FNF, 30. april 2020

Planstrategi Viken fylkeskommune
Oppsummering webinar 29. april - Viken fylkeskommune
Hva er regional planstrategi
Den regionale planstrategien skal
•
•
•
•
•

Være en prosess for utforming av nye mål og strategier Viken - Viken-samfunnets plan
Være det viktigste overordnede politiske styringsverktøyet for samfunnsutviklingen
Definere hvilke planer skal utarbeides
Definere hvordan skal vi samarbeide
Ha et 12-års perspektiv

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for hele planen
Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs
bærekraftsmål, og bærekraftsmålene vil være førende for
arbeidet med planstrategien. De 17 bærekraftsmålene som
Norge har forpliktet seg til er verdens felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030 (Agenda 2030). De nye
bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i
sammenheng.
Figur 1: Forholdet mellom de tre bærekraftsdimensjonene og hvilke bærekraftsmål som tilhører henholdsvis økonomisk-,
sosial- og miljømessig bærekraft (hentet fra Stockholm resilience center).

Hvordan er prosessen
Det er begrenset med tid – planen må vedtas innen 1 år etter fylkestinget ble konstituert.
Arbeidet med regional planstrategi er delt inn i tre faser:
Fase 1: Innspill (januar-mars 2020)
FNF har sendt inn overordnede innspill vi spørreundersøkelse.
Fase 2: Prioritering (april-mai 2020)
Fasen vi er i nå. FNF og organisasjonene selv kan bidra til prioritering gjennom
spørreundersøkelse.
Fase 3: Konkludering (mai-desember 2020)
•
•
•
•
•

Utkast på plan fullføres
Høring: Juni/juli - slutten av september
FNF og organisasjonene vil svare på høringen
Planlagt stormøte 8. september (forbehold – korona)
Fylkestinget vedtar planen 14. desember 2020
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Innholdet i planstrategien
Innholdet skal baseres på FNs bærekraftsmål.
Det skal bli en sterkere vektlegging av klima og miljø.
Arbeidet skal utføres etter anbefalt metodikk fra FNs ekspertpanel og rapporten «The Future is
Now» (2019). Rapporten presenterer de viktigste innsatsområdene og styringsmekanismene for
arbeidet med FNs Agenda 2030 og de 17 bærekraftsmålene. Rapporten slår fast at vi ikke er i
rute for å nå målene. Det må opprettes balanse mellom de tre dimensjonene innenfor
bærekraftig utvikling:
1. klima og miljø
2. sosiale forhold
3. økonomi
Skal vi lykkes med dette trenger vi politisk vilje og mobilisering av alt fra myndigheter til
forskningsmiljøer, næringsliv og sivilsamfunn, og samarbeid på tvers.
6 tematiske innfallsvinkler for å nå målene
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Livskvalitet og like muligheter
Bærekraftig og et rettferdig økonomisk system
Bærekraftig matproduksjonssystem og ernæring
Energibruk, energiomlegging og tilgang til fornybar energi
Helhetlig steds- og byutvikling
Miljø, økosystemer og biologisk mangfold

Disse innfallsvinklene fra rapporten vil bli hovedkapitler i planstrategien.

Kort om kunnskapsgrunnlaget
Det er utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag for planstrategien. Kunnskapsgrunnlag, «Vi i
Viken», kan leses i sin helhet her, og i kortversjon her.
Effekter av korona-situasjonen er ikke med i kunnskapsgrunnlaget, og utfordringene situasjonen
har medført vil måtte implementeres i planen.
Det er mange forskjeller i det store fylket, og de må løses ulikt i de ulike delene av Viken fylke.

Utfordringer – miljømessig bærekraft
•
•
•
•

Redusere klimagassutslippene
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Økosystem og økosystemtjenester. Utbyggingspress i uberørte natur- og friluftsområder.
Noe begrenset kunnskapsgrunnlag

Utfordringer – sosial bærekraft
•
•
•
•

Sosiale ulikheter i befolkningen (inntekt, utdanning, arbeidsliv og folkehelse)
Store ulikheter innenfor — og mellom — kommuner og delregioner
Stedsutvikling og utbyggingsmønstre som opprettholder ulikheter i nærmiljøet
(trangboddhet, tilgang til rekreasjonsareal)
Marginalisering og utenforskap
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•

Noe begrenset kunnskapsgrunnlag

Utfordringer – økonomisk bærekraft
•
•
•
•
•
•

Befolkningsutviklingen, stor vekst
Fallende yrkesdeltakelse og sysselsettingsandeler
Livslang læring og regional kompetansepolitikk
Jobbskaping, næringsutvikling og innovasjon i småbyregioner og mellomstore
byregioner
Offentlig innkjøpspolitikk
Godt kunnskapsgrunnlag på lokalt og regionalt nivå

Oppsummering av medvirkning fase 1
Innspillene er oppsummert og sortert etter de 6 tematiske innfallsvinklene nevnt over.

Innfallsvinkel 1 - Livskvalitet, velferd og like muligheter
•
•
•
•
•
•
•

Ulik mulighet for deltakelse i arbeids- og samfunnslivet
Forskjellig tilgang til skole, utdanning og kompetanse
Varierende kvalitet på bolig og bomiljø
Forskjeller i folks helse
Bygge opp under felleskap og deltakelse
Tilgang til relevant arbeid og sikker inntekt
Tilgang til attraktive boliger, oppvekstmiljø og fysisk aktivitet

Innfallsvinkel 2 - Bærekraftig og rettferdig økonomisk system
•
•
•
•
•
•

Ulikheter mellom by og land
Sosiale forskjeller, og ulik deltakelse i arbeidslivet
Omlegging til et mer klimavennlig næringsliv
Et inkluderende arbeidsliv og flere arbeidsplasser
Sosial bærekraft i anskaffelser
Læring gjennom hele livet

Innfallsvinkel 3 - Bærekraftig arealforvaltning, matproduksjon og ernæring
•
•
•
•
•
•
•
•

Bærekraftig arealbruk
Rettferdig arealplanlegging
Holdningsendring og endring av forbruksmønstre, inkludert matsvinn
Teknologisk utvikling, og forskning på grønn og bærekraftig teknologi
Bedre forståelse for behov for endring til bærekraftig modeller
Næringsutvikling koblet til bruk av arealer og naturressurser
Samarbeid og koordinering på tvers
Overvekt og andre livsstilssykdommer

Innfallsvinkel 4 - Klimagassutslipp og energiomlegging
•
•
•

Grønn mobilitet
Redusere klimagassutslipp og energibruk, på en rettferdig og sosialt inkluderende måte
Manglende samordning mellom forvaltningsnivåene
3

FNF, 30. april 2020
•
•
•

Holdninger og forbruksvaner
Redusere klimagassutslipp og energibruk ved nybygg, eksisterende bygg, og bygg- og
anleggssektoren
Arealplanlegging — redusere behovet for transport

Innfallsvinkel 5 - Helhetlig by- og stedsutvikling
•
•
•
•
•

Sikre bærekraftig vekst i pressområder; utvikle og fortette med kvalitet
Opprettholde befolkningsvekst og arbeidsmarked i hele Viken?
Korte avstander som bidrag til å redusere klimagassutslipp og miljøutfordringer
Skape sosialt inkluderende byer og steder
Legge til rette for boligsosiale tiltak

Innfallsvinkel 6 - Miljø, økosystem og biologisk mangfold
•
•
•
•
•
•

Bevissthet rundt arealbruk, for å sikre bevaring av et godt miljø, økosystem og biologisk
mangfold
Hindre spredning fremmede arter
Sikre god luftkvalitet og forskriftsmessig støynivå
Ivareta og legge til rette for blågrønne strukturer
Legge til rette for avfall som ressurs
Bidra til en mer effektiv massehåndtering

Tverrfaglig samarbeid nødvendig for å bruke innfallsvinklene.
Viktigheten av at "alle" forstår innhold og hvordan - og hvorfor det skal settes i gang vil være
avgjørende. Planen må "oversettes" til et språk og framsnakkes så alle forstår.

Prioriteringsfase – hva skal med i planstrategien?
Hva ønsker Viken fylkeskommune svar på
Vi er nå i prioriteringsfasen – her kan du og din organisasjon delta!
Viken fylkeskommune har ute en spørreundersøkelse alle kan svare på.
Spørreskjemaet finner dere her
Frist for å sende inn spørreskjemaet er onsdag 6. mai.

Ved å svare på spørreundersøkelsen bidrar du til prioritering av hva som skal settes søkelys på i
planstrategien.

Spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen består av 3 deler.
Del 1 – De 6 innfallsvinklene
Det er en side per innfallsvinkel/overordnede temaer som beskrevet over.
Her kan du prioritere hvilke temaer du synes er viktigst for hver innfallsvinkel. 1 er
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minst viktig, 6 er mest viktig. Prioriter i rangeringen! Hvis du setter 6 på all/at alle er
viktige hjelper du ikke fylkeskommunen.
Del 2 – Andre innspill som ikke dekkes av temaene over
Her kan du legge til egne overordnede tema hvis du andre temaer du ønsker prioritere
enn de som er listet ut på de forrige sidene.
Del 3 – Innspill til samarbeid for å nå målene
Gi oss en kort beskrivelse
Hvilken måte ønsker du/din organisasjon å samarbeide med fylkeskommunen?
Det er ulike måter å samarbeide på. Fra f.eks. handlingsprogrammer i regionale planer
etter PBL til avtalebasert samarbeid, prosjekter eller liknende. Ønsker du den ene eller
den andre ytterkanten eller noe midt imellom. Kort og uten detaljer.
Eventuelt andre kommentarer
Her er det en mulighet til å fylle inn kommentarer til arbeidet som er gjort, til webinaret
og til videre arbeid. Her kan man også spille inn hvilke regionale planer bør prioriteres.

Se skjermbilder av hele spørreundersøkelsen her:
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