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Bakgrunn for planarbeidet

› Vedtatt i Regional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020

› De store statlige infrastrukturprosjektene utløste behov 
for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling i 
Ringeriksregionen gjennom helhetlige og godt 
koordinerte planer

› Legge til rette for at Ringeriksregionen er godt rustet til 
vekst og utvikling.

› Den regionale planen skal se regionens samlede behov 
og løsninger – på tvers av kommunegrensene.

› Tidshorisonten for planen er i utgangspunktet 2021-2033

• Skal også «se frem mot» 2050



Organisering

› Partnerskapsbasert tilnærming, fire likeverdige parter

› Fylkestinget er regional planmyndighet og fylkesutvalget 
er planutvalg

› Styringsgruppe ledet av Hanne Lisa Matt

• Med ordførere som representant for hver kommune

› Administrativ planutredningsgruppe

• Fylkesrådmannen leder administrative oppgaver og prosesser 
– utføres av prosjektleder.



HVORFOR REGIONAL PLANLEGGING?
HVA ER REGIONAL PLANLEGGING OG HVORDAN KAN DET BRUKES FOR Å 
NÅ STRATEGISKE MÅLSETNINGER FOR REGIONEN?



Hva er verdien av en regional plan?

› Helhetsfokus – tar tak i regionoverskridende utfordringer

› Regionalt partnerskap

› Forplikter partnere til felles innsats mot felles mål

• Binder stat og regionalt nivå på en annen måte enn hva en 
kommunale og interkommunale planer. 



Regional plan – et verktøy for å:

› Gi strategisk retning til samfunnsutviklingen

› Mobilisere og involvere privat sektor, kulturliv og 
lokalsamfunn

› Samordne og koordinere offentlig virkemiddelbruk



Regional planleggings rolle

› Regionalt ansvar – regional utviklingsaktør

› Samstyring – felles behov for å samarbeide om mål for 
samfunnsutvikling

› Sikre og ivareta regionale og nasjonale interesser, men 
også lokale samfunnsmessige hensyn 

› Tar for seg oppgaver som krever avveiing og avklaring 
mellom forskjellige interesser over sektor- og 
kommunegrenser

› Eierskapet til regional plan ligger hos alle aktører i 
gjennomføringen – felles forpliktelse – samordne 
ressurser og virkemidler



Regionale planer

› Regional plan skal legges til grunn for regionale organers 
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og 
virksomhet i regionen.

› Kan fastsette regional planbestemmelse (sikre seg mot 
arealbruksendringer som er i strid med planens 
retningslinjer)

› Skal inneha et handlingsprogram; hvilken oppfølging 
kreves, ansvar og ressursbehov



UTKAST TIL PLANPROGRAM

GJENNOMGANG AV FORMÅL, MÅL OG INNSATSFAKTORER



Arbeidet med utkast til planprogram

› Oppstartsmøte 15 februar

• Målsetning bestemt

• Fremdriftsplan for planprogramfasen bestemt

› Lagt opp til å gi betydelig handlingsrom i videre 
planarbeid

› Fokus på at planprogrammet ikke skal være for konkret 
og snevert 

› Bygger på eksisterende kunnskap, blant annet 
Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen



Hovedmål

«Øke Ringeriksregionens attraktivitet, og at 
planprosessen bidrar til en god samordning på 
tvers av kommunegrensene for å få til gode 
løsninger for en ønsket samfunnsutvikling i 
regionen.»



Sammenheng mellom innsatsområder, mål og 
effekt



Innsatsområder og forslag til undertemaer

› Areal og transport
• Nye arealbehov
• Arealbruk og arealvern
• Knutepunktutvikling
• By – og tettstedsutvikling
• Boligtilbud
• Grunnlag for fremtidig infrastrukturavtaler
• Koblinger mellom transportmidler
• Kollektivtransport
• Sykkel og gange
• Videreutvikling og styrking av bo – og arbeidsmarkedet på Ringerike

› Verdiskaping og næringsutvikling
• Vertskapsattraktivitet
• Klynger og nettverk
• Entreprenørskap
• FoU og innovasjon

› Tilgang på kompetanse
• Sosial bærekraft
• Rett kompetanse
• Styrke kompetanseutvikling blant arbeidstakere
• Samarbeid med andre miljø



FREMDRIFT OG VEIEN VIDERE



Grovskisse av tidsplan (tentativ)
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fylkesting



Veien videre 

› Møte i styringsgruppa mandag 12.august

• Diskutere innspill fra høringsperioden

• Ferdigstilling av planprogram 

› Endelig godkjenning i sak til fylkesutvalget 4. september

› Planprosessen videre

• Utarbeiding av forslag til regional plan

• Hvor detaljert? Hvor bestemmende? 

• Involvering av relevante aktører lokalt og regionalt

• Skape eierskap til planen og planarbeidet

• Utarbeiding av handlingsprogram til den regionale planen

• Operasjonaliserer den regionale planen og sikrer gjennomføring

• Avklaring av tiltak, ressurser og oppgaveansvar



› Spørsmål?


