
Regional planstrategi 2016 – 2020
Kva, kvifor og korleis? 

Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff



Regional planstrategi - regionale aktørar 
Program

Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff 

Om rammene for RPS 

o lovheimel, samarbeid, samhandling 

o Mål og framtidsbilete for utviklinga

o målet med møtet 

Kl. 09.15 Presentasjon av deltakarane 

Kl. 09.25 Innleiing v/fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal: Samhandling, samarbeid, pågåande prosessar og nasjonale føringar

Kl. 09.40 Utfordringane og målet om innspel i møtet med status for arbeidet/prosess 

Fylkeskommunen v/Svein Arne Skuggen Hoff/Annlaug Kjelstad

o Kva for utfordringar møter vi i vår utviklingsprosess

o Moglege strategiar

o Regionale strategiar for delar av fylket (geografisk avgrensa planar)

Kl. 10.00 Innspel frå deltakarane (alle blir utfordra «etter tur»)

• Utfordringar – konkretiseringar

• Strategiar/planar

Drøfting og spørsmål

Kl. 11.15 Oppsummering og avslutning 

www.sfj.no



Kva vil eg seie noko om?

• Om rammene for Regional planstrategi:
o Lovheimel, samarbeid, samhandling 

• Mål og framtidsbilete for utviklinga

• Vekselverknaden mellom regionale aktørar i 
strategiarbeidet

• Målet med møtet
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Kva er ein regional planstrategi? 

Kva skal vi nytte den til? 
PBL § 7-1: 

� Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 

etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, 

statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

� Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 

vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og 

hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

� Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 

planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet».

PBL § 7-2:

� Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien 

til grunn for det videre planarbeidet i regionen».

www.sfj.no



Kva er ein regional planstrategi? 

Kva skal vi nytte den til? 
PBL § 7-1: 

� Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 

etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, 

statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet.

� Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 

vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og 

hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

� Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 

planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet».

PBL § 7-2:

� Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien 

til grunn for det videre planarbeidet i regionen

www.sfj.no



MEIRVERDIAR

EFFEKTAR

FRAMTIDNOTID
POTENSIAL

KVA ER  MOGELEG? 

UTFORDRINGAR

BEHOV

INTERESSENTAR
KOMPETANSE
RESSURSAR
NETTVERK
PARTNERSKAP
GRUPPE

MÅL

VISJONSTRATEGISKE FØRINGAR
PARALLELLE PROSESSAR

GJENNOMFØRINGREGIONALT PLANARBEID I PERIODEN

RESSURSAR, KVALITETAR,
STYRKER OG SUKSESSHISTORIER

INSPIRASJON OG MOTIVASJON

Illustrasjon: Oneflow prosessmodell ®

MODELL FOR PLANARBEID



Målbilete – meirverdi og effektar
KVA KJENNETEIKNAR SOGN OG FJORDANE I 2020? 

• Folketalet i fylket har auka med 0,5-1 % i året. 

• Fylket har ei årleg netto auke i arbeidsplassar på over 100. 

• Sogn og Fjordane har store natur- og kulturverdiar og vi nyttar desse som drivkraft i 

samfunnsutviklinga. 

• Sogn og Fjordane er eit føregangsfylke i det grøne skiftet og har tatt ein posisjon i å utnytte 

dei lokale og regionale verkemidla til å bygge verdikjeder for eit samfunn utan utslepp. 

• Fylket er eit pilotfylke i arbeidet med å auke produksjon av alle typar fornybar energi, 

samstundes som vi har redusert tap av naturmangfald, friluftsområde, kulturminne og 

landskapsverdiar. 

• Fylket har etablert heilskap i planarbeidet gjennom mobilisering og forplikting 

• Fylket har attraktive og sterke kommune- og regionsentra 

• Fylket leverer tenester av ein kvalitet og har eit omdøme som gjer at innbyggarane i Sogn og 

Fjordane opplever det som eit attraktivt og godt fylke å bu og leve i, arbeide i og besøke. 

• Fylket har jamna ut sosial ulikskap og har innbyggarar med høg trivsel og opplevd meistring.

• Fylket tilbyr kulturaktivitet og -opplevingar som gjev eit rikare liv og bygger identiteten vår. 
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Overordna mål 2016 - 2020
• Skape 500 nye arbeidsplassar kvart år, der det vert satsa på å nytte lokale 

ressursar, vere pådrivar i det grøne skiftet, skape mangfald i arbeidsplassar og 
samspel mellom kunnskapsmiljø, offentleg sektor og næringsliv. 

• Etablere eit forpliktande samarbeid mellom regionale og lokale aktørar for å 
utvikle sentra i dei største kommunane, med tiltak knytt til møteplassar, 
trivsel, kollektiv-, gang- og sykkelløysingar og gode arbeidsplassar basert på 
eit næringsliv i vekst. 

• Tilby utdanningar med kvalitet over landssnittet, både ut frå samfunnet sitt 
behov og med fråfall i vidaregåande skule som går ned. 

• Basere oss på at kommunane har gode strategiar for å inkludere 
innvandrarar/tilflyttarar 

• La folkehelse vere ein grunnleggande del i samfunnsplanlegginga slik at 
levekåra i fylket vert endå betre. 

• Ta del i bygging av verdikjeder som gjev null utslepp, innan bygg og 
ferje/båttransport og innkjøp 

• Følgje opp klimautfordringane gjennom reduksjon av klimagassutslepp og 
tilpassing til klimaendringane med mål i klimaplanen som er strengare enn dei 
nasjonale. 
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Innhald og kvaliteten på RPS?
• Fremje heilskapleg regional utvikling og gjere 

planlegginga meir forpliktande og målretta 

• Arena for dialog og samhandling 

• Gje retning for utviklinga i fylket (målbilete)

• Evaluere gjeldande regionale planar for å følgje 
opp arbeidet på strategisk viktige område 

• Prioritere regionale planar og/eller 
interkommunalt plansamarbeid i perioden 

• Vurdere korleis fylket kan følgje opp nasjonale 
forventningar til regional og kommunal 
planlegging. 
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Mål med møtet

• Presentere arbeidet så langt – same plattform 

for ulike regionale aktørar

• Få innspel på mål, effektar, meirverdi vi må 

styre etter

• Få innspel på i kva grad utfordringane er 

dekkande og viktige moment i desse
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Prosessen vidare

• Framlegg til strategi på høyring i mars/april 

(FU 02.03)

• Vedtak i FT 14.06.16
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