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1. Innledning 

Samfunnet og arbeidslivet blir stadig mer komplekst og arbeidsmarkedet endrer seg raskere enn før. 
Det stiller høye krav til kunnskap og omstillingsevne, både for den enkelte og for virksomheter.  
 
Oppland er et fylke med lavere vekst i både arbeidsplasser og verdiskaping enn landssnittet.  
Næringsstrukturen er preget av stor andel primærnæringer samtidig som industrien er blant landets 
ledende industrimiljøer. Offentlig sektor er under press på grunn av endringene i aldersstruktur og 
økt krav til tjenester fra befolkningen og fra statlig hold. I fylket er det en lav andel personer med høy 
utdanning sammenlignet med landet. Fylket har videre en høy andel personer som står utenfor 
arbeidslivet og den demografiske utviklingen innebærer at det er viktig å arbeide for å øke 
yrkesdeltagelsen. 

 
Norge er i en omstilling fra å basere seg på det svarte karbonet til det grønne. God klimapolitikk og 
god næringspolitikk henger sammen. Klimautfordringene er ikke bare begrensende, men gir også 
store muligheter. Det grønne skiftet er en omstillingsprosess som retter seg mot å redusere 
klimautslipp og å utnytte ressursene bedre. Oppland har naturgitte forutsetninger for å utvikle flere 
grønne arbeidsplasser, forbedre ressursutnyttelsen og bidra med ny teknologi. 
 
For å kunne håndtere utfordringene og utnytte mulighetene fylket har er tilgang på rett kompetanse 
og tilstrekkelig arbeidskraft en sentral utfordring. Dette gjelder både i de delene av fylket som er i 
vekst og i de delene som vil få færre innbyggere. Utvikling av kompetanse er også avgjørende for den 
enkelte for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. Samtidig skjer det endringer som påvirker hvilken 
arbeidskraft og kompetanse som etterspørres. Dette utfordrer utdanningsinstitusjonene og krever 
tettere samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning.  
 
 
I henhold til Plan –og bygningslovens krav har Oppland fylkeskommune den 15.juni 2016 vedtatt 

Regional planstrategi 2016-2020 med visjonen "Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid". I 

planstrategien er det vedtatt å utarbeide følgende nye regional planer:  

 

 Regional plan for kompetanse  

 Regional plan for verdiskaping  

 Regional plan for samferdsel  

 

Alle regionale planer skal i henhold til Plan – og bygningsloven utvikles ved at en først utarbeider et 

planprogram. Dette skal gjøre rede for formålet ved arbeidet, planprosessen, valg av temaer og 

hvordan medvirkning skal skje. Forslag til planprogram vedtas av fylkesutvalget før det sendes på 

høring i minimum 6 uker. Planprogrammet vedtas i Fylkesutvalget og legges til grunn for utarbeidelse 

av selve planen.  

 
I planstrategien for Oppland er planutfordringene omtalt slik:  
 

 I perioden 2010 til 2014 har det vært i underkant av en prosent vekst i sysselsettingen i fylket 
og fem prosent nasjonalt. 35 prosent av arbeidsplassene i Oppland er i offentlig sektor, mens 
andelen nasjonalt er 30 prosent. Innenfor privat sektor er de tre største næringene 
varehandel, bygg og anlegg og industri. De største næringsstrukturelle forskjellene mellom 
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Oppland og landet finner vi innenfor primærnæringer og tjenesteyting. Primærnæringene 
utgjør seks prosent av arbeidsplassene i Oppland og to prosent nasjonalt. 

 
 Oppland er et reiselivsfylke. Det er en større andel arbeidsplasser innen reiselivet 

i Oppland enn landssnittet, mens bildet er motsatt innen blant annet personlig, 
forretningsmessig og finansiell tjenesteyting. Videre er Oppland landets største hyttefylke og 
har et stort og økende antall fritidsinnbyggere. Bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling 
relatert til fritidsinnbyggere vil være et viktig utviklingsområde. I Innlandsutvalgets rapport 
fra 2015 pekes det på det mulighetsrommet fylket har for videreutvikling av reiselivet.  

 
 Når det gjelder innovasjon, nyetableringer og FoU-virksomhet kommer Oppland 

dårlig ut i nasjonal sammenheng. Næringslivet som står for halvparten av FoU investeringene 
i fylket og det øvrige fordeler seg på institutt- universitet og høgskolesektoren.  

 
 Innlandsutvalgets rapport peker på fylkets store fortrinn som nå følges opp i samarbeid 

med Hedmark, slik at regionen på lang sikt kan oppnå et framtidsrettet og konkurransedyktig 
næringsliv med grønn profil og høyere verdiskaping. I Innlandsutvalgets rapport fra 2015 
pekes det på det mulighetsrommet fylket har innenfor bioøkonomi, reiseliv, 
informasjonssikkerhet, innovasjon i offentlig sektor, spill og industri. 

 

 Befolkningen vår blir stadig mer sammensatt og mangfoldig og det er viktig å få 
utnyttet dette potensialet fullt ut. Gjennom å etablere tettere kontakt og kobling 
mellom tilflyttere, integreringsarenaer og næringslivet kan vi få økt sysselsetting 
og utvikle nye jobber. 

 
Planen må sees i sammenheng med regional plan for kompetanse, regional plan for 
folkehelse og regional plan for samferdsel.  

 

2. Formålet med planen 

2.1 Formålet med de tre regionale planene 

Regionale planer skal utarbeides for å følge opp utfordringer og muligheter som er vektlagt i 

planstrategien.  

 

Planene tar for seg samfunnsspørsmål som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser 

over sektor- og kommunegrenser. De regionale planene er et virkemiddel for kommune, fylke, stat 

og private og offentlige aktører og skal ha et langsiktig perspektiv. De tre regionale planene skal 

samordne felles innsats og sikre forpliktende samarbeid mot felles mål i fylket. Gjennom 

planprosessen avklares felles mål, strategisk retning og hvordan planen skal følges opp gjennom 

konkrete tiltak.  

 

Planene skal ha en helhetlig tilnærming, utgjøre en forskjell, være ambisiøse, prioritere og være gode 

styringsverktøy for de involverte samarbeidsaktørene. 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d0c597b45fc344c0994736b5ff9d91ee/rapport-innlandsutvalget_skjerm.pdf
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Forankring, deltakelse og medvirkning i det regionale planarbeidet er viktig for å gi den regionale 

planen legitimitet og gjennomføringskraft. 

 

Innretning for planarbeidet: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 
 
 
 

 
 

 

Felles samfunnsmål: 

Mulighetenes Oppland i en grønn framtid 
Attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner 

 

 

Kompetanse 

Plantema: 

 Gode valg for den enkelte og for 
samfunnet 

 Læring i arbeidslivet og god bruk 
av kompetanse 

 Styrke kompetansen til voksne 
med svak tilknytning til 
arbeidslivet 

 

 

 

 

 

 

Samferdsel 

Plantema: 

 Infrastruktur 

 Kollektivtransport 

 Mjøsregion 

Andre tema: 

 Digital infrastruktur 
 Fossilfritt drivstoff - 

tilrettelegging av infrastruktur 
 Autonome - selvkjørende 

kjøretøy  

 

 

 

 

 

Gjennomgående perspektiv: 

 Bærekraftig utvikling 

 Livslang læring 

 Integrering 

 Digitalisering 

 Innovasjon og entreprenørskap 

 Forskning  

Verdiskaping 

Plantema: 

 Bioøkonomi 
 Reiseliv og opplevelser 

 Cyber og informasjonssikkerhet 
 Industri 
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2.2 Formålet med regional plan for verdiskaping 

Formålet med planen er å bidra til økt verdiskaping og arbeidsplassutvikling i Oppland for å sikre 
gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Den regionale planen for verdiskaping skal bidra til å sikre en 
grønn og bærekraftig framtid. 
 

3. Føringer for planen 

3.1 Nasjonale føringer 

Regjeringen ønsker å bidra til næringsutvikling og innovasjon i alle deler av landet. Regjeringen vil 

legge til rette for sterke næringsklynger, for et godt samspill mellom by og omland, og for at 

forskning, utdanning og kompetanse bidrar til fremtidig næringsutvikling. Regjeringen har satt i gang 

et utviklingsprogram for byregioner som mange kommuner deltar i. Kommunene og 

fylkeskommunene har en sentral rolle i å legge til rette for næringsutvikling ved å integrere 

innovasjon og kompetanse i planleggingen og sette av tilstrekkelige arealer til næring. Regjeringen 

forventer at fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, 

bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale 

aktører. 

 

 Drømmeløftet 2016, Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har oppsummert følgende ti anbefalinger: 

o 1. Nasjonal retning 

Oppsummering: Norge må sette en tydeligere retning og satse der vi har gode 
forutsetninger.  

o 2. Bærekraft 

Oppsummering: Norge bør bli fremst i verden på utvikling og implementering av 
bærekraftige løsninger. Innovasjon Norge anbefaler at stat og kommune utformer 
krav og reguleringer for å få til en raskere utvikling av nye markeder for bærekraftige 
løsninger. 

o 3. Merkevaren Norge 

Oppsummering: For å bli valgt må man være kjent. Derfor må vi videreutvikle 
merkevaren Norge for å tiltrekke oss kapital, kunnskap, talenter og turister.  

o 4. Eksportstrategi 

Oppsummering: Norge trenger en nasjonal eksportstrategi utviklet i samarbeid med 
næringslivet.  

o 5. Forskning og kommersialisering 

Oppsummering: Norge bør de neste årene prioritere å kommersialisere 
forskningsresultater slik at vi kan bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye 
næringer og skape arbeidsplasser i Norge. 

o 6. Offentlig og privatsektor  

http://www.drømmeløftet.no/wp-content/uploads/2016/06/drommeloftsrapporten2016.pdf
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Oppsummering: Offentlig sektor må etterspørre nye løsninger og utfordre 
næringslivet til å utvikle fremtidens tjenester og produkter. 

o 7. Samordnet innovasjonspolitikk 

Oppsummering: Regjeringen har utarbeidet 98 stortingsmeldinger som direkte eller 
indirekte påvirker innovasjonsevnen i samfunnet. Behovet for å se disse i 
sammenheng er stort. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen utvikler en mer 
samordnet innovasjonspolitikk på tvers av departementene. 

o 8. Gründere 

Oppsummering: Vi må få flere gründerselskaper til å vokse seg store med base i 
Norge. 

o 9. Klyngene 

Oppsummering: Norsk industri- og næringsliv må raskt og effektivt ta i bruk nye 

digitale løsninger for å forbli konkurransedyktig. 

o 10. Offentlig vekst og utgifter 

Oppsummering: Offentlig sektor må effektiviseres og digitaliseres for å redusere 
veksten i driftsutgiftene. 

 Kjente ressurser - uante muligheter, nasjonal bioøkonomistrategi 2016 

o OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Økt og 
mer effektiv bruk av fornybare biologiske ressurser vurderes også som sentralt for en 
omlegging mot en  lavutslippsøkonomi. Norge har rikelig tilgang på fornybare 
biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri og kompetansebase som 
er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Gjennom en målrettet og koordinert 
innsats kan bedre utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene bidra til ny vekst 
og et grønt skifte i norsk økonomi. 

 Grønn konkurransekraft 

o Norge står foran en krevende omstilling for å nå ambisiøse klimamål innen 2030 og 
bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Samtidig må det skapes nye arbeidsplasser for 
å kompensere for forventet reduksjon i antall arbeidsplasser i olje- og gassnæringen, 
og sikre full sysselsetting. Arbeidsplassene som blir borte er blant de mest 
verdiskapende i det norske arbeidsmarkedet. For å ivareta norsk verdiskaping og 
velferd må produktiviteten generelt økes og Norge må finne nye inntektsmuligheter 
som grunnlag for nye arbeidsplasser og langsiktig verdiskaping. 

 Meld. St. 6 (2016 - 2017) Verdier i vekst, konkurransedyktig skog- og trenæring 

o De fornybare ressursene kan bidra til framtidig sysselsetting, vekst og verdiskaping 
uten vesentlige utslipp av klimagasser. Skog er en av disse ressursene. Til forskjell fra 
mange andre land har Norge store uutnyttede skogressurser. Om lag 43 prosent av 
landet er skogkledd. Skog tar opp CO2, og med basis i trevirke kan det produseres en 
rekke miljø- og klimavennlige produkter. Skogressursene kan utnyttes bedre, 
innenfor miljømessig forsvarlige rammer, og verdikjedene fra skog kan gi et vesentlig 
større bidrag til norsk økonomi enn i dag. 

 Meld. St. 11 (2016 - 2017) Endring og utvikling, en fremtidsrettet jordbruksproduksjon 

o Jordbrukspolitikken skal legge til rette for økt matproduksjon, mer mangfold, økt 
effektivitet og styrket konkurransekraft for jordbruksnæringen og tilhørende 
verdikjede. Norsk matproduksjon har mange konkurransefortrinn som gjør 
produktene konkurransedyktige på kvalitet både innenlands og utenlands. Samtidig 

https://www.regjeringen.no/contentassets/32160cf211df4d3c8f3ab794f885d5be/nfd_biookonomi_strategi_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/02d09ccf18654070bc52e3773b9edbe1/t-1557b.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ddf3f9c3c3644672baa26d5d46daf543/no/pdfs/stm201620170006000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/37566c89c95f410e9bbec04265a7145f/no/pdfs/stm201620170011000dddpdfs.pdf
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er Norge et høykostland og med klima og topografi som påvirker økonomien i 
matproduksjonen. Disse kostnadsulempene medfører at norsk matproduksjon må bli 
mer effektiv for å være konkurransedyktig, samtidig som vi ivaretar særpreget i norsk 
matproduksjon. 

 Industrimeldingen (under utarbeidelse) 

 Ny reiselivsmelding  

 
Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2015  
De nasjonale forventingene trekker fram tre områder; gode og effektive planprosesser, bærekraftig 

areal og samfunnsutvikling og attraktive by- og tettstedsområder. Regjeringen forventer at 

fylkeskommunen legger til rette for bedre tilgang på relevant arbeidskraft som møter det regionale 

arbeidsmarkedets behov.  

 

 

3.2 Regionale føringer 

I tråd med Plan- og bygningsloven er Regional planstrategi 2016-2020 - Mulighetenes Oppland i ei 
grønn framtid, utarbeidet. Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste 
utviklingstrekkene, utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal 
fylkeskommunen prioritere viktige politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid 
de fire kommende årene. Kompetanse er ett av 3 utvalgte politikkområder.  
 
Planstrategien gir følgende prioriteringer for perioden 2016-2020: 

 

 Oppland skal være klimanøytral innen 2025. 
 Flere arbeidsplasser i privat næringsliv og økt verdiskaping. 

 Tiltrekke oss kompetanseintensive bedrifter. 

 Tettere samarbeid mellom FoU-miljø, næringsliv og offentlige aktører. 

 Videreutvikle eksisterende næringsliv. 

 Bedre samsvar mellom samfunnets behov og utdanningstilbud i fylket. 

 
Prioriteringene er i tråd med de nasjonale forventningene til kommunal og regional planlegging. I 

nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vektlegges bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling. I regional plan for verdiskaping vil klimaperspektivet være gjennomgående 

 

Følgende plandokumenter vil ligge til grunn for arbeidet med Regional plan for kompetanse: 

 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder 
 Regional plan for folkehelse 

 Bioøkonomistrategien for Innlandet  
 FoUi - strategi for Hedmark og Oppland  
 Kulturstrategi for Oppland   
 Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024 
 Internasjonal strategi (under utarbeidelse) 
 Kulturarvstrategi for Oppland 2015 - 2020 

https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=108&FilId=3828
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2667&FilId=960
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/opplandfk/AgendaItems/Details/202419
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12&FilId=3294
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=394&FilId=903
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=112&FilId=680
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3.3 Virkning av planen 

Planen skal ligge til grunn for regionale organs virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og 
virksomhet i fylket, jf. plan- og bygningslova § 8-2. Planen skal ha et perspektiv fram mot 2030.  
 

 

4. Plantema 

Plantema i regional plan for verdiskaping tar utgangspunkt i innspill fra 
medvirkningsprosessen under utarbeidelse av regional planstrategi og det eksisterende 
kunnskapsgrunnlaget med vekt på Innlandsutvalgets rapport. Det foreslås følgende 
hovedtema for planen: 
 
Bioøkonomi 

Oppland har store naturressurser med råvarer som i større grad bør og må utnyttes lokalt på 
innovative måter som kan skape nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. Bioøkonomi er 
fellesbetegnelse på nye næringer som er basert på kunnskapsbasert produksjon og utnyttelse av 
biologiske ressurser for å skape produkter, prosesser og tjenester i et bærekraftig system. Grønne 
næringer omfatter både produksjon av fornybare biologiske ressurser, bruken av disse ressursene og 
reststrømmer. Innenfor blant annet skog- og jordbruk er det viktig å kunne videreforedle råstoffet vi 
har stor tilgang på spesielt med tanke på en bærekraftig (fornybar) næringsutvikling. Vi er også 
landets nest største matvareprodusent og landbruk har stor betydning for mange kommuner i 
Oppland.  
 

Reiseliv og opplevelser 

Opplevelser handler om reiseliv, fritidsboligmarkedet, arrangement, festivaler, naturbasert reiseliv. 
Oppland har en ambisjon om at de nevnte tema innenfor opplevelser må videreutvikles i tråd med 
ambisjonen om ei grønn framtid. Det må tilrettelegges for et reiseliv som er klimavennlig med vekt 
på kortreist mat og klimavennlig transport. Oppland har unike natur og kulturkvaliteter som i større 
grad kan anvendes innen næringsutvikling. Det er viktig å prioritere et god samarbeid om en utvikling 
som ikke går på bekostning av vern. 
 
Oppland er landets største hyttefylke, passerer antakelig 50000 i år, og har et stort og økende antall 
fritidsinnbyggere. 
Bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til fritidsinnbyggere vil være et viktig 
utviklingsområde. Fylket har et rikt kulturliv som kan integreres i reiselivet. Som landet største 
hyttefylke bør det også sees på muligheter for næringer relatert til fritidsinnbyggerne. 
 
Cyber- og informasjonssikkerhet 
Norge er et av verdens fremste land i bruk av ny teknologi. Behovet for teknologi vil øke i både privat 
og offentlig sektor og vil gi nye muligheter. Vi har en sterk IKT-sektor sammen med Norges fremste 
miljø innenfor cyberforsvar og informasjonssikkerhet. Med utgangspunkt i de kompetansemiljøene vi 
har både på Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik er det et godt utgangspunkt for innovasjon og 
teknologiutvikling innen blant annet samfunnssikkerhet. 
 
Industri 
Fylket har sterke industrimiljø med tyngde i de sørlige delene av fylket. Det blir viktig 
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å ivareta og videreutvikle de fortrinn som blant annet er pekt på i Innlandsutvalgets 
rapport, også innen digitalisering og automatisering. 

 
 
I tillegg er det noen perspektiver som må innarbeides i alle deltema for å nå samfunnsmålene i 

Regional planstrategi, Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid: 

 

 Kompetanseintensive arbeidsplasser 

 Kunnskapsdrevet næringsliv 

 

5. Behov for utredninger 

I prosessen for utarbeidelse av regional planstrategi ble det utarbeidet et bredt kunnskapsgrunnlag 

på bakgrunn av: 

 

 Fylkesstatistikken 2015 Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014 

 Handelsanalyse 2014 

 Boligutredningen 2015 

 Statens vegvesen 

 FNs statistikkbank 

 Sysselsetting og næringsliv i Oppland 2015, Østlandsforskning 

 Norsk kulturindeks 2015, Telemarksforskning 

 Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik 2015, Likestillingssenteret  

 Innlandsutvalgets rapport 2015, med tilhørende utredninger 

 

Dialogmøter og planstrategikonferanse i forbindelse med utarbeidelse av regional planstrategi 

 
En viktig del av kunnskapsgrunnlaget er også den lokalkunnskapen som ble kommunisert gjennom 

dialogmøter i alle regioner, dialog med alle fylkeskommunale råd og ungdomsverksted. 

 

Følgende omforente utfordringer og muligheter for Oppland ble oppsummert på bakgrunn av dette 

kunnskapsgrunnlaget: 

 

Fortrinn: 

 Svært sterkt internasjonalt industrimiljø lokalisert i Vestre Toten 

 Stor reiselivsnæring 

 Landets største hyttefylke 

 Oppland har næringsmessige fortrinn innen industri, bioøkonomi og reiseliv 

 Nasjonalparker og store utmarksområder med næringsmessige utviklingsmuligheter 

 Landbruk 

 

 Utfordringer: 

 Lav arbeidsplassvekst de siste fem år 

 Høy andel sysselsatt i offentlig sektor sammenlignet med andre fylker 

 Lav FoU aktivitet i næringslivet 
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 Lav andel nyetableringer sett i forhold til landet 

 Bedriftene mangler relevant kompetanse på flere nivå 

 

6. Organisering av planprosessen  

6.1 Organisering og deltakere  

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvaret for utarbeidelse av de regionale 

planene i samsvar med plan og bygningslovens krav til prosess og medvirkning.  

 

 

Det er krevende å utarbeide tre regionale planer parallelt og det anbefales derfor at dette 

organiseres som et prosjekt med felles styringsgruppe som er bredt sammensatt. Dette med tanke 

forankring av planen hos viktige samarbeidspartnere for å sikre felles oppfølging av mål og strategier 

i planene. Det er også viktig at representantene i gruppen har relevant kompetanse om de tema 

planene omhandler. Som regional planmyndighet er det naturlig at fylkesordfører leder 

styringsgruppa. 

 

Det foreslås i tillegg at det opprettes en koordinerende gruppe som sikrer god informasjonsflyt i 

prosjektorganisasjonen og berørte parter i planprosessen. Denne gruppa må også sikre god 

koordinering av arbeidet med de tre planene, avklare felles problemstillinger og sørge for 

koordinering av medvirkningsprosess. 

 

Arbeidsgruppe for Regional plan for verdiskaping 

Det forslås opprettet en arbeidsgruppe hvor prosjektleder med fagansvar verdiskaping leder 

gruppen. Arbeidsgruppen vil bestå av administrative fagpersoner i tillegg til representanter fra 

næringer innenfor de prioriterte temaer. Arbeidsgruppen får ansvar for utarbeidelse av 

plandokumentet og opplegg for medvirkning der blant annet spesielt berørte grupper blir ivaretatt 

ihht lovkravet i Plan- og bygningsloven. Det vil i tillegg opprettes arbeidsgrupper for hvert enkelt 

tema som blir vedtatt med representanter fra næringsliv og næringsutviklingsmiljøer. 

 

Utover dette samarbeider arbeidsgruppa samarbeider med relevante ressurspersoner etter behov.   

 

Det opprettes et ungdomspanel for å sikre ungdommens innspill i planprosessen. 
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Aktører Rolle/ansvar Hvem 

Fylkestinget Oppdragsgiver 
Beslutningstaker 
Endelig vedtaksmyndighet regional plan 

 

Fylkesutvalget Planutvalg 
Endelig vedtaksmyndighet for 
planprogram 

 

Politisk komite Gi uttale til fylkesutvalget før 
sluttbehandling av planprogram 
Har kontinuerlig uttalerett gjennom 
prosessen. 
Skal uttale seg til fylkesutvalget før 
sluttbehandling av planen 

 

Prosjektansvarlig Hovedansvarlig for framdrift, 
involvering, forankring og saksframlegg 

Fylkesrådmannen 

Fylkesting 

Fylkesutvalg 

Styringsgruppe 

Ledes av fylkesordfører 

Koordinerende gruppe 

Ledes av fylkesrådmannen 

 

Politiske komiteer Ledergruppe 

Arbeidsgruppe  

Regional plan for verdiskaping 

Arbeidsgruppe 

Regional plan for samferdsel 

Arbeidsgruppe 

Regional plan for kompetanse 
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Styringsgruppe for 
regionale planer 

Premissleverandør for planarbeidet 
Sikre involvering, eierskap og 
forpliktelse til planene 

Even Aleksander Hagen, leder 
Komiteledere 
Opposisjonsleder 
Trond Lesjø, KS 
Sigurd Tremoen, FM  
Åge Skinstad, NHO   
Iver Erling Støen, LO  
Haavard Ingvaldsen, NAV 
Per Morten Lund, Svv 
Rasmus Vigrestad, OFK 
Wibeke Børresen Gropen er 
sekretær for styringsgruppa. 

Koordineringsgruppe Sikre planfaglige innspill, involvering, 
koordinering av og framdrift i 
planprosessene  
Kommunikasjon i planprosessen 

Hjalmar Solbjør, leder 
Prosjektlederne 
Wibeke Børresen Gropen er 
sekretær 

Prosjektledere Ansvar for involvering, faglige innspill, 
forankring og utarbeidelse av planen   
 

Sissel By Ingvaldsen, leder 
kompetanse 
Trond Carlson, leder 
verdiskaping 
Magne Flø, leder samferdsel 

Arbeidsgruppe 
(faggruppe) 

Utarbeide forslag til plan   

Prosjektsekretær Oppsummere høringsuttalelser 
Skrive planutkast 
Bidra praktisk i forbindelse med 
involveringsarbeidet 

 

 

6.2 Medvirkning  

Planprosesser er komplekse og det er viktig med gode medvirkningsprosesser for å sikre forankring 

av planene og forpliktende oppfølging. Det ble gjennomført en bred medvirkningsprosess under 

utarbeidelse av regional planstrategi hvor statlige aktører, kommuner og frivillige organisasjoner 

deltok. I medvirkningsprosessen ble det gitt tilbakemelding om hvilke tema som burde prioriteres, 

hvilke utviklingsmuligheter man så for disse temaene og anbefalinger for videre arbeid. I 

planstrategien ble de overordene føringene fra prosessen innarbeidet i planstrategidokumentet og 

danner grunnlag for arbeid med de regionale planene.  

 

I arbeidet med de regionale planene vil tidligere innspill fra kommunene og de andre 

samfunnsaktørene bli lagt til grunn. Medvirkningsprosessen skal sikre og bred involvering og 

relevante innspill.  Involveringen rettes i stor grad mot parter som er direkte involvert i tema man 

arbeider med i planprosessen. Regionkoordinatorene har i oppgave i samarbeid med ansvarlige for 

de enkelte planer, å sikre involvering av kommunene og regionene i planprosessen.  

 

6.3 Politisk behandling  

Fylkestinget skal behandle forslag til endelig plan i april 2018.  
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 28 mars - fylkesutvalget behandler forslag til planprogram 
 Høring planprogram med frist 16. mai 
 6. juni fylkesutvalget behandler endelig planprogram 
 April 2018 - fylkestinget behandler forslag til plan 

 
Politiske komiteer 
 
Ved sluttbehandling av planprogrammet skal komiteen gi sin uttale til fylkesutvalget før behandling. 
Gjennom prosessen med regional plan skal komiteen ha kontinuerlig uttalerett, og ved 
sluttbehandling av regional plan skal komiteen uttale seg til fylkesutvalget om saken 
 
 

7. Framdrift 

Etter at planprogrammet er vedtatt i Fylkesutvalget starter, planarbeidet formelt. Planprosessen har 
tre faser; utforming av planforslag, høringsfase og vedtaksfase.  

 

År 2017 2018 

Måned Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov  Des Jan Feb Mars April 

Vedtak 
planprogram 

            

Etablere 
arbeidsgrupper 

            

Arbeid med 
planutkast 

            

Medvirkning 
berørte parter 
Planverksted 
mm 

            

Første gangs 
behandling 

            

Høringsfase             

Sluttbehandling             

Endelig vedtak             
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