Årssamling i regionalt planforum 2017 – regional planstrategi
Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017

Regional planstrategi 2016-2020 - vedtatt
• Fylkestinget i Hordaland vedtok regional
planstrategi 14.desember 2014
• Utviklingsplan for Hordaland=regional planstrategi
• Godkjent i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
• Sendt alle høyringsorgan elektronisk med muligheit
for å tinge papirversjon
• Informert og fordelt i alle avdelingar og til politiske
organ i HFK
• Nettside www.hordaland.no
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Regional planstrategi 2016-2020 - Innhald

Innhald
• Langsiktig mål for utviklinga i Hordaland
• Fire hovudmål med strategiar, utviklingsretning og
planbehov
• Regionale planar og temaplanar som skal
utarbeidast, gjennomførast eller utfasas.
• Retningsliner for vidare regional planlegging politiske føringar

14.09.2017
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Langsiktig mål og hovudmål
Langsiktig mål:
• Hordaland skal vera berekraftig, attraktivt og nyskapande
Hovudmål:

Hordaland skal ha:
• Høg sysselsetjing
• Eit inkluderande samfunn
• Ei klima- og miljøvenleg utvikling
• Samarbeid i ein sterk Vestlandsregion
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Strategiar for høg sysselsetjing
• 1. Auke nyetablering og framtidsretta verdiskaping i
næringslivet
• 2. Betre samhandlinga innan utdanningssektoren og
mellom utdanningssektoren og regionalt arbeidsliv
• 3. Auke forsking som verktøy for marknadsretta
innovasjonar i arbeids- og næringsliv
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Høg sysselsetjing - Utviklingsretning og planar
Utviklingsretning:
• Utnytta kompetansen i oljesektoren
• Inkluderande arbeidsliv
• Offentlege kompetansearbeidsplassar
• Ta i bruk ny teknologi
• Grøn konkurransekraft
• Miljøvenleg transport
• Betre samspel utdanningssektoren og
arbeidsliv
• Frå ressursøkonomi til
kunnskapsøkonomi
• Marknadsretta forsking

Planar:
• Revisjon av regional næringsplan
• Ny regional plan for kompetanse og
arbeidskraft
• Revisjon av forskingsstrategi for
Hordaland
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Strategiar for eit inkluderande samfunn
• 1. Betre trivsel og kvalitet i grunnskule og
vidaregåande skule for å auke
gjennomføringa
• 2. Styrke inkludering gjennom frivillige
organisasjonar i nærmiljø
• 3. Utvikle meir attraktive og funksjonelle
regionale senter
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Inkluderande samfunn - Utviklingsretning og planar
Utviklingsretning:

Planar:

• Aktive hordalendingar

• Prosjekt og tiltak for kvalitet i oppvekst

• Gjennomført vidaregåande
opplæring

• Handlingsplan for inkludering, likestilling
og likeverd

• Dialog, kontakt og betre nettverk

• Gjennomføre regional plan for folkehelse

• Utvikle møteplassar i lokalmiljø

• Gjennomføre regional plan for kultur

• Gjennomføre regional plan for attraktive
senter
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Strategiar for klima- og miljøvenleg utvikling
• 1. Redusera klimagassutslepp og anna luftforureining
frå transportsektoren og frå energiforsyning i
bygningar
• 2. Styrke samordning av areal- og
transportplanlegging i Bergensområdet
• 3. Tydelegare planstyrt og meir langsiktig og
balansert bruk av areal-, natur og
kuturminneressursar
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Klima- og miljøvenleg utvikling –
Utviklingsretning og planar
Planar:
Mindre klimagassutslepp og luftforureining • Revisjon av regional klima- og energiplan
• Vedtak og oppfølging av regional plan for
Redusera transportbehovet
areal og transport
Styrke konkurransekrafta til miljøvenlege • Ny regional plan for knutepunkt for
godshamn
transportformer
• Revisjon av regional transportplan
Oppretthalde høgt biologisk mangfald
• Ny regional plan for areal, natur- og
kulturminneressursar
Vern om regionale og nasjonale landskap
og kulturmiljø
• Revisjon av regional plan for små
vasskraftanlegg(kraftutbygging)
Styrka jordvern og vern om sjøareala
• Revisjon av regional plan for vassregion
Hordaland
Sikring av regionale friluftsområde
av interregional plan for
Planstyrt areal- og naturressursforvaltning • Delrevisjon
Hardangervidda

Utviklingsretning:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Strategiar for samarbeid i ein sterk
Vestlandsregion
• 1. Utvikle ein framtidsretta folkevald
region
• 2. Styrke gjennomslagskraft i Europa

• 3. Styrke regionale transportsamband og
digital infrastruktur
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Samarbeid i ein sterk vestlandsregion - Utviklingsretning og planar
Utviklingsretning:

Planar:

• Reform som styrker Vestlandet

• Nytt pilotprosjekt om Vestlandsregion

• Endre inndeling og oppgåver for
statlege organ

• Felles strategiar innan transport, kultur
og næring

• Fremje felles interesser

• Analyse av behovet for digital
infrastruktur

• Internasjonal samhandling og dialog
gjennom regionane
• Gode regionale transportsamband
• Moderne digital infrastruktur
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V17

H17

V18

H18

V19

Næringsplan

H19

V20

H20

Merknad
Vestlandskoord.

Kompetanseplan
Transportplan
Klima- og energiplan

Vestlandskoord.

Vassregion

Pålagt

Areal-, kultur- og
naturressursar

Vestlandskoord

Kraftutbygging

Vestlandskoord

Hardangervidda
Bergensområdet –
areal og transport

Kystsoneplan
Sunnhordland og Ytre
Hardanger

14.09.2017

Ny godshamn

Avventar regjeringa
si avgjerd

Regional planstrategi

Vestlandskoord.
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Regional planstrategi/regionale planar – gjennomføring
• Planlov:
Departementets komentarar til regional plan:

• § 7-2 Statlige og regionale organer
og kommunene skal legge den
regionale planstrategien til grunn for
videre planarbeid i regionen.

• Alle har ein forpliktelse til å søke å følge opp og
gjennomføre planen;
•

Tiltak avtalt i handlingsprogram

•

Vidare planlegging

•

Særlege tiltak

•

Budsjett

•

Enkeltvedtak

•

Må foreligge særlige grunner til å fravike en regional plan
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Arealretta regionale planar - status
• Regional transportplan – vedtatt juni

• Regional areal- og transportplan for
Bergensområdet – vedtatt juni

• Revisjon regional klima- og
energiplan –startar vår 2018 –
drøfting med Sogn og Fjordane

• Regional kystsoneplan for
Sunnhordland og ytre Hardanger –
tilrådd vedtatt i oktober

• Revisjon av vassregionplan startar
haust 2018 – pålagt framdrift

• Revisjon av regional plan for
Hardangervidda - forslag til
planprogram på høyring

• Revisjon av regional plan for
kraftutbygging og regional plan for
areal,natur- og kulturminneressursar
startar samstundes hausten 2018 –
drøfting med Sogn og Fjordane
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Kunnskapsgrunnlag for regional arealplan – behov for supplering
Vern av verdiar:

Bruk av naturressursar:

• Friluftsområde - regional og
nasjonal verdi

• Energi/Vasskraft

• Landbruksverdi

• Mineralar/stein/sand/grus

• Landskap

• Fiskeri/Havbruk/Akvakultur

• Kulturminne, kulturmiljø og
kulturlandskap

• Naturmangfald
• Faresoner
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Avklaring av omfang av planarbeidet i 2018
Spørsmål:
• Sjø og land
• Vern og bruk av ulike naturressursar
• Geografisk avgrensing
• Sonering –
sjø/strandsone/fjellsone/kulturlandskap
• Eksisterande planar
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Innhald – retningsliner for regional planlegging i Hordaland fylkeskommune

Innhald
1. Plantypar og plansystem
2.Roller, oppgåver og ansvar
2.1 Politiske organ
2.2 Administrasjon

3Prosess
3.1 Planfasar
3.2 Organisering
3.3 Medverknad
3.4 Prosjektomtale

4.Innhald
4.1 Mal for planprogram og oppstartsak
4.2 Mal for plan og vedtaksak

5. Iverksetjing av planar
5.1 Verksemdplan/arbeidsplan
5.2 Årleg budsjett og økonomiplan
5.3 Årleg rapportering/årsmelding

14.09.2017
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Plantypar og plansystem overordna planar skal leggjast til grunn for nye
planar, revisjon av planar og prioritering i gjennomføring av vedtatte planar
Regional planstrategi

Regionale planar

Temaplanar

Verksemdplanar

14.09.2017
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Planprosess – for regionale planar og temaplanar

Oppstart

Konsultasjon
plan,
Analyse,
økonomi,
toppleiargruppa
14.09.2017

Høyring og
vedtak

Planlegging

Konsultasjon
plan,
økonomi,
toppleiargruppa

Konsultasjon
plan
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Iverksetjing

Konsultasjon
plan,
kommunikasjon

Korleis gjennomføre i fylkeskommunen?
Innarbeiding og revisjon av planar

• Nye regionale planar, revisjon av regionale planar og temaplanar og revisjon av handlingsprogram med
tiltak - løpande
• Revisjon av retningsliner og regelverk i fylkeskommunen/mal for politiske saker – løpande
• Innarbeidast i verksemdstrategi og arbeidsplanar – systemutvikling - 2017

• Innarbeidast i budsjett 2018 – og budsjettsystem 2017
• Rapporteringssystem – utvikling – 2018
Rapportering

• Rapport om framdrift av planstrategien til fylkesutvalet - november 2017
• Rapport om framdrift av handlingsprogram til fagutvala - oktober 2017
• Rapportering i årsmelding/andre rapporteringskanalar
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