I forbindelse med 
planarbeidet i Viken skal det innhentes 
kunnskap om boligbygging, fortetting og 
transformasjon i prioriterte 
utviklingsområder. 
Oslo kommune vil være interessert i alle nye 
løsninger og kunnskap som kan bidra til å 
forene gode og inkluderende bomiljø med 
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en bærekraftig areal- og 
mobilitetsplanlegging i hovedstadsområdet. 
Oslo kommune mener samtidig at et 
omfattende og godt kollektivtransporttilbud 
bidrar til at de fleste arbeidsplasser, 
tjeneste- og kulturtilbud og andre reisemål 
er tilgjengelige for hele befolkningen, 
uansett bosted. 
Mange som arbeider i Oslo bor i Viken. De 
senere årene har utflyttingen fra Oslo til 
Viken økt. I 2020 var nettoutflyttingen fra 
Oslo til Viken 6 734 personer. Høye 
boligpriser, ønske om mer plass og mulighet 
for mer fleksible arbeidsløsninger er trolig 
viktige årsaker til dette. Å legge til rette for 
at folk kan bo og jobbe i ulike fylker krever 
gode kollektivtransportløsninger, ikke bare 
for miljømessig bærekraft ved å redusere 
klimagassutslippene, men også for sosial 
bærekraft hvor innbyggerne har mulighet til 
å kombinere jobb og familieliv på en god 
måte. 
 
Areal og mobilitets virkning for næringsliv 
Oslo kommune mener det er viktig å 
prioriter e arbeidsplassvekst i samsvar med 
dagens RP-ATP, med konsentrasjoner i de 
regionale byene i tidligere Akershus fylke, 
samt steder i tilknytning til byene med 
kompetansemiljøer (NMBU, Ahus, Kjeller, 
Gardermoen næringspark og området ved 
Gardermoen flyplass). Oslo kommune 
mener at en eventuelt ny regional plan for 
areal og mobilitet bør inneholde 
retningslinjer og/eller bestemmelser for 
dimensjonering av handelsvirksomhet, krav 
til handelsanalyser og parkeringsdekning 
som vil bidra til å styrke sentrumsområders 
attraktivitet og understøtte overordnet 
mobilitetshierarki. Plasskrevende varer bør 
defineres i den regionale planen. 
Mål om mer overføring av gods fra vei til sjø 
og banetransport skal videreføres i 
foreslåtte plan for areal og mobilitet. 
Godstransport i Oslo og Osloregionen står 
for en vesentlig del av utslipp fra 
transportsektoren. Godsterminalstruktur en 
i Oslofjordområdet er en viktig premiss for 
dette. En rapport fr a 201 8 kartla 
arealbehov og areal tilgang for 
logistikknæringen i Oslo og Akershus, for 
det videre arbeid med regional gods- og 
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logistikkstruktur. Nasjonalt tilrår 
konseptvalgutredningen 
«Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet» 
en trinnvis utvikling av Alnabru med 
modernisering frem mot 2040. 
Videreutvikling av Alnabruterminalen 
sammen med en mindre avlastingsterminal 
på Hauerseter er det alternativet som 
samlet sett scorer best på 
samfunnsøkonomisk analyse og 
måloppnåelse. I et regionalt perspektiv er 
utbygging av en tilleggsterminal i tråd med 
Osloregionens strategi for 
avlastningsterminaler, noe som også er lagt 
til grunn i regional plan for areal og 
transport. Oslo kommune anbefaler en 
videre utredning av Hauerseter som 
avlastingsterminal, kartlegging av behov for 
regionale terminalområder og innhenting av 
mer kunnskap om hvordan eksisterende og 
nye terminaler, med et overordnet mål om 
å optimalisere utnyttelse av eksisterende 
arealer i planarbeidet. 
Oslo kommunes ambisjon er at alle bygg- og 
anleggsoppdrag som ut føres for 
kommunen, skal være utslippsfrie fra 2025. 
Viken oppfordres til å sette egne ambisiøse 
mål for all bygg- og anleggsvirksomhet 
innenfor fylket. 
 
Sirkulær økonomi og masseforvaltning 
Ny regional plan for areal og mobilitet skal 
føre til en mer effektiv, helhetlig og 
miljøvennlig forvaltning, med vekt på både 
sirkulærøkonomi og geologiske ressurser. 
Det te er i tråd med Oslos politikk. Oslo 
kommune mener dette er tema som krever 
regionalt samarbeid og samhandling. 
 

23. 
11 

Beredskap 
Er faringer fra koronapandemien tilsier at 
behovet for tilgjengelig helsedata, både på 
fylkes- og kommunenivå er viktig. For å 
opprettholde god helseberedskap for en 
eventuelt fremtidig pandemi eller andre 
uønskede hendelser er det også nødvendig 
å styrke samarbeidet for beredskap på tvers 
av fylkesgrenser 

Innspillet tas til orientering, 
og skal vurderes underveis i 
det kommende planarbeidet 

 

23. 
12 

Innspill til regional plan for økt livskvalitet, 
deltakelse og likeverd 

Tas til orientering  
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Oslo kommune synes det er positivt at 
Viken setter ekstra søkelys på temaene 
livskvalitet, deltakelse og likeverd ved å lage 
en egen plan for dette. Tematikken handler 
i stor grad om sosial bærekraft, som er en 
viktig del av FNs bærekraftsmål og 
avgjørende for god samfunnsutvikling. 

 

 

24 Osloregionen interkommunalt politisk råd  
24.1 Osloregionen IPR ga i april et oppdrag til 

NIBR/OsloMet om kunnskapsgrunnlag for 
vurdering av utvikling av hovedstadsregionen 
mot 2030. Rapporten sammenstiller empiriske 
data for utviklingen i Osloregionen på ulike 
parametre som også vil være relevante for 
Viken fylkeskommune å få innsyn i.  
 
Osloregionen IPR har i perioden 2019-2020 
gjennomført et gods- og logistikkprosjekt, med 
flere delrapporter. 
 
Rapporten «Innovasjonsmiljøer og –politikk på 
Østlandet - fortrinn, muligheter og 
utfordringer» som dokumenterer sterke 
næringsklynger og kompetansemiljøer for hele 
Østlandet innen fremtidsrettede næringer, og 
der kompetansemiljøene går på tvers av 
fylkesgrensene. Rapporten peker på et 
potensiale for mer samarbeid på tvers av 
fylkesgrenser. 
 
Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen vil være relevant. 

Tas til orientering.  

24.2 Osloregionen IPR representerer et strategisk 
samarbeid på tvers av kommuner og 
fylkesgrenser. Vi ønsker å bli involvert i 
planarbeidet, der det er hensiktsmessig. 

Tas til orientering.  

24.3 Osloregionens IPR har vedtatt 4 innsatsområder 
for 2021-2024 som er innsatsområder som er 
relevante for Viken fylkeskommunes planarbeid, 
spesielt Regional plan for areal og mobilitet og 
Regional plan for kompetanse og verdiskaping. 

- Areal, transport, mobilitet og logistikk 
- Klima og miljø 
- Konkurransekraft og attraktivitet 
- Fellesskap og samarbeid 

Tas til orientering.  

24.4 Etterlyser konkrete føringer i planprogrammet 
for hvordan Viken fylkeskommune ser for seg 

Innspillet tas til 
orientering og vurderes 
underveis i det 
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samarbeidet med nabofylkene på areal og 
mobilitet. 

kommende planarbeidet 
Planprogrammet sier at 
vi skal bygge videre på 
eksisterende 
samarbeidsstrukturer og 
partnerskap med våre 
naboer (inkl. Oslo) – og 
at det i videre 
planprosess skal 
avklares hvordan de 
ulike samarbeidene skal 
videreføres. 
 
Viser også til punkt som 
legges til 
formålsbeskrivelsen av 
RP-AM i endelig forslag 
til planprogram som sier 
at samarbeid med våre 
nabofylker og særskilt 
fokus mot Oslo kreves 
for å sikre 
velfungerende bo- og 
arbeidsmarkeder. 
 

24.5 Samordnet areal- og transportplanlegging, på 
tvers av forvaltningsnivå, være en tydelig føring 
som vektlegges i planarbeidet. Mer samordnet 
planlegging vil bidra til å nå klimamål, redusere 
utslippene fra transportsektoren og bidra til en 
bærekraftig by- og tettstedsutvikling. 

Tas til orientering. 
Samordning på tvers av 
forvaltningsnivå står 
beskrevet i 
planprogrammet som 
en sentral del av en mer 
bærekraftig utvikling av 
vikensamfunnet. 

 

24.6 En betydelig andel av utslippene fra tyngre 
kjøretøy i Osloregionen er knyttet til transport 
av masser. Vi vil påpeke behovet for at dette 
inngår i tema «bærekraftig masseforvaltning».  

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid.  
Ivaretas av tema 
definert under 
innsatsområde 3 som 
peker mot helhetlig 
vurdering av 
massedeponi, samt 
effektiv og miljøvennlig 
masseforvaltning. Viser 
videre til intensjon om 
at den regionale planen 
skal legge til rette for 
effektive areal- og 
lokaliseringsstrategier 
som skal sikre reduksjon 
av transportbehov.  

 

24.7 For å lykkes med omlegging til nullutslipp og 
fornybart drivstoff for de tyngre kjøretøyene må 
det tilrettelegges for utbygging av 
ladeinfrastruktur og infrastruktur for fornybart 
drivstoff. De ulike forvaltningsnivåene har en 
rolle i dette arbeidet, sammen med private 
aktører. Dette bør omtales i planarbeidet. 

Tas til orientering, og 
skal vurderes ved 
utarbeidelse av regional 
plan for areal og 
mobilitet. 

 

24.8 Under innsatsområde 6 bør forurensing fra 
landbruk og avløp til vassdrag og Oslofjorden 
nevnes spesielt. 

Tas delvis til følge ved å 
tydeliggjøre koblingen til 
regionale 

Under innsatsområde 3 
angis det at 
arealforvaltningen skal 
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vannforvaltningsplaner 
som ivaretar forurensing 
fra landbruk og avløp 
som forurensningskilde 
til vassdragene og 
Oslofjorden. Videre 
planarbeid må 
synliggjøre utfordringer 
for Oslofjorden som 
vannforvaltningsplanene 
ikke berører.   

ta hensyn til regionale 
mål for vannforvaltning 
og kystsoneforvaltning. 
Videre skal nytt tema 
under innsatsområde 6 
henvise til regionale 
vannforvaltningsplaner 
og helhetlig tiltaksplan 
for Oslofjorden. 
 
Nytt kulepunkt s25: 
Bedre miljøtilstand i 
vassdrag og sjø jf. 
regionale 
vannforvaltningsplaner 
og helhetlig plan for 
Oslofjorden. 

24.9 Osloregionen mener potensialet og behovet for 
økt samarbeid på tvers av fylkesgrenser 
innenfor områdene kompetanseutvikling, 
innovasjon og verdiskaping bør omtales. 

Tas til følge (jf. 
eksisterende 
næringssamarbeid på 
tvers av fylkesgrensene i 
Kongsbergregionen) 

Ny tekst i siste avsnitt 

av formålsbeskrivelsen 

på s. 27 legges det til: 

«Det er behov for økt 

samarbeid over 

fylkesgrensene om 

kompetanseutvikling 

og innovasjon».  

24.10 Foreslår at planprogrammet omtaler ambisjoner 
for internasjonal konkurranseevne og behovet 
for internasjonal profilering av regionens sterke 
kompetansemiljøer. 

Tas til orientering. 
Internasjonal 
konkurransekraft og økt 
eksport fra flere 
bransjer er definert som 
tema der vi trenger 
særlig omstilling under 
innsatsområde 2 i RP-
KV. Videre definering av 
ambisjoner for 
internasjonal 
konkurranseevne 
vurderes i videre 
planarbeid. 

 

24.11 Osloregionen etterlyser mer konkrete føringer i 
planprogrammet på regionalt samarbeid, på 
tvers av grensene. 

Innspillet tas til følge og 
fører til presisering i 
planprogrammet. 
Planprogrammet 
omtaler allerede at 
planprosessene i Viken 
skal ses i sammenheng 
med utviklingen hos 
våre naboer, og legge til 
rette for gode 
samarbeidsløsninger 
med disse, spesielt der 
vi har felles bo- og 
arbeidsmarked jf. 
formålsbeskrivelsen i 
planprogrammet. 
Samarbeidet med Oslo i 
planprosessen 
presiseres. 

Tekst som legges til 
som tillegg i kapittel 7, 
s.42: 
Samarbeid med Oslo 
kommune er spesielt 
viktig i planprosessene. 
På grunn av stor 
befolkning med felles 
bo- og arbeidsmarked, 
har samarbeidet 
mellom Viken og Oslo 
særlig betydning for 
planene for areal og 
mobilitet og 
kompetanse og 
verdiskapning. Oslo 
kommune inviteres til 
et aktivt samarbeid på 
strategisk nivå i 
programorganisasjonen 
for Vikens nye planer. 
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Se også tillegg 
avslutningsvis i kap. 
4.2.1 s. 19, 
formålsbeskrivelsen for 
plan for areal og 
mobilitet. 

 

 

25 Regionrådet for Hallingdal 
25.1 
 

Ei av hovudutfordringane for distrikta/Hallingdal er 
nedgang i folketal og eit for einsidig næringsliv. 
Regionrådet for Hallingdal vil her peike på noko av 
hovudkonklusjonane i NOU 2011:3: «Kompetanse-
arbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet»: 
«Utvalget mener at en jevnere geografisk fordeling av 
veksten i kompetansearbeidsplasser kan gi 
samfunnsøkonomisk gevinst ved økt ressursutnyttelse 
og høyere verdiskaping». 

Tas til orientering, og vurderes i det videre 
arbeidet med RP-KV 

25.2 Målsetninga «Lokalisere arbeids- og/eller 
besøksintensive virksomheter i sentrumsområder for 
økt tilgjengelighet» må nyanserast ut frå andre 
naturgjevne føresetnader.  

Tas til orientering. Dette vil være tema i 
videre planarbeid i forbindelse med 
differensiert bruk av virkemidler og løsninger 
som er tilpasset ulike kommuners fortrinn, 
utfordringer og muligheter. 

25.3 I forhold til arealdisponering må det vera ein 
differensiert modell når det gjeld fortetting. Det trengs 
ei fleksibel tilnærming til dei statlege 
planretningslinjene for areal og transport 
(knutepunktstrategien), og distriktskommunar må ha 
ein større reserve til spreidd bustadbygging enn 
sentrale kommunar. 

Tas til orientering, og skal vurderes ved videre 
planarbeid. Viser til at planprogrammet 
legger en differensiert tilnærming tilpasset 
kommunenes egenart til grunn for utvikling 
av Viken jf. delmål fra RPS.  

25.4 Meiner at det i planprogrammet må konkretiserast 
fylkeskommunen sitt ansvar for ei samordning mellom 
nasjonale, regionale og kommunale styresmakter sine 
verkemidlar innanfor arealdisponering og 
samferdselsområdet. 

Vi tar signalet til orientering, og vurderer 
samordning av virkemidler som del av det 
videre planarbeidet. Fylkeskommunens som 
samfunnsutvikler skal samordne og 
koordinere offentlig innsats og 
virkemiddelbruk jf. kommuneloven. Dette 
gjelder også innen arealdisponering og 
samferdselsområdet.  

25.5 For at heile fylkeskommunen skal ta del i den vekst og 
utvikling som er målsettinga, må dei regionale fortrinna 
og skilnadane konkretiserast. 

Tas til orientering, og vurderes i videre 
planarbeid. 
Gjennom regionale analyser (kunnskaps- og 
utredningsbehov, innsatsområde 2) vil belyse 
regionale ulikheter og behov for differensiert 
virkemiddelbruk.  

25.6 Det må utviklast eit kunnskapsgrunnlag som gjer det 
mogeleg å prioritera ut frå regionale skilnadar, for å 
skapa livskraftige lokalsamfunn. 

Tas til orientering, og vurderes i det videre 
planarbeidet.  

25.7 Dersom verkemidlane har lik innretning i heile Viken blir 
ikkje dei store forskjellane i fylke teke på alvor. 
Bygdemiljøpakker kan vera eit viktig verkemiddel i dette 
arbeidet. 

Tas til orientering, og vurderes i det videre 
planarbeidet. Viser til at planprogrammet 
legger en differensiert tilnærming tilpasset 
kommunenes egenart til grunn for utvikling 
av Viken jf. delmål fra RPS. 

25.8 Ønsker å nytte seg av teledata som kunnskapsgrunnlag 
for ulike typar planlegging, dimensjonering og 

Tas til orientering og vurderes i videre arbeid 
med kunnskap- og utredningsbehov. 
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tenesteproduksjon i kommunar med store variasjonar i 
brukartal. 

25.9 Det må leggast til rette for brei forankring, med 
høyringsfristar som sikrar eit samspel mellom 
kommunane og kommuneregionane, slik at det blir tid 
til reelle drøftingar internt i regionen. 

Tas til orientering, og vurderes i det videre 
planarbeidet 

25.10 I tillegg bør Viken vera pådrivar for at 
kommuneregionane har ein arena for å diskutere dei 
ulike regionane sine fortrinn og forskjellar. 

Tas til orientering, og vurderes i det videre 
planarbeidet 

25.11 Det er avgjerande at dei største næringane i regionane 
blir invitert til å koma med sine perspektiv på kva som 
er viktig for framtidas næringsutvikling. 

Tas til orientering, og vurderes som del av 
utarbeiding av medvirkningsopplegg. 

25.12 Det må arrangerast prosessar og møteplassar der 
deltakarar frå akademia/forsking, næringsliv, 
politikk/forvaltning og samfunnslivet sit saman, for å 
diskutere kva faktorar som driv utviklinga i heile Viken 

Tas til orientering og tas med som innspill til 
utarbeiding av medvirkningsopplegg.  

25.13 Viser til følgande arbeid/strategiar i 
Hallingdalsregionen: 

- Strategisk plan for Hallingdal 2021-2024  
- «Sats på Hallingdal» 

Tas til orientering 

 Regionrådet for Hallingdal støttar Viken sine ynskjer om 
tre regionale planar og dei føreslegne innsatsområda.  
 
Dei regionale planane i Viken må sjå 
kommuneregionane sine samla behov og løysingar på 
tvers av regiongrensene. Hallingdal er oppteken av dei 
regionale forpliktingane og felles innsats som må skje i 
kommuneregionen for å nå Viken sine mål. 

Tas til orientering 

 

 

26 Region Värmland 
26.1 Trekker fram Interreg og infrastrukturarbeidet (jfr. 

grenseoverskridende infrastruktur som delmål for FNs 
bærekraftsmålarbeid). 

Tas til orientering 

26.2 Ønsker å delta i kunnskapsproduksjon og dele statistikk, for å 
styrke kunnskapsgrunnlaget om grenseregionale forhold. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

 

27 Ringerike kommune  
27.1 Ringerike mener at et av de viktigste grepene 

Viken bør søke å løse i RP-AM, er hvordan det 
kan etableres konkret og forpliktende samarbeid 
på tvers av statlig, fylkes- og kommunenivå om 
areal- og mobilitetsgrep og investeringer i viktige 
knutepunkt i alle delregioner i Viken. Fraværet av 
slikt samarbeid, kombinert med det sterkt 
oppdelte eieransvaret for vei- og 

Tas til orientering, og 
skal vurderes ved 
videre planarbeid. 
 
Samarbeid er 
avgjørende for en 
bærekraftig 
samfunnsutvikling, er 
definert som et 
tverrgående tema, 
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baneinfrastruktur, er i dag en viktig barriere som 
hindrer helhetlige løsninger for 
knutepunktutvikling og sammenhengende 
tilrettelegging for gående, syklende og kollektivt. 

samt som ett av de 
fem utviklingsmålene 
for Viken jr. vedtatt 
RPS. I 
formålsbeskrivelsen 
til RP-AM står det at 
planen skal legge til 
rette for felles innsats 
og samarbeid for å 
løse sentrale 
samfunnsutfordringer 
og skal se de ulike 
aktørenes virkemidler 
for utnytting av areal 
og mobilitet i 
sammenheng. 
Viser også til plan- og 
bygningsloven § 8-2, 
Virkning av regional 
plan.  

27.2 Veileder for helhetlig knutepunktutvikling peker 
på at fylkeskommunen bør ha ansvar for å peke 
ut de viktigste knutepunktene, og for å ta initiativ 
til samordning av knutepunktprosjekter. I dag 
eksisterer slikt forpliktende samarbeid i 
områdene med bypakker, men det er fraværende 
i de fleste andre delregioner og knutepunkter. 

Tas til orientering og 
en slik knutepunkts-
samordning skal 
vurderes i videre 
planarbeid.  

 

27.3 I planprogrammet står det også at planen skal 
«følge opp eksisterende forpliktelser og 
partnerskap som bypakkesamarbeid, 
bygdemiljøpakker og byvekstavtaler.» I denne 
sammenheng mener Ringerike at det er svært 
viktig at Viken peker ut løsninger også for mindre 
byområder, både innen egne prioriteringer og i 
dialog med nasjonale myndigheter om rammer 
og virkemidler. 

Tas til orientering, og 
skal vurderes ved 
videre planarbeid 
 

 

27.4 Ringerike savner også at Viken i sitt planprogram 
er mer konkret på hvordan de vil samarbeide 
med Oslo og øvrige nabofylker i sitt arbeid med 
RP-AM.  

Innspillet tas til følge 
og fører til 
presisering i 
planprogrammet. 
Planprogrammet 
omtaler allerede at 
planprosessene i 
Viken skal ses i 
sammenheng med 
utviklingen hos våre 
naboer, og legge til 
rette for gode 
samarbeidsløsninger 
med disse, spesielt 
der vi har felles bo- 
og arbeidsmarked jf. 
formålsbeskrivelsen i 
planprogrammet. 
Samarbeidet med 
Oslo i planprosessen 
presiseres. 
 
 

Tekst som legges til i 
kapittel 7, s.42: 
Samarbeid med Oslo 
kommune er spesielt 
viktig i planprosessene. 
På grunn av stor 
befolkning med felles 
bo- og arbeidsmarked, 
har samarbeidet 
mellom Viken og Oslo 
særlig betydning for 
planene for areal og 
mobilitet og 
kompetanse og 
verdiskapning. Oslo 
kommune inviteres til 
et aktivt samarbeid på 
strategisk nivå i 
programorganisasjonen 
for Vikens nye planer. 
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27.5 For å nå mål om nullvekst i personbiltrafikk og 
klimamål innen veitrafikk i regionen som helhet, 
må derfor gode samarbeidsfora og løsninger som 
inkluderer alle de viktige knutepunkter og 
pendelruter på plass. I denne sammenheng vil vi 
også løfte fram den sentrale betydningen god 
samferdselsinfrastruktur har for næringsutvikling 
og verdiskapning. Også i denne sammenheng er 
det viktig at Viken samarbeider tett mot Oslo og 
resten av Østlandet og ser synergiene mellom 
tema på tvers av sine tre regionale planer. 

Tas til orientering og 
skal vurderes i videre 
planarbeid. 
 
Ifølge foreslått 
planprogram skal RP-
AM legge til rette for 
et bærekraftig og 
konkurransedyktig 
næringsliv i hele 
Viken. 

 

27.6 Ringerike kommune mener at Viken bør være en 
pådriver for samarbeid om grønn omstilling av 
mobilitet i regionen, og benytte planprosessen til 
å etablere gode samarbeidsfora for dette. Dette 
krever imidlertid nært samarbeid med Oslo og 
nabofylker, samt kommuner og statlige 
myndigheter og instanser. I sammenheng med 
dette oppfordrer Ringerike kommune Viken 
fylkeskommune til å gjenoppta sitt medlemskap i 
Osloregionsamarbeidet. 

Tas til orientering og 
skal vurderes i videre 
planarbeid. 
 
 
 

 

27.7 Staten investerer tungt i regionen gjennom 
Ringeriksbanen og forbedret E16. For å sikre full 
samfunnseffekt av de store statlige 
investeringene i regionen og å nå klimamål, er 
det avgjørende å oppfylle målet om nullvekst i 
persontransport med bil i byområdet Hønefoss. 
For å oppnå dette målet, vil det være helt 
vesentlig at Viken tar ansvar for tilrettelegging for 
gående, syklende og kollektivtransport langs sine 
veier i vår kommune. 

Tas til orientering. 
Tilrettelegging for 
gående, syklende og 
kollektivtransport er 
en viktig føring for 
planarbeidet. 

 

27.8 I RP-ØLDL er det ønskelig at også barnehager 
nevnes innunder målsetning om like muligheter 
til deltakelse. Fokus på full barnehagedekning og 
fremme økt barnehagedeltakelse vil være et 
viktig bidrag for å legge til rette for god 
samfunnsutvikling som fremmer livskvalitet, 
deltakelse og likeverd. 

Innspillet tas til følge. 
Endring i tekst under 
innsatsområde 1. 

Ny tekst (side 15 og 
avsnitt 2): 
Barnehagene er en 
viktig arena for 
utvikling og vi må 
fremme økt 
barnehagedeltakelse 
for alle. 

27.9 I innsatsområde 1 «Livskvalitet, velferd og like 
muligheter» mener Ringerike at det også bør 
settes et fokus på gode tjenester og tilbud til 
eldre over 65 år. Vi må tenke nytt på hvordan vi 
skal løse velferdsoppgaver i fremtiden når det blir 
flere eldre og færre i arbeidsdyktig alder – da 
også mtp. hvilke tilpasninger innbyggere kan 
gjøre i egne liv for å tilpasse seg et samfunn med 
en annerledes velferdsprofil enn i dag. 

Tas til følge. Endring i 
tekst side 15.  

Ny tekst (side 15) nytt 
kulepunkt: Andelen 
eldre øker og vi må 
jobbe helhetlig og 
tverrfaglig med å skape 
et mer aldersvennlig 
samfunn.  

27.10 Det viktig at Viken er med på å bidra til gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge. I tillegg til å 
rette fokus på aldersvennlige lokalsamfunn. Det 
vises til Senter for aldersvennlig Norge, KS sitt 

Tas til følge. Endring i 
tekst s. 21.  
 

Ny tekst s. 21. Tekst i 
siste setning i 4.avsnitt 
under innsatsområde 1 
i RP-AM endres til:  
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arbeid med aldersvennlig samfunn og «håndbok 
for aldersvennlig lokalsamfunn». 

Krav til kvalitet, 
flerfunksjonalitet og 
mangfold i tilbudene 
skal sikre attraktive bo- 
og oppvekstmiljø, samt 
bidra til mer 
aldersvennlige 
lokalsamfunn.   

27.11 Innholdet i planprogram for regional plan for 
kompetanse og verdiskaping sammenfaller mye 
med det regionale pågående regionale 
næringsarbeidet. Viser til vekstbarometeret.no 
som viktig kunnskapsbase. 

Tas til orientering.  

27.12 Vi ser det som formålstjenlig for kommunen og 
regionen om vi kan aktivt medvirke i utarbeidelse 
av den RP-KV. Vi kan, for eksempel, tenke oss å 
bli invitert i arbeids- og ressursgrupper i det 
videre planarbeidet. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet med RP-
KV. 
 

 

27.13 Ringerike kommune forutsetter at 
fylkeskommunen forholder seg til 
enkeltkommunene i de formelle fasene i 
planprosessen. Samtidig er vi positive til at vi 
også samhandler gjennom det interkommunale 
samarbeidet i Ringeriksregionen. 

Tas til orientering.  

27.14 Det er viktig at Viken er tydelig og forutsigbar på 
når hvem vil involveres, dvs. når henvendelser vil 
gå til hhv. administrativt og politisk nivå, og når 
henvendelsene går til og bør besvares av de 
enkelte kommunene og når det interkommunale 
politiske rådet for Ringeriksregionen vil bli 
involvert. Vi har siden opprettelsen av Viken 
erfart at det varierer hvilke kontakter og 
kontaktlister fylkeskommunen benytter, og ber 
om at dette tydeliggjøres i medvirkningsplaner 
for videre planprosesser. 

Innspillet tas til 
orientering og skal 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

27.15 Generelt ønsker Ringerike å aktivt medvirke i 
utarbeidelse av de regionale planene. Vi kan, for 
eksempel, tenke oss å bli invitert i arbeids- og 
ressursgrupper i det videre planarbeidet. 

Innspillet tas til 
orientering og skal 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

27.16 Ringerike kommune er positiv til at 
planbestemmelser vurderes. Ved vurdering av 
bruk av planbestemmelser blir det imidlertid 
viktig å balansere det å gi felles retningslinjer, 
med kommunene og delregionenes nærhet til å 
finne de gode, lokale løsninger. 

Tas til orientering. 
Delregionale 
utfordringer og 
muligheter legges til 
grunn for 
planarbeidet. 

 

27.17 Vi ser imidlertid at dersom det etableres felles, 
overordnede retningslinjer for lokalisering, 
tilrettelegging for grønn mobilitet og 
knutepunktutvikling, kunne dette være verdifullt 
inn i nye forpliktende samarbeid på tvers av 
statlig, fylkes- og kommunenivå om areal- og 
mobilitetsgrep og investeringer i viktige 
knutepunkt i alle delregioner i Viken, jf. vårt 

Innspillet tas til 
orientering og skal 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 
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innspill til regional plan for areal og mobilitet. Da 
vil planbestemmelsene kunne gi felles retning, 
mens de gode, lokale løsningene landes i 
fellesskap for hvert knutepunkt og/eller delregion 

27.18 Aktuelle strategier og arbeid i Ringerike: 
- Revidering av kommuneplanens 

samfunnsdel med lokale mål innen ni 
utvalgte bærekraftsmål. Det er i den 
forbindelse også utarbeidet grundige 
bakgrunnsdokumenter om bl.a. 
arealstrategi og bærekraftig mobilitet. 

- Regional næringspolitisk strategi 
«Fremover sammen» 

- Folkehelseoversikt 
- By- og handelsanalyse for Ringerike 
- Reisevaneundersøkelse for 

Ringeriksregionen 
 

Tas til orientering  

27.19 Vi mener at det vil være nyttig å ta med seg deler 
av planprogrammet til Regional plan for 
Ringeriksregionen i den videre planprosessen. 

Innspillet tas til 
orientering og skal 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

27.20 Areal- og transportplaner fra Viken sine tidligere 
fylker – Akershus, Buskerud og Østfold, mener vi 
gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre 
planarbeid i denne prosessen. Vi vil også påpeke 
at samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen gir et viktig kunnskapsgrunnlag i 
utarbeidelse av de nye regionale planene. 

Tas til orientering.  

27.21 Der Viken legger opp til felles utarbeidelse av 
kunnskapsgrunnlag er det imidlertid viktig med 
forutsigbarhet for kommunene på om det vil bli 
forventet medfinansiering fra kommunene eller 
ikke. 

Innspillet tas til 
orientering og skal 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

27.22 Ringerike kommune foreslår at Viken bør lage en 
samlet utredning som viser ved hvilke 
knutepunkter, togstasjoner, veier og 
pendlerparkeringer i fylket det vil være særlig 
viktig å bedre tilretteleggingen for gående, 
syklende, fremkommelighet for kollektivtransport 
og tilstrekkelig med ladestasjoner for elbiler. I 
denne utredningen må det sees hen til viktige 
pendleruter i regionen. 
Forslag til kriterier:  

- Områder der tilrettelegging kan bidra til 
kompakt by- og tettstedsutvikling som 
reduserer transportbehov.  

- Byområder som ved tilrettelegging for 
kollektivprioritering kan øke andelen 
kollektivreiser og redusere 
personbiltransport  

Tas til orientering, og 
tas med i vurdering 
av kunnskaps- og 
utredningsbehov 
under innsatsområde 
4. Medfører ikke 
endring i tekst i 
planprogrammet. 

. 
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- Områder med manglende gang- og 
sykkellenker der et sammenhengende 
nett kan bidra til økt bruk av gang og 
sykkel. 

27.23 Det ville også være nyttig om Viken utarbeider 
kunnskapsgrunnlag som ser på de demografiske 
og strukturelle samfunnsendringenes betydning 
for boligmarkedet. Hvilke boligvalg vil 
befolkningen ta på litt lenger sikt? Hva betyr 
geografi og sosioøkonomiske faktorer for 
boligpreferanser, og bygges de riktige boligene i 
de ulike regionene 

Tas delvis til følge 
som del av foreslått 
kunnskaps- og 
utredningsbehov 
under innsatsområde 
5. Medfører ikke 
endring i tekst i 
planprogrammet. 

 

27.24 Det er avgjørende at Viken innhenter RVU-tall fra 
alle regioner for å følge utviklingen mellom 
regionene i hele Viken. Det krever at Viken tar et 
ansvar overfor kommuneregionene, slik at 
finansieringen av slike RVUer blir forutsigbart. 

Tas til orientering, og 
vurderes i videre 
kunnskaps- og 
utredningsarbeid.  

 

 

 

28 Ringerike Interkommunalt Politisk Råd  
28.1 IPR for Ringeriksregionen følger Vikens ønske om tre 

regionale planer og de foreslåtte innsatsområdene. 
De regionale planene i Viken må se 
kommuneregionenes samlede behov og løsninger på 
tvers av regiongrensene. 

Innspillet tas til 
orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet. 

 

28.2 Opptatt av at RP-AM har et helhetsfokus, men også 
tar tak i regionoverskridende utfordringer. Mener 
derfor at sammenhengen mellom areal og mobilitet 
må bli enda tydeligere og det bærende elementet i 
planen.  

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

28.3 Skal Viken kunne tenke helhetlig innen areal- og 
transport, så er det viktig å fremheve at regionene i 
Viken også er i et felles arbeids- og bomarked med 
Oslo.  
Mange av Vikens innbyggere bor innenfor det 
funksjonelle Oslo. Det må ikke være formelle 
geografiske grenser som styrer løsningene. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

28.4 Mener at Viken i planprogrammet må konkretisere 
fylkeskommunens ansvar for en samordning mellom 
nasjonale, regionale og kommunale myndigheter 
sine virkemidler innenfor arealdisponering og 
samferdselsområdet for mindre byregioner, som 
Ringeriksregionen. 

Vi tar signalet til 
orientering, og vurderer 
samordning av 
virkemidler som del av 
det videre planarbeidet. 
Fylkeskommunens som 
samfunnsutvikler skal 
samordne og koordinere 
offentlig innsats og 
virkemiddelbruk jf. 
kommuneloven. Dette 
gjelder også innen 
arealdisponering og 
samferdselsområdet.  
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28.5 Et bærende element når det lages en regional plan 
for kompetanse og verdiskaping, er bærekraftig 
verdiskapning og tilgangen på arbeidsplasser. 

Tas til orientering.  

28.6 Fremtidens verdiskapning må i større grad være 
knyttet til forskning som gir innsikt i hvordan 
regionene kan balansere prioriteringene mellom 
fremtidige næringer som skaper vekst og utvikling og 
viktige samfunnsfunksjoner. Strategiske satsinger 
som kombinerer akademia og næringslivsaktører, 
som for eksempel «Økosystemet Luna- arena for 
vekst og utvikling» på Ringerike er en strategisk 
satsing og tankesett som er relevant. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
arbeidet, særlig knyttet 
til tverrgående tema 
samarbeid. 

 

28.7 Det må utvikles et kunnskapsgrunnlag som kan gjøre 
det mulig å prioritere slik at en satsing gir livskraftige 
lokalsamfunn innen RP-ØLDL. Dersom virkemidlene 
flyter flatt ut til alle lokalsamfunn er risikoen at ingen 
blir livskraftige. Introduksjonen av bygdemiljøpakker 
kan være et viktig virkemiddel i dette arbeidet.     

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
arbeid med regionale 
planer og 
handlingsprogram. 

 

28.8 Viktig og riktig at planprogrammet tar utgangspunkt i 
FNs bærekraftsmål og vi ser hensikten med et felles 
planprogram, fordi en bærekraftig omstilling har 
nedslagsfelt i flere regionale planer som må henge 
sammen.    

Tas til orientering  

28.9 Viktig å søke et bredt kunnskapsgrunnlag som gir 
grunnlag for balanserte prioriteringer i hele regionen 
og som gir kunnskap om regionale fortrinn og 
forskjeller.   
 
Kunnskapsgrunnlaget og nye utredninger må 
inneholde en samlet gjennomgang, fordi flere av 
målene kan være motstridene, og det er avgjørende 
at det er klarhet i fylkeskommunens prioriteringer.   

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. Innspillet 
samsvarer med behov for 
å avdekke målkonflikter 
og synergier mellom 
ulike delmål. 

 

28.10 Analyse av fremtidig demografisk utvikling og 
struktur og ulike faktorer som gir grunnlag for vekst 
og utvikling, er viktig kunnskapsgrunnlag – viser til 
«Vekstbarometeret» regionalt på Ringerike 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

28.11 I Viken mangler det et kunnskapsgrunnlag som ser på 
de demografiske og strukturelle 
samfunnsendringenes betydning for boligmarkedet.  
Hvilke boligvalg vil befolkningen ta på litt lenger sikt? 
Viktig å se det i sammenheng med 
reisevaneundersøkelser. 

Tas til orientering og 
vurderes som en del av 
kunnskaps- og 
utredningsbehovet i 
videre planarbeid. 

 

28.12 Ønske om en samlet utredning som viser ved hvilke 
knutepunkt, togstasjoner og 
veier/pendlerparkeringer i fylket det vil være viktig å 
sikre tilstrekkelig med ladestasjoner for el- biler, 
bedre tilretteleggingen for gående og syklende, samt 
fremkommelighet for kollektivtransport som bidrar 
til sømløse reiser.   
 

Tas til orientering, og tas 
med i vurdering av 
kunnskaps- og 
utredningsbehov under 
innsatsområde 4. 
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28.13 Det må legges til rette for bred forankring, og sørge 
for høringsfrister som sikrer et samspill mellom 
kommunene og de interkommunale politiske rådene 
slik at det blir tid til reelle drøftinger internt i 
regionen. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

28.14 Det er avgjørende at de største næringene i fylket 
blir invitert til å komme med sine perspektiver på hva 
som er riktig for fremtidens næringsutvikling. Det må 
arrangeres prosesser og møteplasser hvor deltakere 
fra akademia/forskning, næringsliv, 
politikk/forvaltning og samfunnslivet sitter sammen 
for å diskutere hvilke faktorer som driver utviklingen 
i hele Viken.  
 

Tas til orientering, og 
vurderes i videre 
planarbeid.  
Planprogrammet 
beskriver en temabasert 
tilnærming til opplegg for 
medvirkning der ulike 
aktører i fellesskap 
drøfter sentrale 
utfordringer innen viktige 
tematikker.  

 

28.15 Vi ønsker å vise til prosjektet «Fremover sammen», 
og at det har relevans for videre planarbeid. 

Innspillet tas til 
orientering, og skal 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 

 

 

 

29 Råde kommune 
29.1 Det er viktig at ulike aktører i kommunen involveres i 

prosessen og at dette gjøres med bakgrunn i ulike 
temaer og utfordringer. 

Tas til orientering, og vurderes i videre 
planarbeid.  
Planprogrammet beskriver en temabasert 
tilnærming til opplegg for medvirkning 
der ulike aktører i fellesskap drøfter 
sentrale utfordringer innen viktige 
tematikker. 

29.2 Regional plan for økt livskvalitet m.m.: Her blir det 
spesielt viktig med fokus på god lokal 
samfunnsutvikling, kollektivtilbud og bevaring av natur 
og friluftsliv. 

Tas til orientering. Innspillet er i tråd med 
formålsbeskrivelsen.  

29.3 Regional plan for areal, mobilitet: Viktig å ha et godt 
kunnskapsgrunnlag for bærekraftig fritidsboligutvikling 
og hva dette  
innebærer. Hva betyr f.eks. bærekraftig lokalisering og 
hva skal det gå på bekostning av? Det er viktig med en 
felles forståelse for å unngå konflikter og 
forskjellsbehandlinger, samt sikre forutsigbarhet for 
offentlige og private aktører. 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet. Østlandsforskning 
har bl.a. utarbeidet nyttige lokale 
kunnskapsgrunnlag det er mulig å bygge 
videre på. 

29.4 Regional plan for kompetanse, v.skaping: Viktig at alle 
får tilbud om utdanning som er mer tilpasset 
samfunnets behov. Det er viktig at primærnæringen 
blir inkludert i planarbeidet. Her er blant annet  
kompetanseheving i primærnæringen et viktig tema. 
Dette kan også knyttes opp mot viktigheten av å 
bevare dyrket mark. 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet. 
 

29.5 Viktig å ta hensyn til den lokale kunnskapen og at den 
inkluderes i kunnskapsgrunnlaget. 

Innspillet tas til orientering, og skal 
vurderes underveis i det kommende 
planarbeidet 

29.6 Det er viktig at det inviteres til møter både for hver av 
planene, men også for ulike temaer som det er 

Tas til orientering, og vurderes i videre 
planarbeid.  
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beskrevet i planprogrammet. Det kan også med fordel 
inviteres til egne møter basert på ulike 
samfunnsutfordringer. Det bør også involveres ulike 
aktører for å sikre bred medvirkning. 

Planprogrammet beskriver en temabasert 
tilnærming til opplegg for medvirkning 
der ulike aktører i fellesskap drøfter 
sentrale utfordringer innen viktige 
tematikker. 

29.7 Det kan med fordel inviteres til både fysiske og 
nettbaserte møte, da vi gjennom den siste tiden har 
hatt gode erfaringer med nettbaserte møter. De 
nettbaserte møtene kan også bidra til at flere får 
muligheten til å delta. 

Innspillet tas til orientering, og skal 
vurderes underveis i det kommende 
planarbeidet 

29.8 Det vurderes også som hensiktsmessig at 
kommuneregionene involveres i disse prosessene, 
spesielt der temaer og utfordringer går på tvers av 
kommunegrenser og bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Tas til orientering, og vurderes i videre 
arbeid med opplegg for medvirkning. 
Kommuneregionene vurderes som viktige 
diskusjonsarenaer innen flere temaer. 

29.9 Viktig at føringer fra fylkesplan for Østfold blir vurdert 
og eventuelt videreført. 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet 

29.10 Vurdering av gjeldende reg. planverk bør være et av 
temaene i videre medvirkning, slik at man kan få bedre 
tid til å gjennomgå eksisterende planer og komme med 
en grundigere redegjørelse for hvordan planen har 
fungert som styringsverktøy. 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet 

 

30 Sarpsborg kommune – foreløpig administrativ uttalelse  
30.1 Planenes formål og tematikk er relevant for 

Sarpsborg og et godt utgangspunkt. Formål og 
tematikk stemmer godt med Sarpsborg 
kommunes utfordringsbilde, samfunnsplan og 
prioriterte planarbeid framover. 

Tas til orientering.  

30.2 Det er positivt at det regionale 
planprogrammet vektlegger differensiering 
mellom kommuner og regionale delområder i 
Viken, både når det gjelder ressurser, styrker, 
utfordringer og kunnskap om 
årsakssammenhenger. Det blir viktig å 
synliggjøre forskjellene i kunnskapsgrunnlaget 
for å tilpasse virkemidlene og tiltakene på best 
mulig måte. 

Tas til orientering. 
Intensjonen er i tråd med 
planprogrammet. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammene. 

 

30.3 De tre regionale planene bør gi kunnskap og 
strategier om forholdet mellom Oslo og 
delregionene rundt Oslo. Hvordan utvikle 
selvstendige «funksjonelle» delregioner 
innenfor kompetanse og verdiskaping, 
livskvalitet, deltakelse og likeverd, areal og 
mobilitet?  

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

30.4 De tre planene bør tydeliggjøre byregionene 
som motor for samfunnsutviklingen, herunder 
Nedre Glomma sin rolle. 

Tas til orientering. 
Bypakker/byvekstavtaler – 
som rammer for videre 
arbeid beskrives i 
planprogrammet.  

 

30.5 Planene bør trekke opp de viktigste 
virkemidlene som brukes av ulike aktører for å 
nå samme mål. Planprosessen og planene bør 

Tas til orientering. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
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kunne vise hvordan virkemiddelapparatet med 
ulike aktører kan samarbeide. Hvilke 
virkemidler som fylkeskommunen har til 
rådighet er særlig viktig å få tydelig fram. 

handlingsprogrammet. 
Innspillet er i tråd med 
intensjonen i 
planprogrammet. 

30.6 Sarpsborg kommune ser behov for å utvikle 
nye gode samarbeidsmodeller mellom 
kommune, stat, sivilsamfunn, regionale aktører 
og private næringer. Det bør utredes hvilke 
mulige «pakker», «programavtaler» eller 
«partnerskapsavtaler» som kan tas i bruk for å 
gjennomføre planene, tilpasset de ulike 
regionene. 

Tas til orientering. 
Innspillet vurderes i det 
videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammet. 
Innspillet er i tråd med 
intensjonen i 
planprogrammet. 

 

30.7 Sarpsborg kommune har påpekt et behov for 
oppdatert og samordnet kunnskap om 
pendlermønster som grunnlag for nye 
strategier og prioriteringer. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
arbeid med kunnskaps- og 
utredningsbehov. 
Kunnskapsarbeid om 
pendling og 
pendlingsmønster er 
allerede i gang i Viken FK, 
og vil være en del av det 
samlede 
kunnskapsgrunnlaget for 
videre planprosess. 

 

30.8 Planene bør også synliggjøre og eventuelt 
skaffe ny kunnskap om hvilken kompetanse og 
hvilke ressurser i bred forstand vi finner i Viken 
og i delregionene. Hva er næringslivets behov 
for kompetanse og ressurser i dag og 
framover? 

Tas til følge. Innspillet 
inkluderes i supplering av 
eksisterende kunnskap. 
Utredning(er) pågår. 

Ny tekst s. 44: 
(allerede inkludert 
som supplering av 
eksisterende 
kunnskapsgrunnlag 
(Innsatsområde 2)). 
Scenarier for 
framtidas 
kompetansebehov 
Østfold 

30.9 Konsekvenser av flere gående og syklende bør 
også utredes. Statens 0-visjon om null skadde i 
trafikken kan være i konflikt med mål om 
større andel gående og syklende. 

Tas til orientering og vil bli 
vurdert i forbindelse med 
det videre planarbeidet. 
Vurderinger av mulige 
målkonflikter er en del av 
arbeidet med FNs 
bærekraftsmål. 

 

30.10 Det er behov for mer tilrettelegging for gående 
og syklende. Kan kvaliteten i noen tilfeller 
senkes noe mot å få flere sammenhengende 
strekninger med gang- og sykkelvei? Sarpsborg 
kommune oppfordrer til å undersøke 
muligheter for å få mer gang- og sykkelvei for 
hver krone. 

Tas til orientering og vil bli 
vurdert i forbindelse med 
det videre planarbeidet. 

 

30.11 Det er langs de mest trafikkerte områdene 
man finner opphoping av dårlige levekår. 
Hvordan kan dette motvirkes? Det er også ofte 
slik at fysiske barrierer som veier, jernbane, 
elver hindrer opphold, aktivitet og bevegelse 
mellom nabolag, bydeler og marka. Hvilke 
virkemidler kan tas i bruk for å dempe 
barrierene og gjøre stedene mer attraktive? 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. Et viktig 
tema i både RP-AM og RP-
ØLDL. 
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30.12 Samarbeid om kunnskap regionalt og lokalt er 
også viktig. Fylkeskommunen bør ha en 
koordinerende rolle og være arena for 
kunnskapsdeling mellom ulike institusjoner. I 
tillegg til forskningsmiljøene er det 
institusjoner, som for eksempel NAV, som har 
mye data og analyser, samt analysemiljøer, 
knyttet til arbeidsmarked, levekår og helse. 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
arbeidet med de 
regionale planene (særlig 
RP-ØLDL) og 
handlingsprogram. 

 

30.13 Det er nyttig for kommunen at data fra 
innbyggerundersøkelser som Viken 
fylkeskommune gjennomfører er tilgjengelig på 
kommunenivå og at fylkeskommunen bistår 
kommunene med lokale analyser, samt deler 
regionalt analysearbeid. 

Innspillet tas til 
orientering. Kunnskap og 
analyser som Viken 
fylkeskommune 
utarbeider er tilgjengelig 
for kommunene.  

 

30.14 Følgende kunnskapsgrunnlag kan være 
relevant for videre det planarbeidet: 

- Sarpsborgs kommunes levekårsanalyse 
- Kunnskapsgrunnlag til planstrategi 

2021-2024 
- Telemarksforsknings årlige 

revideringer av rapport om Sarpsborg 
(og andre kommuner/regioner. 

Tas til orientering.  

30.15 Nye plangrep og ønsker om å se komplekse 
problemstillinger i sammenheng fordrer også 
mer av medvirkningsarbeidet. Kommunene må 
involveres grundig, gis god nok informasjon og 
tid til å sette seg inn i sakene. Det må legges 
opp til reelle medvirkningsprosesser 

Tas til orientering, og 
vurderes i arbeidet med 
opplegg for medvirkning.  

 

30.16 Hvilken rolle ser fylkeskommunen for seg i den 
flerkjernede utviklingen av Osloregionen? Hvor 
skal veksten komme, og på hvilken måte? 
Hvilke roller ser Viken for seg at de ulike 
delregionene skal ha? Og hvilken rolle ser de 
ulike delregionene for seg at de andre 
delregionene skal ha? Hvor er det samsvar, og 
hvor er det ikke samsvar? 

Tas til orientering og vil 
vurderes i kommende 
planarbeid. 

 

30.17 Det er behov for å gjennomføre en grundig 
evaluering av de regionale arealstrategiene i 
fylket. Evalueringen bør synliggjøre 
konsekvensene av de regionale 
bestemmelsene/arealstrategien for 
kommunene i tidligere Østfold og se disse opp 
mot andre fylkesplaner som er bygget opp på 
andre måter. 

Tas til orientering. 
Evaluering av gjeldende 
planverk gjennomføres 
som del av 
planprosessens 
kunnskaps- og 
utredningsarbeid. 

 

30.18 Østfoldhelsa, var en motor i folkehelsearbeidet 
i Østfold og ga god kunnskapsstøtte og 
nettverksstøtte til kommunene. Kunnskap fra 
Østfoldhelsa bør videreføres, og det regionale 
nettverket reetableres. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet.  
Avklaringer som gjelder 
videreføring av 
eksisterende partnerskap 
og behov for nye 
partnerskap er en del av 
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kommende planprosess jf. 
Kap. 5.1. 

30.19 Østfold fylke og Nedre Glommaregionen 
spesielt har jobbet godt og langsiktig med å 
redusere frafallet i videregående opplæring, 
noe som har gitt gode resultater. Kunnskapen 
herfra kan komme til nytte og videreføres i 
Viken. 

Tas til orientering.  

30.20 Både Klima Østfold og Klimapartnere Viken er 
viktige arenaer for Sarpsborgs klimaarbeid. Det 
er derfor gledelig at Viken fylkeskommune er i 
ferd med å legge til rette for liknende nettverk 
andre steder i Viken slik at flere kommuner får 
tilbud om å innrette sine klimasamarbeid på 6 
tilsvarende måte. Sarpsborg kommune ser 
også frem til etableringen av Klima Viken som 
samarbeidsorgan og “paraply” for de regionale 
nettverkene. 

Tas til orientering.  

30.21 Samarbeidet i bypakke Nedre Glomma er et 
viktig partnerskap for samfunnsutviklingen på 
flere nivå. Dette må ivaretas i det kommende 
planarbeid og koordineres, videreutvikles og få 
fornyet kraft i Viken. 

Tas til orientering. 
Bypakkesamarbeidene 
skal følges opp i 
kommende RP-AM. 

 

30.22 Andre samarbeid: 
- Søndre Viken IPR 
- Digi Viken Øst: Sarpsborg kommune 

ser verdien av samordnet regional 
digitalisering, finne felles løsninger, 
gjennomføre innovasjonsprosjekter og 
utvikle kompetanse. 

Tas til orientering  

 

 

31 Skiptvet kommune  
31.1 Skiptvet kommune mener planenes formål og 

tematikk er relevant og et godt utgangpunkt for 
videre planarbeid. 

Tas til orientering.  

31.2 Kan bidra med grunnlagsdata som forklarer 
årsakene bak statistikken i Skiptvet og deler 
gjerne kunnskapen som avdekkes i det pågående 
kommuneplanarbeidet. 
 
Oppfordrer til at alt kunnskapsgrunnlag, 
databaser og metodeverktøy som utvikles i 
forbindelse med planprosessen som minimum 
gjøres tilgjengelig og søkbart på kommunenivå. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

31.3 Medvirkningsopplegget virker lovende. Det er 
viktig at lokalpolitikerne i fylket får eierskap til 
planene, og at fylket tilrettelegger for god dialog 
og informasjonsdeling.  
 

Vi tar signalet til 
orientering, og har 
forståelse for at 7 uker 
høringsperiode kan bli 
utfordrende. Det blir 
ikke mulig å utvide 
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Slik tidsplanen er lagt opp i dag for høring av 
planene og handlingsprogrammene ser imidlertid 
ikke rådmannen at Viken fylkeskommune legger 
til rette for reell mulighet for medvirkning for 
kommunene under høringsperioden.  
 
Forventer at Viken vil publisere en mer detaljert 
medvirkningsplan med beskrivelse av hvordan 
kommunene skal involveres, omfanget av 
medvirkningen og metodeutvikling. 

foreslått høringsfrist 
hvis vi skal ha en 
forsvarlig planprosess 
som fører til regionale 
planer som er 
forankret i 
vikensamfunnet og 
med et innhold som 
svarer til 
samfunnsutfordringene 
vi står overfor. Reell 
medvirkning og god 
involvering av 
kommuner underveis 
blir derfor førende for 
videre planarbeid.   
 
En mer detaljert 
medvirkningsplan 
utarbeides for hver av 
de tre planprosessene i 
løpet av videre arbeid. 

31.4 Det er ønskelig med en videreføring av 
Østfoldhelsa, men i en form som er 
hensiktsmessig for kommunene. Dagens Viken-
kommuner er til dels svært forskjellige og 
behovene ulike. Dette må hensyntas.  

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet.  
Avklaringer som gjelder 
videreføring av 
eksisterende 
partnerskap og behov 
for nye partnerskap er 
en del av kommende 
planprosess jf. Kap. 5.1. 

 

31.5 Medvirkning mellom fylkeskommunen og 
kommunene foregår noen ganger på 
kommunenivå, og noen ganger på regionnivå. 
Fylkeskommunen ønsker innledende innspill på 
regionnivå, mens formell høring ønskes med 
kommunestyrevedtak. Denne vekslingen er 
krevende for kommunene. Skiptvet kommune ser 
frem til en grenseoppgang og avklaring for 
kommende medvirkningsprosesser. 
 

Tas til følge.  Beskrivelsen av 
kommunal medvirkning 
på s. 40-41 justeres slik 
at medvirkning av 
henholdsvis kommuner 
og kommuneregioner 
tydeliggjøres. 

31.6 «Sammen om framtida» - kommunens 
samfunnsdel for Skiptvet kommune er relevant 
for kommende planprosess. 

Tas til orientering.  

 

 

32 Svinesundskomiteen 
32.1 Planenes formål og tematikk oppleves relevant. Flere satsinger i 

forslaget samsvarer med flere områder som Svinesundkomiteen 
arbeidet med tilknyttet det grenseoverskridende samarbeidet der 
Viken og Västra Götaland inngår – blant annet grønn og blå vekst. 

Tas til orientering. 

32.2 Viktig å synliggjøre betydningen av felles arbeidsmarked over 
landegrensene, samt forbedre mulighetene til pendling. Det innebærer 
blant annet forbedret infrastruktur og kollektivtrafikk 

Tas til orientering. 
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32.3 Støtter høringsforslagets forslag om å bygge videre på eksisterende 
samarbeidsstrukturer og partnerskap med tilgrensede regioner, også 
internasjonalt. Potensial for utveksling av erfaring og kunnskap innen 
særling omstilling og innovasjon. 

Tas til orientering 

32.4 Vil gjerne delta i videre planprosess gjennom å bli invitert inn i 
seminarer og høringer omkring temaer som Svinesundkomiteen har 
som sine fokusområder. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

32.5 Vår grenseregion er en del av STRING-nettverkets storregion i Nord-
Europa som en «green hub» i ettervirkningene av COVID-19. 
 
Viser ellers til Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021– 
2030. 

Tas til orientering 

 

 

33 Ullensaker kommune  
33.1 Det er positivt med et felles 

planprogram for de tre regionale 
planene, men det er viktig at de tre 
planene komplementerer hverandre 
og «står på egne bein». 

Tas til orientering. Intensjonen er i tråd 
med planprogrammet. Innspillet 
vurderes i det videre arbeidet med de 
regionale planene og 
handlingsprogrammet. 

 

33.2 Forholdet mellom Viken og Oslo må 
beskrives spesielt i planprogrammet 

Innspillet tas til følge og fører til 
presisering i planprogrammet. 
Planprogrammet omtaler allerede at 
planprosessene i Viken skal ses i 
sammenheng med utviklingen hos våre 
naboer, og legge til rette for gode 
samarbeidsløsninger med disse, 
spesielt der vi har felles bo- og 
arbeidsmarked jf. formålsbeskrivelsen i 
planprogrammet. Samarbeidet med 
Oslo i planprosessen presiseres. 

Tekst som legges til 
som tillegg i kapittel 7, 
s.42: 
Samarbeid med Oslo 
kommune er spesielt 
viktig i planprosessene. 
På grunn av stor 
befolkning med felles 
bo- og arbeidsmarked, 
har samarbeidet 
mellom Viken og Oslo 
særlig betydning for 
planene for areal og 
mobilitet og 
kompetanse og 
verdiskapning. Oslo 
kommune inviteres til 
et aktivt samarbeid på 
strategisk nivå i 
programorganisasjonen 
for Vikens nye planer. 

33.3 Viken fylkeskommune bør ha en 
målsetning om at alle Vikens 
innbyggere bør ha tilgang på 
bredbånd der de bor 

Tas til orientering og vurderes i videre 
planarbeid. Målsetningen vurderes i 
samband med arbeidet med RP-AM. 

 

33.4 Medvirkning: Viken fylkeskommune 
må involvere kommunene tidlig i 
planprosessen og kommunene må 
varsles i god tid før møter m.v 

Tas til orientering og vurderes i videre 
planlegging av opplegget for 
medvirkning. Innspillet er i tråd med 
intensjonen i planprogrammet   

 

33.5 Høringsfristen for planforslaget bør 
være på minimum 10 uker. 

Tas ikke til følge. For å rekke 
behandling av planforslaget må 
høringsperioden som er anslått i 
planprogrammet overholdes.  
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33.6 Ullensaker kommune mener at 
hovedgrepene i Regional areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus 
bør videreføres 

Tas til orientering, og vurderes i det 
videre planarbeidet. 

 

 

 

34 Vestby kommune 
34.1 Planprogrammet gir et godt utgangspunkt for alle tre planene med 

viktige temaer og utfordringer som er godt beskrevet. Det er positivt 
med et felles planprogram for å vise sammenhengen mellom planene 
og planarbeidet 
 
Når de tre selvstendige planene kommer ut på høring i 2023, vil 
kommunen komme tilbake med mer utdypende høringssvar på 
forhåpentlig gode planer med tydelige mål og konkretiserte tiltak. 

Tas til orientering 

34.2 Det er viktig med gode og klare retningslinjer og bestemmelser som 
ikke låser det kommunale handlingsrommet og gir forutsigbarhet og 
kontinuitet i planlegging for kommunen og andre aktører. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. 

34.3 Det blir også viktig at planene fra de tidligere fylkene ivaretas, og er 
derfor enig i at det beste fra alle planene bør videreføres i de nye 
planene. Man bør ikke endre noe som har fungert. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. 

 

 

35 Øvre Eiker kommune 
35.1 Skeptisk til om de tre foreslåtte planene, som i realiteten vil omfatte 

hele spekteret av samfunnsutvikling og tjenester i det store området 
som omfattes av Viken, vil være gjennomførbart og et tjenlig redskap 
for at fylkeskommunen skal kunne ivareta de oppgavene som er lagt til 
dette forvaltningsnivået. 

Tas til orientering 

35.2 Det er avgjørende for kommunene at arbeidet med de regionale 
planene gir kommunene drahjelp til vårt eget arbeid med 
samfunnsutvikling og tjenester. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

35.3 Planprogrammet må være tydelig på at fylkeskommunen ikke har 
grunnlag for å overstyre kommunal myndighet, f.eks. i arealpolitikken, 
med krav som går ut over nasjonalt lovverk. 

Tas til orientering. 
Fylkeskommunens rolle 
som regional 
samfunnsutvikler 
innebærer mobilisering 
av vikensamfunnet for å 
gi en felles strategisk 
retning på 
samfunnsutviklingen i 
Viken. Rollen som 
regional planmyndighet 
gir anledning til å 
utarbeide regionale 
planbestemmelser for å 
ivareta nasjonale eller 
regionale hensyn og 
interesser. 
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35.4 De utfordringene som kommunene og fylkeskommunen er gitt ansvar 
for å løse, må også komme tydelig fram som hovedutfordringer i det 
regionale planarbeidet.  
 
Planprogrammet bør være tydelig på at fylkeskommunen har en 
partnerskapsrolle og samordnende funksjon som skal støtte 
kommunene i en ønsket utvikling. En sterkere tilsynsrolle er neppe et 
tjenlig virkemiddel i denne sammenhengen. 

Tas til orientering. 

35.5 Mener opplegget for arbeidet med selve planene vil bli svært krevende 
for kommunene, spesielt ved at de seks innsatsområdene skal 
behandles parallelt i alle tre planene. 

Tas til orientering. 

 

Universitet og høgskoler 
36 NMBU (utsatt frist) (frafalt) 
36.1 Deltar gjerne i planprosessen. Tas til orientering. 

 

37 Høgskolen i Østfold 
37.1 Reg. plan for kompetanse og verdiskaping: HiØ savner mer dialog med UH-

sektoren om hva Viken fylkeskommune anser som god og relevant 
kompetanse i denne sammenheng. 

Tas til orientering. 

37.2 Spm. 3: HiØ ønsker å delta på innspillsmøter på aktuelle arenaer slik at vi 
kan bidra til å formidle vår kompetanse og øke samarbeid med ulike aktører 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet. 

37.3 Spm. 4: Det kan bli aktuelt med regional forankring i noen av 
satsningsområdene, og dialog og samhandlingsarenaer vil være sentralt. En 
delingskultur vil også være verdifullt. HiØ kan bli involvert i en rekke 
prosjekter, der forskning og utvikling er aktuelt. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet. 

37.4 Regional plan for økt livskvalitet m.m.: HiØ jobber med å imøtekomme 
behovet for livslang læring, og er en aktiv bidragsyter på dette området. 

Tas til orientering. 

 

38 OsloMet – Storbyuniversitetet 
38.1 Behovet for velfungerende bærekraftig og fremtidsrettet kollektivtilbud 

som legger til rette for videre vekst, herunder en god kobling mellom Oslo 
og Romerikeregionen bør adresseres i planprogrammet. 

Tas til orientering. 

38.2 Behovet for finansieringsmodeller som sikrer og stimulerer til 
praksisplasser, spesielt i primærhelsetjenesten, for studenter. Bør 
adresseres i planprogrammet. 

Tas ikke til følge. 
Fører ikke til 
endringer i 
planprogrammet, 
men vil bli vurdert 
i arbeidet med 
den regionale 
planen. 

38.3 Behovet for gode samarbeid om forskning og innovasjon, herunder 
tydeliggjøring av satsingsområder for regionen, også innenfor 

Tas ikke til følge. 
Fører ikke til 
endringer i 
planprogrammet, 
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næringsutvikling, hvor regionen har fortrinn bør adresseres i 
planprogrammet. 

men vil bli vurdert 
i arbeidet med 
den regionale 
planen. 

 

39 Universitetet i Sørøst-Norge 
39.1 Kunnskapsgrunnlag: USN trekker fram ulike egne fagmiljøer av relevans for 

de seks innsatsområdene og tre tverrgående tema. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet 

39.2 USN ønsker at det etableres en overordnet samarbeidsavtale mellom USN 
og Viken knyttet til det regionale planarbeidet og andre samarbeidsarenaer. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet 

 

Statlige myndigheter 
40 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
40.1 Kunnskapsgrunnlag: Kompetansebehovsutvalget vil kunne bidra til 

kunnskapsgrunnlaget gjennom å sammenstille, analysere og vurdere 
samfunnets fremtidige kompetansebehov, herunder også regionale 
kompetansebehov. 

Tas til orientering, 

40.2 Reg. plan for kompetanse og verdiskaping: viktig å sikre god kvalitet også i 
de digitale utdanningstilbudene. Korte, fleksible tilbud vil kunne bidra til at 
flere kan oppdatere kompetansen sin gjennom hele yrkeskarrieren, stå 
lenger i jobb og være rustet for omstillinger i arbeidslivet. 

Tas til orientering. 

40.3 Reg. plan for kompetanse og verdiskaping: HK-dir vil løfte frem 
internasjonalisering i utdanning og opplæring som et nyttig og allsidig 
tilskudd i verktøykassen av virkemidler tilgjengelig for fylkeskommunen. 
Utviklingen av nye regionale planer gir dermed mulighet til å ytterligere 
styrke arbeidet med internasjonalisering i utdanning og opplæring, gjennom 
å sørge for god forankring av internasjonaliseringsarbeidet på fylkesnivå. 

Tas til orientering.  

40.4 Kunnskapsgrunnlag, medvirkning: HK-dir bidrar gjerne med mer informasjon 
om virkemidler vi forvalter og hvordan disse best kan anvendes hvis 
ønskelig. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet 

 

41 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på 
Svalbard 

 

41.1 Reg. plan for areal&mobilitet, reg. plan 
for kompetanse og verdiskaping: DMF 
savner en overordnet strategisk 
vurdering fra fylket av hva 
masseforvaltning er, og hvordan fylket 
kunne satt dette i sammenheng med de 

Tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid 
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nasjonale forventingene til komm. Og 
regional planlegging. 

41.2 Reg. plan for areal og mobilitet: bør det 
gjøres vurderinger av hvordan arealbruk 
har konsekvenser for viktige forekomster 
(av geologiske ressurser) nå og i 
framtida, og hvordan arealvern kan bidra 
til å sikre viktige forekomster for 
framtida. Dette kan innebære å ha 
oversikt over hvor de viktigste 
forekomstene ligger i regionen og hvilke 
planverktøy som kan benyttes for å 
skjerme forekomstene fra å bli båndlagt 
av annen arealbruk. 

Tas til orientering, og vurderes i 
videre arbeid med kunnskaps- og 
utredningsbehov. Vurdering av 
ulike virkemidler (krav til 
hensynssoner, bruk av regionale 
planretningslinjer, 
planbestemmelser) vil inngå i 
videre planarbeid. Videre må 
innhold i eksisterende regionale 
planer som omhandler 
masseforvaltning gjennomgås.  
 
 

 

41.3 Den regionale planen for areal & 
mobilitet bør ta inn vurderinger av 
hvordan planen kan bidra til ivaretakelse 
av mulig verdiskapnings-potensiale og 
næringsinteresser fra 
mineralforekomster, nå og i framtida. 

Tas til orientering. Svares ut av 
punktet «Sørge for helhetlig 
vurdering av massedeponi og 
fremtidsrettet forvaltning av 
geologiske ressurser» innunder 
innsatsområde 3. 

 

41.4 DMF anbefaler at man i arbeidet med 
regional plan for areal og mobilitet 
vurderer mulighetene som finnes i 
regionen for å gjenvinne eventuelle 
overskuddsmasser, deriblant 
byggeråstoff, i tråd med de nasjonale 
forventningene og FNs bærekraftsmål. 
Kort avstand mellom utbyggingsområder 
og ressurser er viktig sett i et 
bærekraftsperspektiv, da store deler av 
utslippene i forbindelse med masseuttak 
skjer gjennom transport 

Tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid. 
 
Samsvarer med 
planprogrammets intensjon om 
at planen skal føre til en mer 
effektiv, helhetlig og miljøvennlig 
forvaltning av geologiske 
ressurser.  

 

 

42 Fiskeridirektoratet  
42.1 Medvirkning: ønsker å bli involvert/invitert inn på de 

ulike arenaene hvor kystsonen og sjøområdene er 
tema. I denne sammenheng vil det, etter 
Fiskeridirektoratets vurdering, også være naturlig å 
inkludere representanter fra Havforskningsinstituttet 
og lokale fiskerlag. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes underveis i 
det kommende 
planarbeidet 

 

42.2 Regional plan for areal og mobilitet: viktig at 
kommunene/ fylkeskommunen ser sammenheng 
mellom bruk av land og sjø - også utover egne 
grenser. Kommuner som deler samme fjord- og 
strømsystem bør samarbeide om arealplanlegging. 
Interkommunale planer og planprosesser vil være 
positivt med hensyn til ressursbruk og tilgang til 
kompetanse. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. 
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42.3 Regional plan for areal og mobilitet: oppfordrer til 
mer initiativ når det gjelder helhetlig planlegging i 
sjø. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. 

 

42.4 Regional plan for areal og mobilitet: å legge 
forholdene til rette for næringsutvikling og vekst i 
fiskeri- og sjømatnæringen i stor grad avhenger av 
oppdaterte arealplaner som legger føringer for 
arealbruken. 

Tas til orientering og 
legges til grunn for 
videre planarbeid. 

 

42.5 Regional plan for areal og mobilitet: viktig å 
inkludere kystnære sjøarealer og marin sektor i alt 
planarbeid, slik at en har klare rammebetingelser for 
arealbruk, utvikling og næringsvirksomhet. I denne 
sammenheng påpeker vi at det også er viktig å legge 
til rette for fritidsfiske og annen form for 
rekreasjonsbruk av kysten. 

Tas til følge. Bør sees i 
sammenheng med 
helhetlig tiltaksplan for 
Oslofjorden (2021) i 
videre planarbeid. 

Tekst som legges til 
som siste setning i 
tredje avsnitt i 
beskrivelsen av 
innsatsområde 3, 
s.22: Videre er det 
viktig å inkludere 
kystnære sjøarealer 
og marin sektor i 
planarbeid der det 
er relevant. 

42.6 Regional plan for kompetanse og v.skaping: Viken 
fylkeskommune bør vurdere om det kan være en ide 
å inkludere «Blå næringer» som et plantema og 
innsatsområde. 

Tas til følge. Blå 
næringer føyes til som 
plantema. 

Ny tekst s. 30: 
“Næringer knyttet 
til havet (blå 
næringer)” som nytt 
2. kulepunkt under 
Tema hvor vi 
trenger omstilling 
for å nå 
utviklingsmålene. 
 

42.7 Regional plan for kompetanse og v.skaping: ad 
kunnskapsgrunnlag om naturverdier, biologisk 
mangfold bør restaurering og avbøtende tiltak inngå 
som temaer for å hindre og/eller redusere negative 
virkninger for det marine miljøet 

Tas til følge. 
Restaurering og 
avbøtende tiltak føyes 
til som tema. 

Ny tekst s. 32 legges 
“Restaurering av 
natur og avbøtende 
tiltak” inn som nytt 
3. kulepunkt under 
Tema vi må bygge 
videre på og styrke. 
 

 

43 Jernbanedirektoratet 
 Regional plan for areal og mobilitet:  

43.1 Er svært opptatt av at omforente føringer som er nedfestet i tidligere areal- 
og transportplanene bli videreført i de nye planene. Vil også påpeke 
viktigheten av sammenhenger med nabofylker og Sverige, slik det er omtalt 
i planprogrammet. 

Tas til orientering.  

43.2 Til omtale av innsatsområde 3 og 4: Etablering av bærekraftige 
transportløsninger vil i noen grad kunne kreve omdisponering fra annen 
arealbruk. Direktoratet forutsetter at dette drøftes nærmere i arbeidet med 
den regionale planen. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

43.3 Medvirkning: Jernbanedirektoratet ser på deltakelse i det regionale 
planarbeidet som et viktig virkemiddel i vår egen oppdragsløsning, og vi vil 
følge opp regionreformens intensjon om økt statlig deltakelse for mer 
forpliktende regional planlegging. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet 

43.4 Regionale planer for Viken vil naturlig nok måtte være på et overordnet 
nivå, og det vil kunne være en utfordring å opprettholde det forventede/ 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 
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erfarte detaljeringsnivået i de enkelte delområdene innen Viken, som for 
eksempel Buskerudbyen og Nedre Glomma. 

 

 

44 Kriminalomsorgen region Øst 
44.1 Er spesielt opptatt av at offentlige tilbud og tjenester må være tilgjengelig 

for sine klienter, at tilbudene har god kvalitet. Ikke minst gjelder dette gode 
og fleksible koblinger mellom de ulike delene av utdanningssystemet som 
gir domfelte og innsatte muligheten til å gjennomføre et utdanningsløp. 
Dette kan i neste omgang føre til deltakelse i arbeidsliv, økt livskvalitet og 
positiv samfunnsdeltakelse. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

44.2 Viktig for tilbakeføringen av domfelte at det utformes en boligpolitikk som 
kan tilbys de som har levekårsutfordringer og som trenger et sted å bo etter 
løslatelse. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid, 
som en del av 
temaet 
boligpolitikk 
boligsosial 
innsats.  

 

45 Kystverket 
45.1 Kystverket er opptatt av at sjøtransport skal være effektiv og tilgjengelig. Tas til orientering. 

45.2 Tilrettelegging for sjøtransport og overføring av godstransport fra vei til sjø 
og bane står sentralt i norsk transportpolitikk. Å flytte godstransport fra vei 
til sjø bidrar blant annet til reduserte klimautslipp, mindre slitasje på veiene 
og bedre sikkerhet og kapasitet på veinettet. Sjøtransport og 
havnefasiliteter er også av stor betydning for lokal og regional 
næringsvirksomhet. 

Tas til orientering. 

45.3 Det er et nasjonalt mål at en større andel av godstransporten skjer på sjø og 
jernbane. Det er viktig at egnede arealer til effektive logistikknutepunkter 
som godsterminaler og havner avklares i plan, gjennom samarbeid mellom 
kommuner og statlige fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken inngår i 
disse avklaringene. Virksomheter som skaper tungtransport har behov for 
god tilgjengelighet til jernbane, havner og/eller hovedvegnett. 

Tas til orientering. 

45.4 Reg. plan for areal&mobilitet: For at sjøtransport skal være attraktiv må 
havnene sikres nødvendige rammebetingelser for effektiv drift, herunder 
effektive tilknytningsveier til hovedveinettet og tilstrekkelig arealtilgang. I 
tillegg er det viktig for det maritime næringslivet å ha tilgang til tilstrekkelig 
næringsareal med sjøtilgang. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

 

46 Mattilsynet  
46.1 Reg. plan for økt livskvalitet m.m.: 

Mattilsynet mener det er positivt at 
trygt drikkevann blir omtalt sammen 
med tilgang på sunn mat. Forventer at 
dette utdypes og presiseres ytterligere 
i kommende plan. Tilgang til nok og 
trygt drikkevann er en forutsetning for 
god folkehelse 

Innspillet tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid og ses i sammenheng 
med regionale vannforvaltningsplaner og 
RP-AM.  
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46.2 Reg. plan for areal&mobilitet: For at 
planen skal bli et godt verktøy er det 
viktig at den tolker nasjonale og 
internasjonale føringer for arealbruk 
og mobilitet inn i en regional og lokal 
kontekst. 

Tas til orientering, innspillet er i tråd med 
planarbeidets intensjon, jf. beskrivelse av 
planens formål i kap. 4.2.1. 

 

46.3 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Drikkevannskilder må beskyttes med 
hensynssoner og bestemmelser for 
beskyttelse av drikkevannet. Innenfor 
sonen er det viktig at hensynet til 
trygt drikkevann går foran andre 
interesser. Mattilsynet ber derfor om 
at det også henvises til styrket vern av 
drikkevannskilder, i tillegg til matjord, 
skog mm. 

Tas til orientering og vurderes i videre 
planarbeid. Kommunene er forpliktet til å 
legge hensynssoner i sine planer. I videre 
arbeid med RP-AM skal ulike planverktøy 
vurderes, bl.a. i hvilken grad regionale 
retningslinjer kan bidra innen dette 
temaet. 

 

46.4 Reg. plan for areal&mobilitet: Positivt 
at vann- og avløpshåndtering som 
følge av aldrende infrastruktur og 
klimaendringer er et definert tema 
der det det er behov for særlig 
omstilling for å nå utviklingsmålene i 
nye regionale planer. 

Tas til orientering.  

46.5 Omtale i innsatsområder – 
plantehelse: planen må også belyse at 
det finnes reguleringer for å unngå 
spredning av alvorlige 
planteskadegjørere og floghavre. 

Tas til orientering  

46.7 Omtale i innsatsområder – fiskehelse: 
viktig at det tas høyde for at 
konsekvenser av utslippstiltak som 
berører vassdrag blir vurdert i de 
ulike planprosesser. Derfor bør dette 
adresseres også i planprogrammet. 

Tas til orientering.   

46.8 Spm. 1: Forventer at Viken 
Fylkeskommune følger opp og tar 
med seg videre: a) føringene om 
beskyttelse av drikkevannskilder i 
kommuner og regioner gitt i 
gjeldende areal- og transportplan for 
Buskerud. 
b) de nasjonale forventningene og 
føringene som er gitt for å beskytte 
drikkevannskilder. Viderefører 
konkrete forventninger til hver enkelt 
kommune. Fremmer samarbeide 
mellom kommuner og 
regioner der dette er nødvendig for å 
forvalte drikkevannsressursene på 
lang sikt. 

Tas til orientering og følges opp i det 
videre planarbeidet og ses i sammenheng 
med de regionale 
vannforvaltningsplanene. 
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46.9 Spm. 4: Gjeldende Areal- og 
Transportplanen for Buskerud har 
bestemmelser og retningslinjer for å 
sikre drikkevannsressursene. Disse bør 
videreføres. 

Tas til orientering og vurderes i videre 
planarbeid. 

 

46.10 Spm. 5: Samarbeide mellom 
kommuner og regioner, og over 
fylkesgrenser, er nødvendig. 
Drikkevann er en del av 
infrastrukturen, og inngår som et 
delmål i flere av FNs bærekraftsmål. 

Tas til orientering. Svares ut i kap. 5.1 - 
samarbeid kap. 7, samt i beskrivelsen av 
RP-AM i planprogrammet. 

 

 

47 SIVA 
47.1 Ser frem til kommende dialog, og å kunne være del av de kommende 

planprosessene, spesielt innen Areal og mobilitet og Kompetanse og 
verdiskaping. 

Tas til orientering  

 

48 Statens vegvesen  
48.1 For Statens vegvesen er det viktig at trafikksikkerhet blir en 

overordnet tilnærming og den nasjonale 0-visjonen om 
ingen drepte og hardt skadde innenfor 
vegtransportsektoren må gjøres gjeldende for 
planarbeidet. 

Tas til følge Kulepunkt 8 under 
innsatsområde 1 
s.20 endres til: 
«Transportsystemet 
skal fremme helse 
og være 
trafikksikkert. Den 
nasjonale 0-
visjonen om ingen 
drepte eller hardt 
skadde i trafikken 
legges til grunn.» 
 

48.2 Som et eksempel på en god regionale plan peker vi på 
regional plan for Areal og transport for Oslo og Akershus. 
Denne planen viser de konkrete vekstområdene som skal 
ha prioritet og hvilke transportmessige 
utfordringer/konsekvenser denne veksten gir. 

Tas til 
orientering. 

 

48.3 Fortetting i sentrale områder (sentrum og byer) krever 
transformasjon av transportnettet i form av separate 
løsninger for gange og sykkel, kollektiv og bil samtidig som 
framkommelighet og trafikksikkerhet for alle 
trafikantgrupper må ivaretas. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i 
videre 
planarbeid. 

 

48.4 Vi mener planarbeidet må bli mer konkret i det videre 
arbeidet med den regionale planen for areal og mobilitet. 
Vi vil bidra innenfor vår rolle og myndighet når Viken 
fylkeskommune inviterer til det. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i 
videre 
planarbeid. 

 

 

 

49 Statsforvalteren i Oslo og Viken  
49.1 Generelt: Innretningen på planprogrammet er omfattende, 

og det er noe utfordrende å få oversikt om alle tema er 

Tas til orientering  
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tilstrekkelig ivaretatt. Dette inkluderer også 
utredningsbehovet.  

49.2 Generelt: Det er videre lagt et stramt tidsløp for 
planarbeidet, som i seg selv kan være en begrensende faktor 
på hvilket kunnskapsnivå man kan legge til grunn. De 
eksisterende planene er basert på ulike 
kunnskapsgrunnlag og det er usikkert om dette totalt sett er 
godt nok når det skal lages planer for hele Viken. 

Tas til orientering  

49.3 Spm.1 (planenes formål, tematikk): Noen formuleringer kan 
være gjenstand for tolkninger og noe avhengig av tolkningen 
kan de vektlegges i ulik grad. SFOV legger til grunn at de er 
innenfor føringene av nasjonal politikk. 

Tas til orientering  

49.4 Spm. 1: SFOV savner en synliggjøring av vassdrag og sjø. De 
regionale vannforvaltningsplanene skal legges til grunn for 
all virksomhet og planlegging, og krever oppfølging innenfor 
mange sektorer. Miljøtilstand i vassdrag og sjø bør 
tydeliggjøres som tema i planprogrammet. 

Tas til følge.  Nytt kulepunkt under 
innsatsområde 6 s.25: 
Bedre miljøtilstand i 
vassdrag og sjø jf. 
regionale 
vannforvaltningsplaner  

49.5 Spm.3: Velferdsaktører som NAV, Husbanken og IMDi bør 
kobles på arbeidet. Disse aktørene sitter med mye 
kompetanse og virkemidler. 

Tas til orientering.   

49.6 Spm. 3: Videregående skoler innen naturbruk og NMBU er 
særlig viktige for å sikre god kompetanse for framtidas 
landbruk og det 
grønne skiftet. 

Tas til orientering  

49.7 Spm. 4: Viktig at det videreføres føringer for 
fritidsbebyggelse, særlig i fjellområdene, slik det er i regional 
plan for areal og transport for Buskerud. Vi mener det er 
nødvendig med et regionalt blikk på utviklingen av 
fritidsbebyggelse, og at kommunene forholder seg til de 
samme føringene. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.8 Spm. 4: RP-ATP for Oslo og Akershus er på enkelte punkter 
forholdsvis stram, noe vi mener er nødvendig. Oppfølgingen 
av den regionale planen fra kommunenes side har imidlertid 
vært noe varierende. Det har også variert hvorvidt 
fylkeskommunen og staten har benyttet seg av sine 
virkemidler til å endre kommunale planer som bryter med 
regionale føringer. Vi mener problemstillinger rundt 
oppfølging av planen bør tas med i det videre arbeidet. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.9 Spm. 4: SFOV mener videre det er et stort behov for 
regionale føringer og regional styring av arealutviklingen. Det 
er videre avgjørende at denne planleggingen skjer i 
samarbeid med Oslo. 

Innspillet tas til følge og 
fører til presisering i 
planprogrammet. 
Planprogrammet omtaler 
allerede at 
planprosessene i Viken 
skal ses i sammenheng 
med utviklingen hos våre 
naboer, og legge til rette 
for gode 
samarbeidsløsninger 
med disse, spesielt der vi 
har felles bo- og 
arbeidsmarked jf. 
formålsbeskrivelsen i 
planprogrammet. 

Ny tekst (side og 
avsnitt): 
Tekst som legges til 
som tillegg i kapittel 7, 
s.42: 
Samarbeid med Oslo 
kommune er spesielt 
viktig i planprosessene. 
På grunn av stor 
befolkning med felles 
bo- og arbeidsmarked, 
har samarbeidet 
mellom Viken og Oslo 
særlig betydning for 
planene for areal og 
mobilitet og 
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Samarbeidet med Oslo i 
planprosessen 
presiseres. 

kompetanse og 
verdiskapning. Oslo 
kommune inviteres til 
et aktivt samarbeid på 
strategisk nivå i 
programorganisasjonen 
for Vikens nye planer. 

49.10 Spm. 4: SFOV mener det er behov for å konsentrere veksten 
også innen bybåndet Oslo/Akershus.  

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.11 Spm. 4: RP-ATP Oslo/Akershus og fylkesplanen for Østfold 
benytter %-vis fordeling av framtidig utbygging. Dette kan gi 
uheldige utslag for de kommunene som har sterk vekst. Når 
det bygges mye i sentrum, blir effekten at det også kan 
bygges mye 
utenfor sentrum. Dette er ikke nødvendigvis i samsvar med 
overordnede mål og føringer, og denne problemstillingen bør 
vurderes i det videre planarbeidet. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.12 Spm. 4: Jordvernføringene er for svakt ivaretatt i RP-ATP 
Oslo og Akershus. Det bør bli tydeligere hvordan hensynet til 
jordvern, landskap og natur skal ivaretas i et langsiktig 
perspektiv. I dag blir potensialet for fortetting og 
transformasjon ikke nødvendigvis utnyttet før det legges til 
rette for nye byggeområder i natur- eller landbruksområder. 

Tas til orientering. 
Hensynet er tydelig i 
planprogrammet, jf. 
formålsbeskrivelse til RP-
AM. Oppfølging og 
virkemidler vurderes i 
arbeideidet med 
regionale planer med 
tilhørende 
handlingsprogram. 

 

49.13 Spm. 4: SFOV ser et stort behov for å videreføre de regionale 
føringene som finnes innen masseforvaltning. Disse må 
videreutvikles for å bidra til en sirkulær økonomi og en mer 
bærekraftig arealforvaltning. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. Viser også til 
planarbeidets intensjon 
om mer effektiv, 
helhetlig og miljøvennlig 
forvaltning av geologiske 
ressurser, som også må 
sees i sammenheng med 
løsninger for 
masseforvaltningen hos 
våre naboer. 

 

49.14 Til pkt. 2 i planprogrammet (nasjonale føringer). Følgende 
statlige 
planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for 
planarbeidet: 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen (2021), 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning (2018), 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014), 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (1995), 
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994), 
og bør også omtales her 

Tas til orientering.  

 Reg. plan for økt livskvalitet m.m.:   

49.15 Oppvekstreformen har en målsetting om at flere barn skal få 
fosterhjem og institusjonstjenester lokalt når disse 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 
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tjenestene skal gis. Tilrettelegging av lokale tjenester vil 
kunne innebære både faglige og økonomiske utfordringer. 
Slik Statsforvalteren ser det, er det av betydning at dette tas 
inn i den regionale planen. 

49.16 Statsforvalteren viser også til at det vil være behov for at 
kommunene planlegger for hvordan de skal bistå unge 
voksne i overgangen mellom barn og voksen, med boliger for 
unge voksne og tilhørende hjelpetiltak. Oppfordre Viken 
fylkeskommune til å være særlig oppmerksom på dette i sine 
planer. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.17 I kommende planarbeid bør det beskrives hvordan 
Vikensamfunnet sammen med NAV og velferdstjenestene må 
samarbeide om å løse samfunnsfloken barn som vokser opp i 
lavinntektsfamilier. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid.  

 

49.18 Økt befolkningsmengde, nye trender og større kulturelt 
mangfold innebærer et konfliktpotensial rundt bruk av 
naturen til rekreasjon. Kunnskap om normer og regler for 
ferdsel i naturen kan ikke tas for gitt. Viken bør som sentral 
aktør i friluftsforvaltningen utrede problemstillingen og egen 
rolle. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.19 Statsforvalteren savner en tydeligere problematisering av at 
strandsonen, fjorden og de store vassdragene spiller en stor 
rolle for livskvalitet og rekreasjon for mange, samtidig som 
dette er dette sårbare økosystemer under sterkt press. 
Temaet og de tilhørende dilemmaene bør synliggjøres bedre i 
utredningsprogrammet. 

Tas til følge, og blir en 
del av arbeidet med 
tilgjengelighetsanalyser 
(utredningsbehov under 
innsatsområde 1). 
Temaet og tilhørende 
dilemmaer vil også bli 
fanget opp i den 
avsluttende 
konsekvensutredningen.  
 
 

Medfører ikke endring i 
tekst i 
planprogrammet. 

49.20 God vannkvalitet og fungerende akvatiske økosystemer har 
betydning for rekreasjon og naturopplevelser, noe som kan 
bidra til økt livskvalitet. Dette er derfor forhold som kan 
nevnes under regional plan for livskvalitet, deltakelse og 
likeverd. 

Tas til orientering. I tråd 
med beskrivelsene under 
innsatsområde 6 RP-
ØLDL 

 

49.21 Ad lysforurensning: usikre på om temaet hører mest 
innunder regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og 
likeverd. Temaet er et vel så stort forurensningsproblem for 
biologisk mangfold som for mennesker. 

Tas til følge. 
Lysforurensing blir 
fortsatt omtalt i RP-ØLDL 
men også i RP-AM, under 
innsatsområde 5.  

Ny tekst, samme som 
svar til Lillestrøm; 
innsatsområde 5, s.24 
«Vi skal bidra til å 
redusere 
transportbehov, 
klimagassutslipp, støy 
og lokal luft- og 
lysforurensing ved å 
utvikle kompakte byer 
og tettsteder rundt 
kollektivknutepunkt».  

 Regional plan for areal og mobilitet:   

49.22 Etter statsforvalterens vurdering er det avgjørende at 
samarbeidet med Oslo videreføres. Det må avklares hvordan 
allerede inngåtte avtaler skal kunne ivaretas om gjeldende 
planer erstattes med nye planer. Det er også viktig å sikre et 
godt grunnlag for eventuell inngåelse av byvekstavtaler i 
Buskerudbyen og Nedre Glomma. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. Viser til kap. 
7 i planprogrammet som 
sier at vi skal bygge 
videre på eksisterende 
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samarbeidsstrukturer og 
partnerskap. 

49.23 Utmarksarealer: Planen bør drøfte konsekvenser, 
arealstrategier og føringer for både typiske kornområder og i 
fjell- og skogområder. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. Er omtalt i 
planprogrammet under 
innsatsområde 3.  

 

49.24 Det må også vurderes hvordan arealbruk påvirker 
matproduksjon på utmarksbeite og seterdrift. Stor utbygging 
i fjellområder kan gi økt risiko for skadelige flommer. Tap av 
natur-, myr, og skogarealer påvirker klimagassutslippene ved 
redusert CO2-opptak, og karbonlager og skogproduksjon. 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet. 

 

49.25 I formålet med planen nevnes restaurering av viktige natur-, 
kultur- og friluftsområder. Det er viktig å sikre at 
naturrestaurering skjer på naturens premisser, slik at ikke 
sårbare og trua naturtyper går tapt i forsøket på å gjenskape 
annen natur. Hvilke naturtyper det er aktuelt å arbeide 
videre med for restaurering, bør utredes. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid.  
Identifisering av 
restaureringsbehov 
følger som resultat av 
arbeidet med 
arealregnskap, og vil 
ligge litt frem i tid. 
Arealregnskapsprosjektet 
vil produsere et 
kunnskapsgrunnlag det 
vil være mulig å ta 
beslutning ut fra på et 
overordnet regionalt 
nivå. 

 

49.26 Ad grønnstrukturer og økosystemtjenester: Som et ledd i 
planarbeidet bør det utredes strategier for hvordan man 
sikrer befolkningen adgang til rekreasjonsområder som tåler 
belastningen som økt ferdsel fører med seg. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.27 Den regionale planen bør problematisere arealbruk knyttet 
til fritidsboliger, og si noe om behovet for videre bygging av 
fritidsboliger i regionen og få fram utfordringene knyttet til 
nedbygging av natur- og friluftsområder. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid. Samsvarer 
med planarbeidets 
intensjon. 

 

49.28 ‘Viktige naturområder’: Det bør utdypes nærmere hva man 
legger i begrepet «viktige naturområder». Er det da snakk 
om naturområder med dokumenterte naturverdier? Det er 
viktig å være klar over at mange kommuner i Viken er 
mangelfullt kartlagt for naturmangfold per i dag. 

Tas til følge.  
Det er et behov for å 
definere hva som legges 
til grunn for bruk av 
begrepet «viktige 
naturområder». Dette tas 
til følge, og er ført inn i 
overordnet 
utredningsbehov, 
innsatsområde 6, med 
følgende ordlyd: 
«Kriterier for 
identifisering av viktige 
naturområder i Viken må 
utvikles (sees i 
sammenheng med 
temastrategi for biologisk 
mangfold)».  
 
Det påpekes også at 
mange kommuner i Viken 
er mangelfullt kartlagt for 
naturmangfold per i dag. 
Viken har etablert 

Ny tekst: (side 46, 
tabell innsatsområde 
6)) Kriterier for 
identifisering av viktige 
naturområder i Viken 
må utvikles (sees i 
sammenheng med 
temastrategi for 
biologisk mangfold). 
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arealregnskapsprosjekt 
med formål om å bøte på 
dette ved å lage mal for 
kommunale 
arealregnskap. SFOV er 
invitert inn i dette 
samarbeidet.  
 

 Regional plan for kompetanse og verdiskaping:   

49.29 Arealbruk knyttet til fritidsboliger henger (også) nært 
sammen med lokal næringsutvikling og kan derfor også 
gjerne diskuteres i den regionale planen for kompetanse og 
verdiskaping. 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
arbeidet. 

 

49.30 I arbeidet med næringsutvikling basert på utmarksressurser 
og opplevelsesbasert næring er det viktig å ta hensyn til at 
ikke alle naturtyper og økosystemer er like robuste. Enkelte 
områder tåler ikke økt belastning og bør helst avlastes. 
Utredningsprogrammet bør omfatte et kunnskapsgrunnlag 
som basis for gode strategier på dette feltet. 
 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
arbeidet. Forslaget kan 
knyttes til Vikens 
pågående arbeid (2021-
2024) med å utvikle 
arealregnskap i 
samarbeid med 
kommunene. 

 

49.31 Under regional plan for kompetanse og verdiskaping, 
innsatsområde bærekraftig arealbruk, matproduksjon og 
ernæring, står det at skog, sjø og vassdrag i større grad enn i 
dag kan brukes til produksjon av mat og dyrefor. 
Statsforvalteren kan ikke se at dette er relevant for vassdrag. 
Videre ser SFOV at miljøtilstanden i Oslofjorden vil kunne 
begrense mulighetene for matproduksjon i sjø. 

Tas til følge ved at ordet 
«vassdrag» slettes. 

Ny tekst (side og 
avsnitt): 
S. 29, siste setning i 4. 
avsnitt under 
Innsatsområde 3 
endres til “Skog og sjø 
kan i større grad enn i 
dag brukes til 
produksjon av mat og 
dyrefor” 

49.32 Innsatsområde 3 kan ha med behov for kompetanseutvikling 
innen klimavennlig omstilling innen matproduksjon, skog og 
skogbruk og annen klimatilpasning knyttet til landbruk. 

Tas til følge. Fører til et 
nytt kulepunkt under 
temaer hvor vi strenger 
særlig omstilling. 
 

Ny tekst (side 28, 
kulepunkt 5): 
 
Kompetanseutvikling 
om klimaomstilling og 
klimatilpassing innen 
matproduksjon, 
skogbruk, landbruk, 
havbruk og 
næringsmiddelindustri  

 Regionale planbestemmelser:   

49.33 Det er sterkt behov for en helhetlig regional praksis med 
fordel kan understøttes av regionale planbestemmelser. 
Bestemmelsene er juridisk bindende ovenfor utbyggere og 
kommunene, og vi ser det derfor som viktig at de er 
forutsigbare og tydelige. Det må også være en bevissthet på 
hvilket omfang det benyttes regionale planbestemmelser, 
slik at de treffer målsettingen godt uten å medføre unødig 
ekstra saksbehandlingstid. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.34 Det bør diskuteres å videreutvikle bestemmelsen om 
nylokalisering av offentlige arbeidsplasser som i dag gjelder 
Østfold, til også å gjelde resten av Viken 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.35 Når det gjelder bestemmelser om handelsvirksomhet ser vi 
også behov for en helhetlig regional praksis. Vi er noe usikre 
på om behovet for bestemmelser er like tungt til stede som 
tidligere, eller om kommunene i større grad har egne 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 
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bestemmelser om dette i sine arealplaner. I så fall kan det 
tale for å heller benytte retningslinjer i fylkesplanen (sic.). 

49.36 Vi har nevnt tidligere i uttalelsen at det er store 
utbyggingsreserver knyttet til fritidsbebyggelse i fjellet. Vi 
mener det bør vurderes å etablere en regional 
planbestemmelse knyttet til utbygging av fritidsbebyggelse. 
Hovedhensikten med dette er å se på totalomfanget, og 
vurdere om det er behov for en miljørevisjon av eldre 
arealplaner 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.37 Vi ser det som viktig å ivareta myrene i fylket. Det bør 
vurderes om det er behov for en regional planbestemmelse 
knyttet til utbygging på myr. Eldre arealplaner har i mindre 
grad tatt hensyn til hvilken viktig rolle myra har. Med hensyn 
til klimagassutslipp, naturmangfold, friluftsliv, hydrologi og 
klimatilpasning, kan det være riktig å bruke sterke 
virkemiddel i den regionale planleggingen for å sikre 
myrområder 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.38 Det er viktig å utrede gode løsninger for å unngå tap av 
dyrka og dyrkbar jord. Det bør vurderes om regional 
planbestemmelse kan bidra til å nå de nasjonale og regionale 
jordvernmålene. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

49.39 Tverrgående tema:    

49.40 God miljøtilstand i vassdrag og sjø bør nevnes under det 
tverrgående temaet folkehelse. 

Tas til følge. Tas med i 
kap. 5.3 Folkehelse.   

Endring i tekst i 
beskrivelsen av 
folkehelse i kap.5.3 s.36 
«Vi må sikre alle 
muligheten for å nyte 
natur, møtes og være 
aktive. I den 
sammenhengen er god 
miljøtilstand i vassdrag 
og sjø viktig.»  

49.41 Statsforvalteren vil understreke nødvendigheten av 
samordning og tverrfaglighet særlig mellom tjenesteytere på 
områdene helse, bolig, arbeid (arbeids- og 
velferdsforvaltningen) og utdanning. 

Tas til orientering  

49.42 Ad alternativvurderinger: SFOV mener det hadde vært 
lettere for medvirkningen om planprogrammet allerede i 
høringsfasen var tydeligere på alternativvurderingen. Ser 
ulike innretninger for geografisk differensiering av 
virkemiddelbruk og styring knyttet til arealvirkemidlene som 
særlig relevant, og anbefaler at det arbeides videre med 
dette alternativet. Det er videre angitt tre ulike forslag til 0-
alternativ. Statsforvalteren anser ikke «konsekvenser av 
mangel på regional planlegging» som et «realistisk 
alternativ», og mener man bør vurdere fortrinnsvis 
kulepunkt 1 som 0-alternativ. 

Innspillet blir tatt delvis 
til følge, beskrivelsen av 
alternativvurderingene 
blir justert i 
planprogrammet. 

Ny tekst s. 47: 
Setningen 
«konsekvenser av 
mangel på regional 
planlegging» strykes, 
og setningen 
«konsekvenser av 
eksisterende regionale 
og kommunale planer» 
endres til 
«konsekvenser av 
eksisterende regionale 
føringer». 
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Bransje- interesseorganisasjoner, næringsforeninger og virksomheter 
50 Avfall Norge  
50.1 Høyere krav til materialgjenvinning og et ønske om 

fortettede, attraktive boligområder og bærekraftig 
næringsliv krever en helhetlig og tidlig planlegging av 
infrastruktur for avfall. Dette gjelder både for gode 
inn- og oppsamlingsløsninger og arealer for videre 
behandling av avfallet. 
Avfall Norge mener at planlegging for god infrastruktur 
for avfallshåndtering også må være del av regionale 
planer fordi det er behov for løsninger som betjener 
flere/mange kommuner. I Planprogram for regionale 
planer i Viken er det flere av innsatsområdene dette 
ville passet inn under. Tydeligere føringer for 
infrastruktur for avfall i de regionale planene skaper en 
bedre forutsetning for bærekraftige, omforente 
løsninger på kommunenivå. 

Tas til orientering og 
vil bli vurdert i videre 
planarbeid.  

 

50.2 Anskaffelsesregelverket åpner for at man kan vekte 
miljø i sine anskaffelser, men vår erfaring er at mange 
aktører fremdeles utelukkende eller i hovedsak vekter 
anskaffelseskost i sine innkjøp. Avfall Norge mener at 
man må bruke anskaffelseskriteriene mer aktivt for å 
fremme sirkulærøkonomi, og at man dermed bidrar til 
en bærekraftig samfunnsmodell med mer 
materialgjenvinning og reduksjon av miljø- og 
klimabelastningene. 
Avfall Norge vil derfor henstille fylkeskommunene til å 
legge mer vekt på bærekraft og sirkulær økonomi i 
offentlige anskaffelser, og stille krav til resirkulerte 
råvarer i produkter ved innkjøp 

Tas til orientering og 
vil bli vurdert i 
forbindelse med det 
videre arbeidet. 
Innspillet er i tråd 
med intensjonen i 
planprogrammet. 

 

 

51 Brakar AS 
51.1 Utkastet til planprogrammet inkluderer for få konkrete strategier og 

retningslinjer til utvikling og styring av kollektivtransport og relatert 
arealutvikling. Behov for tydeligere presisering. 

Innspillet tas ikke 
til følge. 
Tematikken tas 
med videre, men 
fører ikke til 
endringer i 
planprogrammet. 

51.2 […]Planprogrammet [bør] spesifisere strategier for hvordan 
mobilitetstilbudet på et overordnet nivå skal utvikles i byområder og 
distrikt. 

Innspillet tas ikke 
til følge. 
Tematikken tas 
med videre, men 
fører ikke til 
endringer i 
planprogrammet.  

51.3 Byer og tettsteder [bør ] kategoriseres med egne strategier i forhold til 
størrelse og betydning (eksempelvis inndeling i regionale byer, større 
tettsteder, mindre tettsteder og lokalsenter) 

Innspillet tas til 
orientering.  
Innspillet er i 
samsvar med 
planarbeidets 
intensjon om 
differensiert 
virkemiddelbruk i 
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ulike deler av 
fylket. Hvordan 
dette løses vil bli 
vurdert i 
forbindelse med 
det videre 
planarbeidet.  

51.4 For å oppnå bærekraftig mobilitet, som Planprogrammet løfter fram, bør 
det også stå hvordan nullutslippsteknologi for kollektivtrafikken skal 
prioriteres.  

Tas til orientering, 
men vil ikke 
medføre 
endringer i tekst i 
planprogrammet. 
Virkemiddelbruk 
vurderes i videre 
planarbeid   

51.5 Tiltak for å nå nullvekstmålet [bør] bli valgt utfra en dokumentert 
effektnytte. (ref. Urbanet Analyse-rapporten «Effekter av tiltak for 
reduksjon av personbiltrafikken i Buskerudbyen».) 

Tas til orientering.  

51.6 For å finne ut hvordan fremtidens mobilitetsløsninger vil se ut er det viktig 
at kollektivselskapene får både mandat og finansiering til slik utprøving. 
Dette bør beskrives tydeligere i Planprogrammet.  

Tas ikke til følge. 
Konkrete 
løsninger vil 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

51.7 Ønsker videreføring av retningslinjer knyttet til boligutvikling, arealutvikling 
og eksisterende kollektivinfrastruktur med referanse til retningslinje fra 
ATP Buskerud.  

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

 

52 Fredrikstad næringsforening 
52.1 Planarbeidet bør se på utfordringer sentrumsområdene har med 

fragmentert eierskap, og se om det er måter kommunene kan utforme 
sine arealplaner slik at næringsområdenes planstatus ikke hindrer at 
eksisterende næringsområder kan fornyes/gjenbrukes. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

52.2 Planprosessen bør se på en hensiktsmessig måte å forlenge livssyklusen 
på eksisterende bygningsmasse, og bør ha andre krav til gjenbruk enn å 
bygge nytt. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

52.3 Fylkeskommunen bør gjennom temaplanene gi kommunene 
styringssignaler på hvilke typer virksomheter som passer inn hvor, evt 
holde seg til «ABC-prinsippet». 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

52.4 Fortetting er mao. et av flere svar på utfordringene vi står overfor. Men 
vi ser at skal vi lykkes med fortetting må vi også ivareta 
tilgjengeligheten. Når bilbegrensende tiltak settes inn, må det etableres 
alternative løsninger. Innføring av bomring og gratis buss i en periode 
var et glitrende eksempel.  

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

52.5 Kollektivtrafikken må utvikles og byene må prioriteres, det er her man 
får størst nytte. Fredrikstad trenger kollektivknutepunkt. 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

52.6 Offentlige rom må programmeres slik at de inviterer til aktiv deltakelse. Tas til orientering. Det 
er et mål for RP-ØLDL 
og RP-AM 

52.7 Vi vil derfor oppfordre fylkeskommunen til å skissere tiltak hvor ansatte 
og studenter motiveres til å knytte seg tettere mot bedriftene, og at 
bedriftene gis stimuli til å ta i mot de. 
 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet (RP-KV) 
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52.8 Viken har få klynger og er mangfoldig, med Oslo som motor. Hvordan 
skal mindre steder og byer kunne bidra i samfunnsregnskapet må 
utredes 

Tas til orientering 

52.9 Vikens virkemiddelapparat er svært begrenset og det er behov for å 
spisse denne delen og trolig konsentreres om å stimulere til at 
næringslivet løser våre tids store utfordringer. 

Tas til orientering 

52.10 Vi vil derfor melde vår interesse for å bidra med løsninger i 
planprosessen som dere har varslet oppstart av. 

Tas til orientering 

 

53 GNP Næring AS/Loe utvikling 
53.1 Loe Utviklinger AS mener det er bra at det legges opp til et 

kunnskapsbasert planarbeid. I den sammenheng vil de trekke frem at det 
er vesentlig å ta hensyn til den lokale kunnskapen. 

Tas til orientering 

53.2 For å gjøre medvirkning relevant for næringsaktører i fylket tror vi det er 
behov for en mer temabasert tilnærming. Ulike aktører kan inviteres til å 
drøfte sentrale tema og utfordringer tilknyttet den enkelte planen eller 
innen tverrfaglige temaområder 

Tas til orientering, og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

53.3 Loe Utvikling AS mener det vesentlig med et tett og godt samarbeid 
mellom fylke og kommuner/kommuneregioner også i Viken 
fylkeskommune sitt arbeid med nye regionale planer 

Tas til orientering.  

53.4 vesentlig at det settes av nok, og hensiktsmessige, arealer til 
næringsutvikling. Den langsiktige 
tettstedsavgrensningen/utbyggingsgrensen fra dagens Fylkesplan for 
Østfold bør opprettholdes 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
planarbeidet 

 

54 Hille Melbye arkitektkontor AS – har kommet innspill per epost, legges inn snart. 
54.1 Dersom ny regional plan for areal og transport bygger videre på dagens 

plan, spiller vi med dette inn at Vestby sentrum defineres som regional 
by og Son som prioritet lokalt tettsted. 
Dette vil opprettholde den gunstige befolkningssammensetningen og gi 
grunnlag for næringsvirksomhet i sentrum. Vestby må kunne utvikles til 
en komplett by for å bli en bærekraftig by. Videre at Son gis en status 
som gjør det mulig med økt arealbruk til næringsvirksomhet og nye 
boliger. Dette vil gjøre Son til et levedyktig tettsted med bærekraftig 
vekst til fordel for hele regionen. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

54.2 En utvikling i tråd med vårt innspill vil medføre at jernbanen og E6 kan 
utnyttes bedre, noe som er gunstig i klimaregnskapet 

Tas til orientering 

 

 

55 Mosseregionens Næringsutvikling AS 
55.1 Viktig med gode og klare retningslinjer og bestemmelser som ikke låser 

det kommunale handlingsrommet, og gir forutsigbarhet og kontinuitet i 
planlegging for kommunen og andre aktører. Dette er spesielt viktig for 
å sikre tilstrekkelig med næringsarealer for å kunne imøtekomme det 
langsiktige behovet. 

Tas til orientering og med 
som innspill i arbeidet 
med de regionale 
planene.  

55.2 Sentrale strategier: Strategisk næringsplan for Mosseregionen (vedtas 
høst 2021) og til strategier i Mosseregionkommunenes operative 

Tas til orientering 
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næringsutviklingsselskap, Mosseregionens Næringsutvikling AS (jfr 
vedlegg). 

55.3 Kunnskapsgr.lag: Regjeringen, OECD og EU anbefaler Smart 
Spesialisering som metode å utnytte forskjeller og skreddersy politikken 
til hver region, og oppfordrer samtidig regionene til å utvikle sine egne 
strategier for Smart Spesialisering. En slik analyse vil være viktig 
grunnlag for Viken fylkeskommunes egne planer/for å utvikle regionen. 
Når det gjelder næringsutvikling vil analysene først og fremst bidra til 
økt kunnskap om den regionale næringsstrukturen og kompetansebasen 
i Viken fylke. Analysegrunnlaget vil også være viktig grunnlag for 
næringsutviklingen som foregår i kommune, næringsklyngene og i 
delregionene i Viken.  Analysene gir grunnlag/er verktøy for å 
identifisere regionens styrker, det vil si hvor regionen har sine viktige 
kompetanse- og næringsområder per dags dato. Analysene vil 
identifisere næringer hvor de ulike delregionene har muligheter til å 
utvikle konkurransefortrinn eller med andre ord større forutsetning for 
å lykkes i fordi de kan bygge på kompetanse som allerede er til stede. 
Analysegrunnlaget antas å kunne erstatte bl. annet 
kunnskapsgrunnlaget, Vi i Viken.  Viken fylkeskommune anmodes om å 
utarbeide analysegrunnlag tilsvarende grunnlag for en Smart 
Spesialiseringsstrategi i Viken fylkeskommune og for fylkets delregioner. 

Tas til orientering og med 
som innspill i arbeidet 
med de regionale 
planene. 

 

56 Norges bondelag – felles innspill fra Østfold Bondelag, Buskerud 
Bondelag og Akershus Bondelag 

 

56.1 Vi ser det som et smart grep å redusere antallet 
strategier – slik det nå er gjort. 

Tas til orientering  

56.2 Vi vil hevde at manglende oppdatert 
kunnskapsgrunnlag er en begrensende faktor for 
planarbeidet hva angår forholdet til vår næring, og vi 
vil gjenta forslaget om at fylkeskommunen tar 
initiativet til en kartlegging og dokumentasjon av hele 
verdikjeden for matproduksjon i Viken. 

Tas til orientering. 
Initiativ til kartlegging 
og dokumentasjon av 
verdikjeden for 
matproduksjon i Viken 
er ivaretatt gjennom 
forslag til tiltak i 
oppfølgingen av 
Vikens 
landbruksstrategi 
2021-2030. 
Kartleggingen vil bli 
benyttet som grunnlag 
for videre arbeid (RP 
AM) 
 
 

 

56.3 Bondelagene i Viken vil påpeke at Inn på Tunet er 
tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på 
gårdsbruk som tiltak for at alle innbyggere i Viken skal 
leve trygge og meningsfulle liv og bidra til samfunnet 
rundt seg (og dermed bidra til god livskvalitet, velferd 
og like muligheter). 

Innspillet tas til 
orientering.  

 

56.4 For å øke produksjonen av grønt (grønnsaker, poteter, 
frukt eller bær) og matkorn er det satt i gang både 
regionale og nasjonale prosjekter for å øke 
produksjonen av disse. Vi er derfor tilfredse med at 

Innspillet tas til 
orientering.  
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Viken fylkeskommune løfter kortreist og næringsrik 
mat i innsatsområde 3 Bærekraftig arealbruk, 
matproduksjon og ernæring. 

56.5 Felles for all matproduksjonen er at de er avhengig av 
matjord, og vi ber derfor om at det tas hensyn til 
jordvern når det utarbeides planer for økt 
tilgjengelighet (gang- og sykkelveier) og friluftsanlegg. 
Selv om de fleste friluftsanleggene foregår i utmark, 
erfarer vi at parkeringsplasser til disse anleggene 
legges på dyrka mark. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

56.6 Fylkeslagene i Viken mener at det er viktig at 
kommunene sikrer parkeringsplassene med 
søppelbeholdere, og at disse blir tømt når de er fulle. 
Fylkeslagene i Viken ber derfor om at regional plan for 
økt livskvalitet, deltakelse og likeverd omhandler 
arealbruk og søppelhåndtering når kommunene 
planlegger sine anlegg. 

Tas til orientering og 
vurderes i det videre 
planarbeidet   

 

56.7 Fylkeslagene i Viken mener at det er avgjørende viktig 
at kommunene går i dialog med grunneiere og deres 
organisasjoner dersom de planlegger å avsette arealer 
til friluftsliv, for eksempel ved bruk av hensynssoner 
med tilhørende juridisk bindende retningslinjer, på 
privat grunn. 

Tas til orientering.    

56.8 I innsatsområde 4 Redusert klimautslipp og 
energiomlegging mener fylkeslagene i Viken at 
landbruket har et stort potensial i å binde karbon i 
skog og jord, samt til fossilfri energiproduksjon, fra 
både sol, vind og biomasse. En stor utfordring er at 
det mangler økonomiske incitamenter til både 
karbonfangs og energiproduksjon 

Tas til orientering. 
Følges opp gjennom 
tverrgående tema 
klima og miljø. 

 

56.9 Fylkeslagene i Viken ser at batteriteknologi kan være 
en løsning, men ber også Viken fylkeskommune om å 
arbeide for en løsning der produsenter kan selge 
overskuddsstrøm på strømnettet. 

Tas til orientering. 
Følges opp gjennom 
tverrgående tema 
klima og miljø. 

 

56.10 Viken fylkeskommune kan selv bidra til karbonbinding 
gjennom å bruke tre som sitt foretrukne 
bygningsmateriale til sine mange bygningsprosjekter 
framover, enten det er snakk om nybygg eller 
gjenbruk, slik foreslått i innsatsområde 5 Helhetlig by- 
og stedsutvikling. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid.  

 

56.11 Mange rødlistede arter finnes i beitemarka, å 
oppretthold og legge til rette for beiteområder både i 
innmark og utmark vil derfor være et viktig bidrag til å 
opprettholde biologisk mangfold. 

Tas til orientering.  

56.12 Utvikling av små og styre byer og tettsteder må ikke 
gå på bekostning av matproduksjon. Erfaringene med 
R-ATP for Oslo og Akershus er at det har blitt lagt for 
stor vekt på at byer og tettsteder skal få vokse utover, 
noe som har gitt stort press på den beste matjorda. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

56.13 Det bør være et førende prinsipp at «fotavtrykket» for 
eksisterende befolkningssentra ikke skal økes. Hvis 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid bl.a. i 
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man ikke kan eller vil fortette eller bygge i høyden, må 
man akseptere konsekvensen av det. Det må bli mulig 
å fastslå at «hos oss er det fullt!» 

arbeid med 
arealregnskap 

56.14 Befolkningsvekst i et større omfang må skje i helt nye 
områder, på fastmark. Gode eksempler på dette i 
Akershus er Neskollen, Auli og Hexebergåsen. 

Tas ikke til følge. 
Planarbeidet skal følge 
opp RPS: 
«I Viken utvikler vi 
som hovedregel nye 
arealer til bolig, 
næring og offentlige 
formål ved hjelp av 
fortetting og 
transformasjon, 
fremfor å ta i bruk nye 
arealer» 

 

56.15 Den nye planen må på en tydelig måte differensiere 
mellom store byer og mindre tettsteder og 
kommuner. Det kan ikke være de samme føringer og 
krav i mindre tettsteder som i de store byene. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid – 
Planprogrammet viser 
også til differensiert 
virkemiddelbruk i ulike 
deler av fylket legges 
til grunn for videre 
utvikling av Viken 

 

56.16 RP-AM må pålegge kommunene å rette opp en del 
uheldige konsekvenser av f.eks. R-ATP for Oslo og 
Akershus. Flere kommuner definerte store arealer 
med dyrka mark innenfor sine grønne grenser, dette 
må reverseres. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

56.17 De gamle planene legger for stor vekt på 
kollektivknutepunkt basert på tog. Mange kommuner 
har ikke tog. I de kommunene som har tog, har store 
deler av befolkningen og næringsliv lang vei til 
togstasjon. Kollektivtilbudet med buss må bli bedre 
tilpasset de lokale forholdene. Ved utvidelse av 
eksisterende, eller etablering av nye områder, må 
busstilbudet tilpasses 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

 

56.18 Landbrukets utvikling er avhengig av ny 
spesialkompetanse innenfor en rekke fagområder, og 
vi ser det som avgjørende at Fylkeskommunen legger 
til rette for at denne kan skapes og etableres i 
befolkningens nærområde. 

Tas til orientering, og 
vurderes i at det 
videre planarbeidet. 

 

56.18 Bondelagene i Viken ser det som viktig at det 
utarbeides nye verdiskapingsanalyser for landbrukets 
verdiskaping og ringvirkninger, slik at de blant annet 
kan danne grunnlaget for fylkets planverk innenfor 
verdiskaping og kompetanse. 

Tas til orientering, og 
vurderes i at det 
videre planarbeidet. 

 

56.19 Vi vil understreke at man i ny plan tar inn over seg at 
kompetanseintensive næringer også handler om mer 
enn kompetanse på masternivå. Eksempelvis 
representerer Viken en stor verdiskaping innenfor 
grøntproduksjon som er svært arbeidsintensiv. Dette 
krever stor grav av spesialkompetanse-/erfaring, men 
ikke nødvendigvis masternivå. Dette må ny plan 
reflektere på en bedre måte. 

Tas til orientering. 
Utvikling av regionalt 
kunnskapsgrunnlag 
(framtidas 
kompetanse) pågår. 
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56.20 Regional kompetanseplan for Østfold ender opp med 
5 hovedstrategier, som er detaljert med delstrategier, 
ansvarlig og tidsplan. Her ligger det en mengde gode 
tiltak som, slik vi ser det, ikke er innfridd og med 
fordel kan tas med i videre planarbeid. 

Tas til orientering, og 
vurderes i at det 
videre planarbeidet. 

 

56.21 Vi ønsker å understreke behovet for et faglig teoretisk 
og praktisk fullgodt utdanningstilbud nært alle. 
Naturbruksskolene er viktig for fremtidig rekruttering 
til landbruket. Det er viktig å videreutvikle 
gårdsbrukene på naturbruksskolene 

Tas til orientering, og 
vurderes i at det 
videre planarbeidet. 

 

56.22 Næringa er opptatt av at det tilbys utdanning og 
kompetanse også til voksne som tidligere ikke har 
kompetanse fra naturbruk, men som etterspør dette i 
forbindelse med at de tar over gårdsbruk, etablerer 
seg innenfor næringa og lignende som voksen. 
Dagens “voksenagronom” er et godt tilbud. 

Tas til orientering.  

56.23 Landbruket og matproduksjonen er med på å bidra til 
sysselsetting i næringsmiddelindustrien. Det vises til 
at det er et ønske om å økt eksporten fra fylket. For 
landbruket er det viktig å demme opp import av 
matvarer fra utlandet. Dette er også med på å gi flere 
arbeidsplasser i fylket. 

Tas til orientering.  

56.24 Planen poengtere behovet for å redusere 
avhengigheten av importert arbeidskraft. Landbruket 
er en av de næringene som de siste 10 – 20 årene har 
vært avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å dekke 
behovet til sesongarbeidskraft. Her ligger det både 
muligheter og utfordringer, og vi vil gjerne være en 
aktiv samarbeidspartner for å jobbe med å dempe 
sårbarheten som ligger i dette. 

Tas til orientering.   

56.25 Fylkesbondelagene vil fremheve samarbeidet i 
Partnerskapet for landbruket i Viken som helt 
vesentlig for en god og konstruktiv medvirkning. 

Innspillet tas til 
orientering, og skal 
vurderes underveis i 
det kommende 
planarbeidet 

 

56.26 Vi vil imidlertid bemerke at de tidsfrister vi får for 
høringsinnspill i mange tilfeller oppleves som svært 
korte – særlig i lys av de tre fylkesbondelagenes 
behov for å koordinere sine synspunkter med tre 
selvstendige styrer. 

Tas til orientering.   

56.27 Fylkesbondelagene vil bl.a. peke på følgende 
Bondelags-initiativ som det er svært ønskelig at Viken 
fylkeskommune tar opp som premisser i 
fylkeskommunens planer – på samme vis som 
regjeringen har gjort med «Landbrukets klimaplan»: 

- Landbrukets klimaplan 2021-2030 
- Utrulling av klimakalkulatoren 
- Bondelagets bærekraftstrategi 2021-2030 
- Vikenbondelagenes satsing på felles 

kornprogram for Viken 

Tas til orientering  

 

 



95 
 

 

 

57 Næringslivets hovedorganisasjon Viken 
57.1 I planen for kompetanse og verdiskaping ønsker vi et sterkere fokus på 

behovet vi har for å tette kompetansegapet. I NHOs Kompetansebarometer 
kommer det frem at 6 av 10 bedrifter ikke får tak i den kompetansen de 
trenger. Dette kompetansegapet bør Viken ha som mål å halvere. Dette 
betyr at planen må adressere hvordan Vikensamfunnet skal utdanne den 
kompetansen bedriftene trenger og hvordan elevene skal bli kjent med 
arbeidslivets behov for kompetanse. Hvordan bidra til at flere velger 
yrkesfaglige utdanningsløp er sentralt her. Vi vil også nevne at 
praksisbrevordningen er viktig for å hjelpe flere til å tilegne seg 
kompetanse. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

57.2 Vi mener alle spørsmål knyttet til arealbruk bør avklares i regional plan for 
areal og mobilitet. For bedriftene blir det vanskelig å navigere i planverket 
hvis noen av disse spørsmålene avklares i plan for areal og mobilitet og 
andre i planen for kompetanse og verdiskaping. Planen må bidra til at det er 
nok næringsareal tilpasset ulike bedrifters og næringsbehov tilgjengelig i de 
forskjellige delene av Viken 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

57.3 Til temaene i planen for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd vil vi 
fremheve betydningen av å ha en jobb å gå til. Dette er en viktig nøkkel til 
inkludering og sosial bærekraft.  

Innspillet tas til 
orientering. Det 
er i tråd med 
planprogrammets 
beskrivelser.   

57.4 Vi vil oppfordre til å bruke begrepet seriøst arbeidsliv i stedet for rettferdig 
arbeidsliv da dette er et mer etablert begrep i arbeidslivet 

Tas ikke til følge.  

57.5 Kunnskapsgrunnlag: Her oppfordrer vi til å bruke kunnskapsgrunnlaget som 
finnes i: - NHOs Veikart for fremtidens næringsliv: 
https://www.nho.no/tema/neste-trekk/ - NHOs Kompetansebarometer: 
https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler 
/kompetansebarometeret-2020/ - NHOs Kommune-NM: 
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/ 
- Felles Energi- og industripolitisk plattform: 
https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler /krafttak-for-
industri--og-klimaomstilling/ - NHO Viken Oslos regionale nøkkeltallside om 
næringslivet i Viken: https://www.nho.no/regionkontor /nho-viken-
oslo/nokkeltall_naringsliv_viken/ 

Tas til orientering 
og vurderes 
videre i 
planarbeidet 

57.6 Vi viser til omtalen av prosjektstyrer på s. 37 i høringsutkastet. Vi ønsker å 
sitte i disse prosjektstyrene for hver av de tre regionale planene. Vi spiller 
inn følgende deltagere fra NHO Viken Oslo: - Til plan for areal og mobilitet: 
Bénédicte Røer - Til plan for kompetanse og verdiskaping: Ole Kristian 
Bratset - Til plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd: Kari Halvorsrud 

Tas til orientering 
og følges opp i 
egen dialog 

57.7 Her vil vi trekke frem det tette samarbeidet med Oslo i Regional plan for 
Areal og Transport i Oslo og Akershus. Det har fungert svært godt og 
samarbeidet med Oslo bør videreføres i Vikens regionale planer. Oslo og 
Viken et felles bo- og arbeidsmarked. Et tett samarbeid med Oslo i 
utarbeidelsen av de regionale planene er derfor helt avgjørende. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

57.8 Vi er kjent med at flere aktører i Østfold har spilt inn et ønske om at det 
utvikles egne strategier for Smart Spesialisering. Vi mener dette kan være et 
interessant virkemiddel å bruke 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
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videre 
planarbeidet. 

57.9 Viktigste relevante strategier: NHOs Veikart for fremtidens næringsliv 
 

Tas til 
orientering. 

 

58 Rexir Utvikling AS (Bnr 56) 
58.1 Ønsker å delta i planarbeidet i seminarer, møter, fagdialog Tas til orientering 

58.2 Å ta i bruk nye arealer kan frigjøre arealer til ønsket utvikling av andre 
steder og formål. Vi mener derfor at bærekraftig arealutvikling noen ganger 
også kan skje ved å ta i bruk nye arealer dersom det er gjort skånsomt, med 
samfunnsnyttige forutsetninger, og basert i nødvendige utredninger og 
tilpasninger. Dette har med skala og innhold i de ulike prosjekter 

Tas til orientering. 

58.3 Hvis grønn omstilling skal skje med den fremdriften og til de fristene som er 
satt internasjonalt og nasjonalt, må innovative prosjekter få komme raskt til 
bords med sine ideer 

Tas til orientering 
og vurderes ved 
involvering av 
vikensamfunnet i 
videre planarbeid. 

58.4 [Innspill om å] skape samarbeidsarenaer som bidrar til å etablere tillit og 
trygg fagdialog mellom planmyndighet og næringsliv. Eiendomsbransjen 
har en stor vilje, evne og et stort ønske om å bidra i grønn omstilling, og vi 
tror at bærekraftig innovasjon i bolig- og byutviklingsprosjekter noen 
ganger kan gi arealløsninger som er like gode eller bedre enn det som faller 
inn under dagens etablerte, overordnede plangrep. Målet skal være 
bærekraftige løsninger, men vi ser at innovasjon skjer svært raskt. Dialogen 
mellom aktørene i fagfeltet bør fange opp endringene og mulighetene som 
ligger i dette. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

 

59 Ruter AS 
59.1 Generelt: støtter planprogrammet og tre regionale planer Tas til orientering 

59.2 Basert på målbildet for bærekraftig bevegelsesfrihet mener Ruter at det er 
relevant å ivareta følgende hensyn i utformingen av framtidens 
transportsystem:  
- Innbyggerinvolvering  
- arealeffektive og sosiale løsninger for alle  
- behovet for transport må reduseres gjennom riktig arealplanlegging og 
gode mobilitetsløsninger.  
- kompakte byer og steder, der de fleste har mulighet til å komme til skole, 
arbeid, tjenester, handel og andre daglige aktiviteter ved hjelp av gange, 
sykkel eller kollektive transportløsninger  
- attraktivt og trygg infrastruktur for å reise kollektivt, sykle og gå. - 
innovasjon og et konkurransedyktig næringsliv.  
- verdiskaping fra bruk av data kombinert med personvern og ansvarlig bruk 
- framkommeligheten for kollektivtrafikk, gang / sykkel må sikres.  
- videre utvikling av et sømløst nettverk for grønn, bærekraftig mobilitet. - 
god rollefordeling mellom de ulike driftsarter hvor det aktivt integreres nye 
mobilitetsformer og smarte løsninger som selvkjørende busser 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

59.3 Kunnskapsgrunnlag: Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet - Ruter - 
Ruters bærekraftstrategi - KVU OsloNavet 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

59.4 Ruter ønsker å bidra aktivt i det videre planarbeidet Tas til orientering 
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60 Smart Innovation Norway AS 
60.1 RP Komp. Og verdiskp.  

En temastrategi bør være teknologi og implementering av denne mellom 
domenespesifikke utfordringer/muligheter og digitale teknologier. Per i dag 
fremstår planen som fragmentert når det gjelder teknologi, både på 
utvikling av IKT-næring, verktøybehov og digitalisering som grunnlag for 
verdiskaping 

Tas til 
orientering. 

60.2 AR A&M: 
Det er viktig med gode og klare retningslinjer og bestemmelser som ikke 
låser det kommunale handlingsrommet og gir forutsigbarhet og kontinuitet 
i planlegging for kommunen og andre aktører. Dette er spesielt viktig for å 
sikre tilstrekkelig med næringsarealer og energitilførsel for å kunne 
imøtekomme det langsiktige behovet. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

60.3 Smart Innovation Norway kan gjerne inviteres inn til å bidra i videre 
planarbeid, men vil avgjøre kapasitet og grad av involvering på hvert enkelt 
område ut fra relevans. Smart Innovation Norway kan involveres i videre 
planarbeid enten på bestillingsoppdrag for å kunne bidra med rapporter 
eller tilsvarende. 

Tas til orientering 

60.4 Viken fylkeskommune anmodes om å utarbeide analysegrunnlag tilsvarende 
grunnlag for en Smart Spesialiseringsstrategi i Viken fylkeskommune og for 
fylkets delregioner. En slik analyse vil være viktig grunnlag for Viken 
fylkeskommunes egne planer og for å utvikle regionen. Når det gjelder 
næringsutvikling vil analysene først og fremst bidra til økt kunnskap om den 
regionale næringsstrukturen og kompetansebasen i Viken fylke. Analysene 
vil identifisere næringer hvor de ulike delregionene har muligheter til å 
utvikle konkurransefortrinn. Analysegrunnlaget vil også være viktig grunnlag 
for næringsutviklingen som foregår i kommune, næringsklyngene og i 
delregionene i Viken. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

60.5 Det savnes et tydeligere fokus på tematikker som digitalisering, datadreven 
innovasjon og bruk av kunstig intelligens. I tillegg bør planene i større grad 
også gjenspeile energibalansering og behov for tilførsel av energi som en 
viktig bestanddel av sirkulærøkonomien og som et viktig grunnlag for 
verdiskaping i fylket. Dette vil være gode tematikker som også gi et enda 
større fokus på ny næringsutvikling, omstilling av eksisterende og viktig 
kompetanseheving. Spesifikt ønskes det mer fokus på høyere utdanning i 
Viken/Østfold – og at det jobbes aktivt for å få akkreditering til 
doktorgradsprogrammet ved Høgskolen i Østfold 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 
 

60.6 Smart Innovation Norway ønsker at fylkeskommunen bør bestrebe at 
innovasjonsmiljøene i større grad også motta indirekte virkemidler og at 
støtte til etablerte innovasjonsmiljøer vil være en viktig investering for 
fremtidens Viken. Inkubatorer i Viken bør også støttes fra Viken fylke som 
en tilleggsstøtte fra SIVA og at man bør støtte initiativ for å øke tilgang på 
tidlig fase investeringer for å stimulere til økt verdiskaping. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

 

 

61 Sørum Næringsforum 
61.1 Noen viktige premisser som etter vår mening må tas med i eventuelle nye, 

regionale planer:  
1. Viken må legge opp til strategiske planer på et overordnet nivå som 

gir mulighet for de enkelte kommuner til å påvirke og bestemme 
utviklingen i egne kommuner.  

Tas til 
orientering og 
vurderes i 
videre 
planarbeid 
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2. Vikens planer må utformes på en måte slik at de ressurser som legges 
ned i å utarbeide dem, ikke er bortkastet. Planene må kunne benyttes 
videre i en eventuell ny organisering av dette store landområdet 

61.2 Spesielt viktig at RP-AM er overordnet og mer strategisk enn at den gir 
konkrete føringer. Erfaringene med areal og transportplanen for Oslo og 
Akershus er ikke entydig gode, nettopp fordi den ikke har vært strategisk og 
overordnet nok, som hensikten var. 

Tas til 
orientering og 
vurderes i 
videre 
planarbeid 

61.2 Vi er enig i at planen må «Legge til rette for bærekraftig verdiskaping og økt 
livskvalitet gjennom funksjonell lokalisering og gode mobilitets- og 
logistikkløsninger». Men da må det legges til rette for gode veier, tilstrekkelige 
og tilfredsstillende næringsareal, og boligområder og næringsareal må sees i 
sammenheng. Arbeidsplasser må kunne etableres nær stedene man bor for å 
unngå unødig transport. Det må også legges til rette for og vekt på variert 
boligbygging. 

Tas til 
orientering og 
vurderes i 
videre 
planarbeid 

61.3 Det bør etter vår mening erkjennes at Viken er så stort og så mangfoldig at 
det må gis rom for ulike målformuleringer for ulike geografiske områder. 

Tas til 
orientering og 
vurderes i 
videre 
planarbeid 

61.4 Vi vil advare mot å videreføre for mange sentrale føringer fra gamle planer. 
Den utvikling som har skjedd siden disse ble laget, må hensyntas. 

Tas til 
orientering og 
vurderes i 
videre 
planarbeid 

61.5 Utfordringer og muligheter som har oppstått etter koronapandemien må 
selvsagt hensyntas. 

Tas til 
orientering. 
Samsvarer 
med 
planarbeidets 
intensjon.  

61.6 Enig i at en «Regional plan for kompetanse og verdiskaping» må legge 
grunnlaget for strategisk samarbeid for å nå de langsiktige utviklingsmålene 
for Viken, og gi strategisk retning til å nå disse. Spesielt vil vi peke på behovet 
for flere arbeidsplasser, og da ikke bare i byer og tettsteder, men der 
befolkningen ønsker å bo. Arbeidsplasser er helt riktig beskrevet som svært 
viktige for hele befolkningen. Derfor må det å «Skape flere arbeidsplasser og 
øke sysselsettingsgraden» vektlegges. 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 
 

61.7 RP-KV må både kunne knyttes opp til det framtidens og dagens næringsliv har 
behov for, av kompetanse. 

Tas til 
orientering. 
Dekkes av 
formuleringer i 
planprogram 

61.8 RP-KV må også si noe om hva som kan gjøres for å forhindre at gruppen i 
samfunnet som ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter faller utenfor. Vi er 
helt enige i at dette krever at både «Utdanningssystemet, forsknings- og 
utviklingssektoren, frivilligheten og offentlige og private virksomheter i Viken 
må j̊obbe sammen for å lykkes» 

Tas til 
orientering 
 

 

62 Ungt Entreprenørskap Viken 
62.1 "Planen skal fremme utviklingen av attraktive byer og distrikter i hele Viken. 

Vi må ha trygge lokalsamfunn og boområder for alle livsfaser i bygd og by. 
Planen skal bidra til gode oppvekstforhold". Her er det viktig å ta med barn 
og unge på råd. UE har metodikk som egner seg her. 

Tas til 
orientering.  
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62.2 Vi ønsker deltakelse i arbeidsgrupper som jobber med utvikling av 
entreprenørskapskultur i Viken, kobling skole/næringsliv og videreutvikling 
av utdanningsinstitusjoner/skoler som lokale utviklingsaktører. OG - vi bidrar 
gjerne med metodikk for å involvere barn og unge i planprosessene 

Tas til 
orientering.  

62.3 Eksisterende plan for Verdiskapning og næringsutvikling har hatt ulike tema 
med hver sine arbeidsgrupper. Dette har vært et nyttig nettverk - 

Tas til 
orientering, og 
vurderes i det 
videre 
planarbeidet.  

62.4 Vi bidrar med metodikk som gjør at barn og unge kan bli hørt i lokale 
planprosesser 

Tas til 
orientering.  

 

63 Utdanningsforbundet, Viken 
63.1 Generelt: forslaget til planprogram oppleves foreløpig noe uoversiktlig. Det 

opereres med begreper som regionale planer, utviklingsmål, 
innsatsområder, og tverrgående tema. Det kan være nyttig å ta en liten 
«opprydding» for å gjøre det ferdige produktet mer brukervennlig og 
forståelig. 

Innspillet tas til 
orientering, og 
skal vurderes 
underveis i det 
kommende 
planarbeidet. 
 
Vedtatte begreper 
og rammer fra 
regional 
planstrategi 
videreføres i 
planprogrammet. 
Strukturen for de 
regionale planene 
utformes i neste 
fase.   

63.2 Spm. 2: For å kunne oppnå de gode intensjonene i de regionale planene, så 
må det signaliseres på en tydelig måte at utdanning av barn og unge må 
prioriteres. Dersom alle skal få like muligheter, en nødvendig 
grunnkompetanse og muligheter for kompetanseutvikling (for voksne 
spesielt), så må det følge med midler. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

63.3 Spm. 2: Siden skoleprestasjoner ofte er korrelert med sosial status, så må 
utdanningsløpet være en utjevnende faktor, ikke bidra til å  
forsterke forskjellene. På samme måte er det viktig å signalisere til 
kommuner at de har et ansvar for å ta imot lærlinger. Mangelen på 
lærlingeplasser er ofte det største hinderet for ungdom og voksne til å 
komme ut i arbeidslivet, og her kan kommunene gjøre en viktig innsats 
særlig innen helsefag. 

Tas til orientering. 

63.4 Spm. 2: Voksenopplæring gis både av kommuner og fylkeskommunen. Det 
er viktig at denne utdanningen prioriteres av arbeidsgiver, og blir gjenstand 
for innsparinger. Dette er godt beskrevet i plan for kompetanse og 
verdiskapning, og er en essensiell del av integreringsarbeidet og arbeidet 
mot utenforskap. 

Tas til orientering 
 
 

63.5 Spm. 3: En ide kan være å utnevne en eller flere referansegrupper 
bestående av ulike aktører i Viken, både fra arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden, som kan følge arbeidet i planfasen. 

Tas til orientering, 
og vurderes i det 
videre 
planarbeidet. 

63.6 Spm. 5: viktig for oss at det gjennom de regionale planene signaliserer til 
arbeidsgiver at skole må prioriteres økonomisk. Her har man mulighet til å 
fortelle kommunen på et overordnet plan at utdanning er viktig for å 
realisere visjonene og målene i de regionale planene. 

Tas til orientering 
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64 Vestby næringsforum  
64.1 Vi ønsker å bli invitert med i møter og workshops ol. som gjelder bolig- 

og næringsutvikling og by- og tettstedsplanleggingen i vår region. 

Tas til orientering 

64.2 Prinsippene om vekst og vern i dagens plan for areal og transport er 
gode. Det har vært nødvendig å sette konkrete og ganske strenge 
grenser for å innarbeide prinsippene. Vi oppfordrer nå Viken til å 
utvikle prinsippet med en noe mindre rigid inndeling og definering av 
steder og tillate en mer nyansert og lokal tilpasning når det gjelder 
vekst og vern. 

Tas til orientering, og 
vurderes i videre 
planarbeid. 

64.3 Viken har selv definert noen områder der det trenges særlig omstilling 
for å nå utviklingsmålene. Vi vil fremheve tre av disse som spesielt 
treffende når det gjelder konsekvensene for Vestby sentrum av 
dagens regionale plan: - Boligsosial innsats med vekt på bokvalitet og 
variert boligtilbud. - Bygge attraktive og levende sentrum i byer og 
tettsteder over hele Viken. - Lokalisering av næringsarealer. 

Tas til orientering.  

64.4 Dersom ny regional plan for areal og transport bygger videre på 
dagens plan, spiller vi med dette inn at Vestby sentrum defineres som 
regional by og Son som prioritet lokalt tettsted. Om definisjoner og 
grafikk endres i ny regional plan, spiller vi uansett inn at Vestby 
sentrum må gis mulighet for et mer variert tilbud av nye boliger i noe 
større avstand til togstasjonen. Dette vil opprettholde den gunstige 
befolkningssammensetningen og gi grunnlag for næringsvirksomhet i 
sentrum. Vestby må kunne utvikles til en komplett by for å bli en 
bærekraftig by. Videre at Son gis en status som gjør det mulig med økt 
arealbruk til næringsvirksomhet og nye boliger. Dette vil gjøre Son til 
et levedyktig tettsted med bærekraftig vekst til fordel for hele 
regionen. En utvikling i tråd med vårt innspill vil medføre at jernbanen 
og E6 kan utnyttes bedre, noe som er gunstig i klimaregnskapet 

Tas til orientering, og 
skal vurderes i videre 
arbeid med regional 
plan for areal og 
mobilitet. 

 

 

 

65 Viken idrettskrets (Bnr 52)  
65.1 idretten er viktig i alle de tre regionale planene. Det er 

fortsatt på sin plass å minne om dette. Organisert idrett 
er viktige for et steds identitet. Det er videre viktig at en 
tenker på idrettsanleggsutvikling når en fortetter 
samfunnet. Det ønsker vi skal fremkomme tydeligere i 
planene 

Tas til følge. Idrett 
legges til i kap. 
4.1.1. 

Ny tekst s. 14, 
kulepunkt 3): «…, et 
mangfoldig idretts- 
og kulturliv…»  

65.2 Videre finner vi ikke at en skriver noe om idrett i 
avsnittet om Folkehelse. Det står ikke heller noe om 
fysisk aktivitet. Det er naturligvis en forglemmelse. Men 
det bør rettes opp. 

Tas til følge. Legges 
til i kap. 5.3 
Folkehelse 

Ny tekst (s 36, 
avsnitt 5): 
«…mangfoldig 
næringsliv, idretts- 
og kulturliv og 
foreningsliv…»  

65.3 Det er en erkjennelse at idrettsanlegg, og dermed 
befolkningens mulighet til å være aktiv, er ulikt fordelt i 

Tas til orientering  
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Norge. Det er i de tettbebygde områdene en har dårligst 
dekning. 

65.4 Vi mener at det er viktig at en i avsnitt som omhandler 
ABC-prinsippet (og andre plasser i planene) også nevner 
viktigheten av at en planlegger for idrettsanlegg. I 
Kristiansand kommune har en selvpålagt seg et plankrav 
som bidrar til bedre anleggsdekning. Det mener vi 
fylkeskommunen også bør gjøre, og påvirke til at flere 
primærkommuner følger etter 

Tas til orientering. 
Under 
innsatsområde 1 og 
5 beskriver 
planprogrammet at 
RP-AM skal legge til 
rette for aktivitets- 
og 
rekreasjonsområder 
i byer og tettsteder, 
samt sikre gode 
aktivitets- og 
lekearealer.  

 

65.5 I den regionale planen for areal og mobilitet står det 
blant annet: Samarbeid med kommuner og andre 
offentlige myndigheter skal være sentralt i utformingen 
og iverksettingen av den regionale planen. (s. 18), det 
tolker vi som at en tenker i disse banene. I tillegg mener 
vi at fylkeskommunen må initiere et regionalt 
anleggsfond, for å ta et aktivt grep mot å utligne 
forskjeller. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
forbindelse med 
arbeidet med 
handlingsprogram 

 

65.6 Vi mener på generelt grunnlag at det er lurt å inndele 
planene i ulike nivå, med formål, for deretter å diskutere 
hvordan en planlegger å forholde seg til de respektive 
innsatsområdene. Det gir god struktur for videre 
planlegging 

Tas til orientering  

65.7 Det blir imidlertid fort mange mål, overordnede mål, 
prinsipper, formål etc. Det gjør det litt vanskeligere å 
følge resonnementene i dokumentet. Flere av de 
forskjellige målformuleringene kommer igjen på ulike 
nivå i dokumentet, riktig nok med mindre omskrivninger. 
Det gjør at en blir usikker på om det er overordnede mål 
eller noe mer konkret. 
Målene mener vi må bli tydeligere presentert i de tre 
regionale planene, der hvor de hører hjemme. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
forbindelse med 
arbeidet med 
regionale planer 

 

65.8 En kunne med fordel fulgt opp virkemidlene i matrisen 
(s. 12) for å strukturere avsnittene om innsatsområdene 
for respektive regional plan. Nå er det vanskelig å se 
hvordan en mener at en skal bruke styring, regulatoriske 
og juridiske (etc.) virkemidler. Når matrisen ikke blir 
brukt videre i planene lurer en på hvorfor den ble 
introdusert. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
forbindelse med 
arbeidet med 
regionale planer og 
handlingsprogram 

 

65.9 Vi savner at en ikke nevner ikke-formal kompetanse. Det 
kunne ha blitt nevnt i flere av innsatsområdene i denne 
planen. Kanskje spesielt i innsatsområdet Helhetlig by- 
og stedsutvikling. 

Tas til følge ved at 
erfaring (ikke-
formal 
kompetanse) 
omtales i 
formålsbeskrivelse 
til RP K&V. 

Ny tekst (side og 
avsnitt): I kap. 4.3.1 
(s. 26) starter 2. 
setning i 2. avsnitt: 
“Erfaring og 
kunnskap, 
kompetanse (og 
forretningsmodeller) 
…". I kulepkt. Sikre 
at alle har 
nødvendig 
grunnkompetanse … 
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omformes første 
setning til “For å 
kunne delta i 
arbeids- og 
samfunnsliv er 
erfaring, relevant 
kompetanse ...” 
 

65.10 Vi ser at en har tatt inn fleksibel utnyttelse og bruk av 
offentlige bygg. Det er viktig og riktig! 

Tas til orientering   

65.11 Viken idrettskrets har et meget godt eksempel på 
hvordan frivillighet og skole jobber sammen for å skape 
et bedre lokalsamfunn. Tiltaket er blant annet nevnt i 
Regjeringens idrettsstrategi, og heter Aktive 
lokalsamfunn. Vi skjønner at en ikke er i prosessen for å 
nevne eksempler enda, så dette er et eksempel på hva vi 
mener skal inngå i neste runde 

Tas til orientering 
og vurderes i videre 
planarbeid.  

 

65.12 Det er vanskelig å følge hvordan de forskjellige punktene 
i formålet påvirker de ulike innsatsområdene. En kunne 
tenkt seg at setninger fra prikkpunktene i formålet ble 
gjentatt i de ulike innsatsområdene - der hvor en jobber 
med akkurat det området 

Innspillet tas ikke til 
følge. Formålene 
skal konkretiseres i 
det kommende 
planarbeidet.  

 

65.13 Fortetting av byer nevnes flere steder, videre finnes det 
mål om å ha attraktive, helsefremmende og 
inkluderende lokalsamfunn. Men en problematiserer 
eller nevner ikke hva det betyr for utvikling av nye eller 
eksisterende idrettsanlegg. Det mener vi er et 
forbedringspunkt. 

Tas til følge i RP-
ØLDL 
innsatsområde 5  

Ny tekst side 17: 
«Vi må ha god 

dekning på anlegg, 
arenaer og 
uteområder som 
fremmer fysisk 
aktivitet og idrett, 
også i tett befolkede 
områder.» 

65.14 Det er tydelig at en må finne nye og innovative måter å 
etablere nok aktivitets- og idrettsanlegg hvis en skal få 
hjelp av fortetting og transformasjon. Det finnes 
eksempler på hvordan en gjør dette i Danmark (Den 
lokale idrætsfond). 

Tas til orientering 
og vurderes i 
forbindelse med 
arbeidet med 
regionale planer. 

 

65.15 Samtidig må en ta hensyn til kapasitet til eksisterende 
idrettsanlegg når en tilrettelegger for at flere mennesker 
bor på et sted. Det vil medføre økt trykk på de 
eksisterende idrettsanleggene i området. Fortetting 
uten å ta hensyn til utvikling av nye idrettsanlegg vil altså 
redusere muligheten til å nå andre mål i planen - 
livskvalitet, folkehelse etc. Vi mener at idrettens 
rammebetingelser (i betydning idrettsanlegg) har 
betydning når en bruker prinsippet å Legge til rette for 
transporteffektivitet og ABC-prinsippet for lokalisering i 
Regional plan for areal- og mobilitet. (S. 22). 
Befolkningens behov for nærhet også til 
idrettsanlegg/aktivitetsflater bør bli nevnt. 

Innspillet tas til 
orientering.  

 

65.16 For å oppnå mål om rekreasjon og fysisk aktivitet, 
samtidig som en ønsker å utvide gjennom fortetting, 
mener vi at en må problematisere det faktum at det er i 
de større byene en har lavest anleggsdekning av 
idrettsanlegg i Viken, ifølge en rapport fra Oslo 

Innspillet tas til 
orientering. 
Tematikken og 
virkemidler (f.eks. 
spillemidler) 
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Economics. For å forbedre situasjonen mener vi at 
fylkeskommunen må etabler et behovsbasert anleggsløft 
i områder med liten tilgang på idrettsanlegg. Det vil 
skape en mer lik tilgang til mulighet til fysisk rekreasjon 
og fysisk aktivitet. Dette kan skapes hvis 
fylkeskommunen styrker finansieringen gjennom å 
etablere et regionalt fond. Forslag: legg til Idretts- i 
punktet Aktivitets- og rekreasjonsområder i og ved byer 
og tettsteder. (s. 24) Idretts-, aktivitets- og 
rekreasjonsområder i og ved byer og tettsteder 

vurderes i videre 
planarbeid.    

65.17 Tillegg i pkt 6 s. 53 I Viken er idrett, kunst, kultur, 
tradisjoner, matproduksjon og kulturminner ressurser i 
steds- og næringsutvikling. 

Tas ikke til følge. 
Vedtatte mål fra 
regional 
planstrategi ligger 
fast.  

 

65.18 RP Livskvalitet etc. : 
En kan velge å tolke inndelingen som et sammendrag av 
(noen av) de fem overordnede målene. For eksempel er 
Gode levekår og livskvalitet for alle og Deltakelse og like 
muligheter relativt nært det langsiktige utviklingsmålet 
God livskvalitet og like muligheter. Det gir god retning og 
viser hva denne planen skal skape av forutsetninger for 
helheten. En forundres imidlertid over at idretten ikke 
blir nevnt i formålet med planen. Vi mener at organisert 
idrett er en viktig del av å få økt livskvalitet, deltakelse 
og at vi jobber med å skape likeverd i samfunnet. Det 
står litt om fysisk aktivitet, men det forringer den lokale, 
og regionale, innsatsen som skal til for å få til mye av 
denne fysiske aktiviteten. De to punktene er også tett 
knyttet til den regionale planens navn. Vi stiller oss da 
spørsmålet hvorfor likeverd er byttet ut med like 
muligheter?  

Tas til orientering.  
 
Ivaretatt under 
innsatsområde 1, 3 
og 5 i RP-ØLDL.  

 

65.19 Mennesker med funksjonsnedsettelser omtales i 
formålet, og har ett mål under innsatsområde 
Livskvalitet, velferd og like muligheter. Da om boforhold. 
Universell utforming er nedfelt i planverk, og et viktig 
prinsipp for utbygging av idrettsanlegg. Vi savner likevel 
tydeligere omtale 

Innspillet tas til 
orientering.  
Universell 
utforming er 
allerede nevnt, men 
tematikken skal 
konkretiseres i det 
videre planarbeidet.   
 

 

65.20 Vi mener at det er forskjell på det generelle ordet 
fritidsaktivitet og det mer tydelige idrett. Kultur er også 
en fritidsaktivitet, og på lik linje bør da den største 
barne- og ungdomsaktiviteter på fritiden bli nevnt. 
Forslag ny setning: I Viken skal alle ha like muligheter til 
å delta på skolen og i arbeidslivet, i kultur-, idretts-, og 
fritidsaktiviteter (s. 14) 

Innspillet tas til 
følge. Endrer tekst 
på s. 14 

Ny tekst (side 14, 
første kulepunkt): 
«…i kultur-, idretts- 
og 
fritidsaktiviteter…»  

65.21 Til innsatsområde 4 Redusert klimagassutslipp og 
energiomlegging bør en ha planer på hvordan 
oppvarming av svømmeanlegg, kunstgress og 
idrettshaller skal være. 

Tas til orientering 
og vurderes i videre 
planarbeid.  

 

65.22 I innsatsområdet 5 Helhetlig by- og stedsutvikling mener 
vi at idrett er en vesentlig del av hva som styrker lokal 

Tas ikke til følge.  
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identitet. Vi mener at en kan legge til et nytt punkt når 
en skriver at I Viken legger vi til rette for godt samarbeid 
mellom skole og frivillige, gjennom for eksempel Aktive 
lokalsamfunn. Vi mener at det er noe slikt som er 
beskrevet i setningen For å sikre gode levekår og 
livskvalitet for alle, må samarbeidet mellom frivilligheten 
og offentlige og private aktører styrkes. (s. 14) Aktive 
lokalsamfunn som er nevnt i Regjeringens idrettsstrategi 
er et godt eksempel på nettopp dette. Tiltaket stammer 
fra Viken, og burde gis plass også i Vikens regionale 
planstrategi. 

Ivaretatt i setningen 
på s. 14 som 
trekkes frem.  

65.23 Vi ser at en peker på at planen må sikre likeverdig 
tilgang til ressurser og arenaer. Det forstår vi slik at en 
trenger en regional plan for anleggsutjevning. Dette 
mener vi er viktig og bør i tillegg komme frem i den 
regionale planen for plan og mobilitet. (Det har vi også 
nevnt der) 

Innspillet tas til 
orientering og 
tematikken og 
virkemidler (f.eks. 
spillemidler) 
vurderes i videre 
planarbeid.   

 

65.24 Kunnskap:  
Oslo economics: Evaluering av tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet Kommuneindeks: 
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/om-
idrettskretsen/vi-mener /kommuneindeks 

Tas til 
orientering 

 

65.25 Deltakelse:  
Representant i styrings- og referansegrupper for 
respektive plan, høringer og dialogmøter 

Tas til 
orientering 

 

 

 

66 FNF- Forum for Natur og Friluftsliv Østfold, Akershus, Buskerud 
(Bnr 54) 

 

66.1 Innspill kunnskapsgrunnlag: 
Vi mener i tillegg at følgende kunnskapsgrunnlag 
også bør vurderes inkludert i planprogrammet:  
• Statusoppdatering for kartlegging av viktige 
naturtyper i Akershus-delen av Viken1 , og det bør 
vurderes å innhente tilsvarende kunnskap for 
Buskerud og Østfold.  
• Ecogaps-prosjektet2 : Testing og vurdering ny 
metodikk for verdisetting av natur i 
arealplanleggingen.  
• Fra Rød til Grønn-metoden3 : Systematisk 
innsamling av kunnskapen som skal til for å vite 
hvordan vi best kan bevare truede arter og 
naturtyper, og identifisere de artene og 
naturtypene der tiltak effektivt kan bidra til å 
redusere trusselen.  
• Ny veileder for konsekvensutredninger for klima 
og miljø, Miljødirektoratet4  
• Behovet for en revurdering av Håndbok V712 
Konsekvensanalyser5 . Det synes ofte vanskelig å gi 
et likt sammenligningsgrunnlag i den etablerte 
praksisen ved sammenligning av prissatte 
(milliarder) og ikke-prissatte (rangering fra 1-7) 
konsekvenser som klima og naturog 
friluftslivsverdier.  

Innspillet tas til orientering, og 
skal vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet. 
Gode kommentarer som i 

hovedsak vil følges opp innen 

rammen av EcoGaps-prosjektet, 

samt i Vikens metodeutvikling 

om konsekvensvurderinger i 

FN17-perspektiv (pågår). 
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• Friluftsliv og pandemi Under pandemien så vi et 
økt trykk på naturområder, og Norsk Institutt for 
Naturforskning6 har sett på verdien av grønne 
områder i og rundt Oslo. De peker i retning av at 
naturen fungerer som et grønt beredskapsrom, 
noe som også er en viktig del av 
kunnskapsgrunnlaget.  
• Skogen som næringsressurs, friluftslivsarena og 
hjemsted for naturmangfold skaper både inntekt, 
glede og konflikter. Norsk Institutt for 
Naturforskning har nylig hatt et seminar7 om 
temaet og tidligere leder i Naturvernforbundet 
Oslo og Akershus, Gjermund Andersen, har skrevet 
bok om alternativt skogbruk.  
• Den helhetlige planen for Oslofjorden må også 
implementeres i alle plansammenhenger med sine 
viktige innsatsområder.  
Verktøyet Naturkampen nevnes under 
innsatsområde 6. Naturkampen 2021 ble lansert i 
august 2021 og teksten bør oppdateres. 

66.2 For at frivillige skal få muligheten til å gi innspill, 
må de ha gode tidsfrister. Høringsinnspill skal ofte 
styrebehandles eller i det minste behandles internt 
i en organisasjon, så lovens minstekrav til frister er 
et minimum. Det er også en fordel om FNF blir 
involvert før selve planarbeidet starter, slik at man 
kan gi innspill på hva som er viktige for de frivillige. 
Da vil det også kanskje være mindre å spille inn i 
ordinære høringsrunder. 

Innspillet tas til orientering, og 
skal vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 

 

66.3 Vi stiller spørsmål ved hva Fylkeskommunen legger 
i at plansystemet skal være partnerskapsbasert, og 
om dette vil føre til at de som står uten noen form 
for avtaler rundt dette kan bli stående utenfor. 
Dette bør svares ut i planene 

Tas til følge. Nytt kulepunkt 3., s. 
34 

Ny tekst (side 34, 
erstatte kulepunkt 3): 
Ta i bruk regionale 
partnerskap som et av 
flere verktøy for å sikre 
oppfølging av de 
regionale planene. 
Gjennom planarbeidet 
skal vi avklare hvorvidt 
de nye regionale 
planene kan følges opp 
i eksisterende 
partnerskap og 
hvorvidt det er behov 
for å etablere nye 
partnerskap.  
 

66.4 Medvirkning bør gjøres på forskjellige måter. Hvis 
man vil involvere frivillige organisasjoner må man 
ta hensyn til at de frivillige ofte har jobber og bare 
kan delta på møter på ettermiddags- og kveldstid. 
Det bør åpnes for mulighet til å bidra ved fysiske 
møter og på digitale arenaer. En temabasert 
medvirkningstype høres ut som en svært fornuftig 
tilnærming til et komplisert saksområde. Da kan 
man også få til at folk møtes på tvers av fag og 
interesser. 

Innspillet tas til orientering, og 
skal vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 

 

66.5 I Østfold har vi hatt god kontakt med 
planmyndigheten, og FNF vært med på å utarbeide 
planer i arbeidsgruppemøter og opplevd stor grad 
av involvering. I Akershus har FNF stort sett hatt 
mest kontakt med friluftslivsavdelingen, og dette 
nære og gode samarbeidet har blitt videreført inn i 
Viken FNF Buskerud har hatt en god dialog med 

Innspillet tas til orientering  
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spesielt friluftslivsavdelingen i tidligere Buskerud 
fylkeskommune. På grunn av vikarierende 
fylkeskoordinatorer i FNF Buskerud, har kontakten 
mellom fylkeskommunen og FNF Buskerud vært 
noe varierende i de foregående årene. 

66.6 Problemstillinger FNF ønsker skal belyses i 
planarbeidet: Hvordan skal mulige målkonflikter 
behandles? Det er en erkjennelse av at det kan 
forekomme konflikter mellom de ulike 
innsatsområdenes mål. FNF mener at ved 
målkonflikter må naturen, klimaet og miljøet 
vektlegges tyngst, da disse målene er 
fundamentale for en bærekraftig 
samfunnsutvikling 

Innspillet tas til orientering, 
målkonflikter vil bli vurdert 
underveis i det kommende 
planarbeidet  

 

66.7 Problemstillinger FNF ønsker skal belyses i 
planarbeidet: Fylkeskommunen har mulighet til å 
legge føringer for forvaltningen i kommunene, ved 
å vedta regionale planbestemmelser. Vi mener at 
dette er et virkemiddel som bør brukes for å sikre 
at intensjonen i de regionale planene følges opp i 
kommunene. Bærekraftig arealbruk, som tar 
hensyn til sårbare arter og naturmangfold, utslipp 
av klimagasser, matjord og rekreasjonsområder må 
prioriteres for at vi skal bidra til å løse natur- og 
klimakrisen. En regional planbestemmelse har som 
virkning at det ikke kan iverksettes særskilt angitte 
bygge- eller anleggstiltak innenfor nærmere 
avgrensede geografiske områder som etter 
bestemmelsene vil være i strid med planen uten 
samtykke. Vi tenker da spesielt på viktige regionale 
natur- og friluftsområder samt fjellområder og 
områder langs sjø og vassdrag. 

Tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid 

 

66.8 Problemstillinger som bør belyses i planarbeidet: 
1 Hvordan skal fylkeskommunen gjøre planen til 
folkets plan? Planprogrammet framstår som svært 
omfattende og komplisert. Vi har forståelse for at 
det er komplekse problemstillinger som må 
angripes fra flere kanter. Viken fylkeskommune har 
ansvar for at dette skal bli en plan for hele Viken-
samfunnet, og materien kan i så måte med fordel 
gjøres enklere å sette seg inn i. Vi synes det er 
veldig bra med konkrete spørsmål som kan knyttes 
til den enkeltes hverdagsliv, samt enklere 
framstillinger digitalt med video, grafikk og lyd.  
2 Hvordan skal fylkeskommunen sikre tidlig 
involvering og god nok tid for frivilligheten? Som 
nevnt over er tidlig involvering og god tid helt 
essensielt for at frivilligheten skal kunne delta i 
planprosesser, være seg små eller større planer. Vi 
ber om at dette belyses i de regionale planene.  
3. Hvordan blir oppfølgingen av planen? Ifølge 
planprogrammet skal det utarbeides et 
handlingsprogram for hver regionale plan der 
ressurser, virkemidler, samarbeid og ansvar skal 
synliggjøres. Handlingsprogrammene skal ha 4 års 
varighet, behov for rullering skal vurderes årlig. Vi 
vil vite når behovene for rullering skal vurderes og 
bidra her. Vi ønsker å kunne spille inn til 
handlingsprogrammet når dette skal lages. Natur- 
og friluftslivsorg. ønsker å følge planene helt ned til 
handlingsprogrammet og i den årlige vurderingen 
av behov for rullering. 

Innspillet tas til orientering, og 
vurderes underveis i det 
kommende planarbeidet 
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4. Hvordan skal vi oppnå god kontakt med alle 
relevante rådsområder for natur og friluftsliv? For 
FNF er det det tre rådsområder hos Viken 
fylkeskommune som er de aller viktigste for 
naturverdiene og friluftslivsinteressene: • Klima og 
miljø • Kultur og mangfold • Samferdsel Som nevnt 
over har vi veldig god kontakt med rådsområdet 
Kultur og mangfold. Denne kontakten er veldig 
viktig for FNF, og vi tror rådsområdet Kultur og 
mangfold også har god nytte av denne nære 
kontakten. Vi ønsker samme type kontakt med 
rådsområde for Klima og miljø og med rådsområde 
for Samferdsel. Vi ber om at hvordan oppnå og 
vedlikeholde denne kontakten med FNF belyses i 
planarbeidet. 

 

 

67 Romerike Historielag 
67.1 Tematikk reg. plan for komp.&verdis.: Bruke kunnskap om hva som gir 

tilhørighet gjennom for eks. stedsidentitet for å skape gode bo og 
leveforhold. Bruke kulturminner både som identitetskapende og i 
folkehelsearbeide t. 

Tas til orientering. 

67.2 Tematikk reg. plan for areal&mobilitet: Ta hensyn til kulturlandskap og 
tilpasse infrastruktur før bofortetting. 

Tas til orientering. 
Forslaget tas til 
vurdering i det 
videre arbeidet. 

67.3 Tematikk reg. plan for økt livskvalitet m.m.: Bruke lokalhistorie og 
kulturminner for å skape stedsidentitet og tilhørighet. 

Tas til orientering. 
Dette er 
intensjonen ref. 
innsatsområde 5 

67.4 Spm. 5: Reg. plan for areal&mobilitet - arbeide for utnyttelse/ bevaring av 
kulturlandskap, spesielt KULA områder som igjen kan brukes i etablering av 
gode bomiljøer. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

 

 

68 Studieforbundet K-Stud Viken (del av Vofo) 
68.1 Det er stort potensial for et forsterket samarbeid mellom studieforbund og 

fylkeskommunen om kompetanseheving for voksne. Ved at studieforbund 
som tilbyr opplæring på videregående nivå samarbeider med 
fylkeskommunen, kan man få utnyttet ressursene i regionen, og få flere 
fleksible opplæringstilbud som kan kombineres med jobb og familieliv ut til 
befolkningen. Det bør plan strategien legge opp til. 

Tas til orientering 
og skal vurderes i 
det videre 
planarbeidet 

68.2 Det er behov for bedre strukturer og rutiner for dialog med lokal frivillighet, 
kommuner og fylkeskommuner. Det bør planene legge opp til. 

Tas til orientering 
og skal vurderes i 
det videre 
planarbeidet 

68.3 Noen studieforbund har lang erfaring i å samarbeide med partene i 
arbeidslivet og NAV om opplæringstiltak som fører fram til formell 
yrkeskompetanse. VOFO mener nyankomne innvandrere, uansett hvor de 
kommer fra, skal gis mulighet til å ha fag- og yrkesopplæring som del av sitt 
introduksjonsprogram. Her vil vi peke på potensialet i samarbeid med 
studieforbund som et supplement til offentlige tilbud, slik at flere får et 
tilbud relatert til medbrakt kompetanse og/eller interesser. 

Tas til orientering 
og skal vurderes i 
det videre 
planarbeidet. 
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68.4 Viktig at det opprettes formaliserte samarbeidsstrukturer mellom det 
offentlige og frivillige og ideelle aktører på integreringsfeltet. Flere 
kommuner kan legge del-ansvar for opplæring til ideelle 
aktører/studieforbund for å gi fleksible tilbud til sine innbyggere og gi 
ideelle aktører/studieforbund mulighet til å samarbeide med regionale 
myndigheter om å tilby fag- og yrkesopplæring som en del av 
introduksjonsprogrammet 

Tas til orientering 
og skal vurderes i 
det videre 
planarbeidet. 

 

69 Studieforbundet Kultur og Tradisjon (del av Vofo) 
69.1 Ønsker mer anerkjennelse av ikke-formell opplæring som del av 

kompetansepolitikken og et tettere samarbeid knyttet til opplæring og 
utdanning mellom det frivillige, det offentlige, arbeidsliv og næringsliv. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

69.2 Studieforbundet mener det er helt nødvendig at Viken fylke legger til 
rette for bredt samarbeid på tvers av sektorer og fagområder for kurs 
og kompetanseheving, der samarbeidet blir tatt et skritt 
videre ved å opprette et kompetansepolitisk råd i Viken, der 
samhandling med nærings- og arbeidslivet står sentralt, og der alle 
kompetansetilbydere i regionen har plass. Her må VOFO med sine 14 
studieforbund være  
representert. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

69.3 Studieforbundet kultur og tradisjon vil stille seg bak VOFOs innspill om 
viktigheten av det opprettes formaliserte samarbeidsstrukturer mellom 
det offentlige og frivillige og ideelle aktører på integreringsfeltet. 

Tas til orientering og 
vurderes i videre 
planarbeid 

69.4 I frivillige og ideelle organisasjoner er det avgjørende for å kunne  
drive opplæring at utgiftene blir holdt nede. Her burde gjøres grep for å 
sørge for at (møte)lokaler er lettere tilgjengelige de tider 
organisasjonene har bruk for og nytte av dem, og den tiden de faktisk er 
tilgjengelige for bruk 

Tas til orientering 

 

 

 

70 Urban sky – nordisk interesseorganisasjon for lokale flyplasser (Bnr 55) 
70.1 Eltaxifly og elektrisk regional luftfart vil være en del av hverdagen om få år. 

I denne sammenhengen har representanter fra næringslivet etterlyst 
kraftsentre innen luftfarten som få fart på utviklingen som ledd i det 
grønne skiftet. 

Tas til orientering 

70.2 behov for et forsterket nettverk av allmennflyplasser rundt Oslo og de 
større byene i Norge. Nye flysystemer vil kunne inngå i framtidens 
kollektive infrastruktur. Lokale flyplasser er verdifull infrastruktur. 

Tas til orientering 
og vurderes i 
videre planarbeid 

 

 

 

71 Østfoldmuseene 
71.1 Løfter fram 20 av de 65 delmålene i RPS som særlig relevante for museene. Tas til orientering 

71.2 Østfoldmuseene ønsker å involveres og etterlyser konkrete virkemidler for 
å sette aktørene som kan bidra i prosessene med de regionale planene i 

Tas til orientering 
og blir vurdert i 
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stand til å kunne bidra aktivt. Dette kan være arrangementer og 
folkemøter, prosjekter for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget som trengs 
for planarbeidet 2021-2023, samt styrke vår evne til å gå løs på oppgavene i 
handlings-programmene  
frem mot 2030.  Østfoldmuseene løfter i sitt høringssvar fram hvilke 
relevante virkemidler museene besitter i oppfølgingen av hver av de tre nye 
regionale planene. 

prosessen med å 
utarbeide 
regionale planer 
og 
handlingsprogram 

71.3 Museene i Viken har sammenfallende interesser med Viken fylkeskommune 
når det kommer til behov for mer «kunnskap  
om eldre og barns reisevaner og preferanser», «egne 
tilgjengelighetsanalyser» og temakart. 

Tas til orientering 

 

 

Politiske partier 
72 Akershus Senterparti  
72.1 Planprogrammet i sin helhet har 

en del gjentakende innhold og bør 
derfor ha godt potensiale til å 
kunne kortes ned. 

Tas ikke til følge.   

72.2 Planprogrammet må synliggjøre og 
anerkjenne at jobben med 
planene i en planstrategi i stor 
grad effektueres av og ute i 
kommunene, og ikke bare omtale 
samarbeid med kommunene. 

Tas til orientering. 
Regionale planer er 
planer for hele fylket 
og er avhengig av 
eierskap, forpliktelse 
og engasjement i 
hele fylket.   

 

72.3 Medvirkning: Det må tydeliggjøres 
et tettere samarbeid med 
kommunen om innholdet i de tre 
planens som skal utarbeides. 

Tas til følge.  Medvirkningskapittelet, s. 40-42 
justeres litt for å løfte frem tydeligere 
hvordan kommunene skal involveres i 
planprosessen.  

72.4 Medvirkning for barn og unge må 
gjøres mer tydelig knytta til 
hvordan (de skal delta), for dette 
er en gruppe som har særlige 
rettigheter knytta til medvirkning i 
kommunal planlegging, men med 
behov for tilrettelegging. Barn og 
unge må også selv få delta i 
planleggingen av sin egen 
medvirkning. 

Tas ikke til følge, men tar 
signalet om at 
medvirkning av barn og 
unge er viktig til 
orientering. 
Planprogrammet gjengir 
barn og unges rettigheter 
og vårt særlige ansvar for 
å ivareta deres interesser 
– bl.a. ved at skal tilpasse 
medvirkningsarbeidet slik 
at de får reell mulighet til 
deltakelse i 
medvirkningsaktiviteter, 
samt gjennom aktiv bruk 
av en egen ressursgruppe 
for ungdom og 
ungdommens fylkesråd i 
Viken. 

 

72.5 Innsatsområdene: virkemidlene 
for innsatsområdene framstår som 
lite konkrete. Det vises til mye hva, 

Tas til orientering. 
Handling og tiltak 
beskrives i 
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men lite hvordan. Det må legges 
mer trykk på handling framfor 
utredning. 

handlingsprogram til de 
regionale planene.  

 

 

73 Miljøpartiet De Grønne (MDG)  
73.1 Generelt: Hva må være på 

plass for å skape et 
bærekraftig 
lavutslippssamfunn? Hva er 
det og hva må det inneholde? 
Utfra en tydeligere beskrivelse 
eller visjon om dette kan vi 
lettere beskrive skrittene vi må 
ta for å komme dit, og hvor 
mye som må være på plass 
innen hvilken tid. Det 
overordnete knyttet til 
bærekraftsamfunnet bør altså 
være en del av de regionale 
planene vi skal realisere. 
Denne bestrebelsen bør være 
tydeligere enn det fremstår 
som nå. Så kan det vel være at 
det er i handlingsplanene de 
konkrete skrittene skal 
utmeisles, men da bør målet 
være klarere.  

Tas til følge. Definisjon av 
lavutslippssamfunn er allerede 
beskrevet under kapittel 5.2 klima og 
miljø. Definisjonen kan likevel 
tilgjengeliggjøres ytterligere, og har 
derfor også blitt kopiert inn under ny 
overskrift «lavutslippssamfunnet» i 
kap.9 Begrepsforklaring og 
definisjoner  

Ny tekst s. 49, 
lavutslippssamfunnet: 
I lavutslippssamfunnet er det 
ingen fossile utslipp, og det 
slippes ikke ut mer 
klimagasser enn det som tas 
opp i jord og skog. 
Utslippene skal kuttes med 
minst 80 prosent innen år 
2030 målt fra referanseåret 
2016. Dette er en formidabel 
oppgave. En overgang til 
lavutslippssamfunnet 
innebærer utslippsreduksjon 
i alle deler av Viken, og at 
vikensamfunnet gjør en 
innsats for å redusere 
klimagasser også utenfor 
Viken. Reduksjon av forbruk 
og å utnytte ressursene mer 
klimavennlig, vil stå sentralt. 

73.2 Reg. plan for 
kompetanse&v.skaping - 
formål: Legge til et punkt eller 
noen setninger som 
understreker at næringslivet 
og verdiskapningen vi skal 
legge til rette for faktisk må 
være bærekraftig, dvs både 
innenfor nødvendige etiske 
rammer og når det gjelder 
ressursbruk og utslipp m.m. 
innenfor naturens og 
planetens tålegrenser 

Tas til følge. Tilført to 

målformuleringer fra RPS som 

tydeliggjør intensjonen om 

bærekraftig verdiskapning under kap. 

4.3.1, kulepunkt bærekraftig 

verdiskapning:  

 
“Viken skal være et foregangsfylke for 

sirkulærøkonomi. Naturressursene skal 

forvaltes på en bærekraftig måte”. 
 

Ny tekst, kap. 4.3.1, kulepkt. 

2, s. 26: om Bærekraftig 

verdiskaping: “Viken skal 

være et foregangsfylke for 

sirkulærøkonomi. 

Naturressursene skal 

forvaltes på en bærekraftig 

måte”. 

73.3 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 1 - Sett 
tydelige mål og 
satsningsområder for hvordan 
øke livskvaliteten i 
befolkningen, uten at det i 
vesentlig grad behøver å 
handle om økt materiell vekst. 
Mange sektorer innen kultur 

Tas til orientering og vurderes i videre 
planarbeid. Satsingsområder og 
strategier utarbeides i planfasen.   
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og friluftsliv kan med fordel 
vokse. Økt livskvalitet bør 
være et klart mål i seg selv. 

73.4 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 1 - Kultur 
og frivillighet m.m. … må ses 
på som … sektorer av 
samfunnet som godt kan tåle 
en del vekst, og hvor det kan 
være stor gevinst av livskvalitet 
og folkehelse. 

Tas til orientering og vurderes i 
videre samarbeid.  

 

73.5 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 2 - Større 
understreking av elementene 
fra Viken-modellen og 
innkjøpsstrategien, med 
elementer knyttet til etisk 
handel, åpenhet m.m. 

Tas til orientering og vurderes i 
videre planarbeid. 

 

73.6 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 2 - 
Sirkulærøkonomi bør nevnes 
her, som en del av en 
omlegging til et økonomisk 
system som er mindre klima- 
og miljøbelastende, som 
sparer ressurser, og bidrar til 
gjenbruk. 

Tas til følge. Legger til eget 
avsnitt under innsatsområde 2.  

Ny tekst, s. 15, nytt tredje 
avsnitt: Sirkulærøkonomi er 
også sentralt i bærekraftige 
og rettferdige økonomiske 
systemer. Det bidrar til 
samfunnsutvikling som er 
mindre klima- og 
miljøbelastende, som sparer 
ressurser, og bidrar til 
gjenbruk. Alle husholdninger 
og virksomheter må kunne 
være deltagende og 
bidragsytere til større grad 
av sirkulærøkonomi.  

73.7 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 3 - Ha et 
mål om å legge til rette for at 
dels flere kan leve i tilknytning 
til virksomheter og boformer 
med rom for matproduksjon, i 
hele spennet fra balkonghager 
til full landbruksproduksjon, 
samt at alle aldersgrupper skal 
få bedre tilgang til å ta del i 
eller oppleve og lære deler av 
dette. 

Tas til følge. Legger til tekst om 
matdyrking i innsatsområde 3.  
 

Ny tekst (side 16 avsnitt 1): 
«… tradisjoner knyttet til 
matauk og utforske og legge 
til rette for at flere kan ta del 
i og lære om 
matproduksjon.»  

73.8 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 5 - 
Klimatilpasning er også 
relevant her. Ingen tvil om at 
flom og tørke går ut over 
trivsel og trygghet. Samtidig vil 
systemer for fordrøyning av 
vann i kombinasjon med 
grøntområder, parker eller 
dyrknings-områder bidra til 

Tas til orientering. Er ivaretatt 
som tema under 
innsatsområde 5.  
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fellesskap og gode 
møteplasser. 

73.9 Reg. plan for økt livskvalitet 
m.m.: Innsatsområde 5 - 
Hvordan skape bedre løsninger 
når det gjelder boligsosiale 
utfordringer i alle deler av 
fylket, men kanskje særlig 
utfordringer knyttet til økt 
grad av fortetting og høye 
boligpriser, og hvor det må 
sees på hvordan det fortsatt 
kan være rom for både de med 
dårlig råd og store 
utfordringer, og ellers alle 
kategorier av innbyggere 
enten det er barnefamilier, 
studenter, eldre, enslige og 
andre 

Tas til følge.  
Helhetlig boligplanlegging og 
boligsosialt arbeid tydeliggjøres 
under innsatsområde 5 RP-
ØLDL.   

Ny tekst s. 17, tillegg 
innsatsområde 5, kulepunkt 
2:  
Dette innebærer også å 
styrke arbeidet med helhetlig 
boligplanlegging og 
boligsosialt arbeid.  

73.10 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Bør ha som overordnet formål 
å øke andelen innbyggere som 
kan gå, sykle eller reise 
kollektivt til de fleste av sine 
daglige gjøremål 

Tas til orientering. Dekkes av 
formuleringer i gjeldende 
planprogram  

 

73.11 Reg. plan for areal&mobilitet: 
vurdere om ulike former for 
beredskapstenkning kan 
ivaretas bedre, inkludert 
matberedskap, trygt og nok 
drikkevann, klimatilpasning 
m.m. 

Tas til orientering. Vurderes i 
det videre planarbeidet. Blant 
annet i forbindelse med 
planretningslinjer og 
bestemmelser. 

 

73.12 Reg. plan for areal&mobilitet: 
ha fokus på at det bør skje en 
utvikling i retning av 
nullutslippsbyer og 
lokalsamfunn 

Tas til orientering. Er i samsvar 
med planarbeidets intensjon.  

 

73.13 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Det står 
“Bærekraftig utbygging av 
fritidsboliger”. Det bør bli 
tydeligere at det ikke er 
bærekraftig å fortsette å bygge 
ut nye områder i det omfang 
og på den måten som ofte har 
vært tilfelle frem til nå. 

Tas til følge.  
 

Kulepunkt 2 under 
innsatsområde 3, s.22 endres 
til: Bærekraftig utvikling av 
fritidsboligområder 

  

73.14 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Det står 
“øke opptaket av klimagasser 
og lagring av karbon gjennom 
karbonfangst og naturlige 

Tas til følge. Kulepunkt 4 under 
innsatsområde 3, s. 22 
endres til: Øke opptaket av 
klimagasser og lagring av 
karbon gjennom 
karbonfangst og naturlige 
prosesser, bl.a. gjennom 
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prosesser”. Det kan fremstå 
uklart hva som tenkes her. 
Uansett kunne det legge til: 
“blant annet gjennom vern av 
mer gammelskog og 
våtmarker”. 

vern av gammelskog og 
våtmarker. 

 

73.15 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Det bør stå 
noe om at skogsdrift må bli 
mer bærekraftig og at det må 
arbeides for at en større del av 
den skjer gjennom plukkhogst 
og dermed mindre åpne 
hogstflater. 

Innspillet tas til orientering, 
men fører ikke til endring i tekst 

 

73.16 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Øke 
produksjonen og bruken av 
fornybar energi (tvetydig 
formulering i 
planprogrammet) – bør legge 
til ordet «bærekraftig» eller 
lignende, siden ikke alle 
former for fornybar energi er 
ønskelig, i hvert fall når det 
gjelder plassering. På feil sted 
eller med dårlige prosesser blir 
det neppe bærekraftig. 

Tas til følge Kulepunktet under 
innsatsområde 3, s 22 endres 
til: Øke produksjon og bruk 
av fornybar energi. 

 

73.17 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Det bør 
være en ambisjon om 
arealnøytralitet, i kombinasjon 
med at enkelte naturområder 
bør restaureres 

Tas ikke til følge.  
Dekkes delvis av RPS 8.5.1 b. 
Hva målsetning om 
arealnøytralitet innebærer for 
det regionale nivået vurderes 
som del av prosjektet som skal 
utarbeide arealregnskap. 

 

73.18 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Støtte opp 
om høyere dyrevelferd 

Tas til orientering, tillegg om 
dyrevelferd lagt til i temaer i 
RP-KV. (Ny tekst s 30 «Økt 
kunnskap om og styrket fokus 
på dyrevelferd») 

 

73.19 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 3 - Støtte opp 
om et kosthold med større 
andel frukt og grønt, og 
dermed mindre kjøtt, men 
hvor lokalmat også støttes opp 
under. 

Tas til orientering. Samsvarer 
med målsetningen om at 
planen skal legge til rette for 
økt bærekraftig matproduksjon. 
Nullvisjon for nedbygging av 
dyrkbar mark og målsetning om 
å øke selvforsyningsgraden 
støtter opp under mer lokal 
matproduksjon. Viser til 
regional plan for økt livskvalitet, 
deltakelse og likeverd. 
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73.20 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 4 - Det står i 3 
avsnitt: I arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp 
inngår også å sikre opptak og 
lagring av karbon i Viken. 
Jordbruk, skogbruk og 
forvaltning av myrområder er 
de viktigste faktorene her. 
Siste setning bør endres til f 
eks: “Jordbruk og forvaltning 
av skog og myrområder er de 
viktigste faktorene her”. 
Skogen skal nemlig også 
forvaltes, og flere områder bør 
også vernes. 

Tas til følge.  Tekst i 3.avsnitt under 
innsatsområde 4 endres til: 
“Jordbruk og forvaltning av 
skog og myrområder er de 
viktigste faktorene her”: s. 
23.  
 

 

73.21 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 4 – Samme 
avsnitt: dette med skogbruk 
må også endres i 
kulepunktene under. Punktet 
kan f.eks. bli “Arbeid med å 
sikre opptak og lagring av 
karbon i Viken, gjennom bl a 
forvaltning av skog og 
myrområder. 

Tas til følge. Tekst i kulepunkt under 
innsatsområde 4 på s.23 
endres til: Arbeid med å sikre 
opptak og lagring av karbon i 
Viken, gjennom bl.a. 
forvaltning av skog og 
myrområder. 

 

73.22 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 4 - Under 
kulepunktene (se over) knyttet 
til temaer hvor vi trenger 
særlig omstilling for å nå 
utviklingsmålene kan det 
dermed med fordel komme et 
punkt med f eks: hvordan 
omstille til mer plukkhogst og 
en mer bærekraftig og 
klimavennlig skogforvaltning. 

Innspillet tas til orientering, 
men fører ikke til endring i 
tekst. Blir ivaretatt av 
målsetning fra regional 
planstrategi: «Vikens landbruk, 
skogbruk, havbruk og 
næringsmiddelindustri er 
bærekraftig» som skal gjelde 
for RP-AM og RP-KV 

 

73.23 Reg. plan for areal&mobilitet: 
Innsatsområde 4 - Det må 
tydeliggjøres at en 
forutsetning for økt satsning 
på og bruk av fornybar energi 
er at den må utvikles på 
bærekraftige måter, altså blant 
annet både slik at man unngår 
nedbygging av natur, med 
bred innbyggermedvirkning og 
med hensyn til lokale vedtak.  
Også her må punktet om myr 
og skog justeres i henhold til 
under innsatsområde 3. 

Tas til følge. 
 
 
 
 

Tekst i 5.avsnitt under 
innsatsområde 4 på s.23, 
samt tekst i kulepunkt på 
s.23 endres til: Øke 
bærekraftig produksjon og 
bruk av fornybar energi.  
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