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Regional planstrategi
Veien mot et bærekraftig Viken 2030



Regional planstrategi

• regionale utviklingstrekk, utfordringer og 

fortrinn

• langsiktige utviklingsmuligheter

• langsiktige utviklingsmål

• prioritere innsats og virkemidler for å nå målene

• nytt regionalt planverk

Side 2



Side 3

Fire utfordringer

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn

• å skape et økologisk bærekraftig samfunn 

gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning

• å skape et sosialt bærekraftig samfunn

• å skape et trygt samfunn for alle

- fra et nasjonalt perspektiv



https://www.stockholmresilience.org/

https://www.stockholmresilience.org/


Samfunnsutvikling i Viken

• Kunnskap om Vikens muligheter og utfordringer -

forstå regionale forskjeller

• sette strategisk retning for utviklingen 

• omforente mål

• mobilisere offentlige og private virkemidler

• bruke samfunns- og arealplanlegging som felles 

verktøy 
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Omforente mål og strategier



Anbefalt arbeidsmetodikk fra FNs ekspertpanel

Tematiske innfallsvinkler
• Livskvalitet, velferd og like muligheter

• Bærekraftig og rettferdig økonomisk 
system

• Bærekraftig arealforvaltning, 
matproduksjon og ernæring

• Energiomlegging og tilgang til fornybar 
energi

• Helhetlig by- og stedsutvikling

• Miljø, økosystem og biologisk 
mangfold



Planstrategiprosessen i Viken

Oktober 2019 1. Halvår 2020Desember 2019 Høst 2020

Kunnskapsgrunnlag Oppstartsvedtak Medvirkning
Høring og vedtak
av planstrategien



Medvirkning
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Kommunemøter

• 5 ulike steder i Viken

- Gol, Drammen, Fredrikstad, Oslo og Mysen

• Informere om prosessen

• Få innspill fra ulike fagfelt hos kommunene

• Starte dialogen
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- Innspillsmøter
(administrative arbeidsverksteder)



Arbeidsverksted

• Stor bredde blant inviterte aktører

• Jobbe med tverrfaglig tematikk og 

bærekraftsmål

• Samarbeid om mål og strategiutvikling

Side 10

2 dager, medio mars



Vikenbussen

• Hensikten er å være i dialog med vikensamfunnet

• Delta på arrangementer rundt i fylket

• Både politisk og administrativ deltakelse

• Treffe et bredt spekter av aktører

• Vi ønsker tips om aktuelle arrangementer

Side 11

24. Februar – 23. mars



Digitale kanaler

• Film

• Informasjon samles et sted 

www.viken.no/regionalplanstrategi

• Innspillsfunksjon på hjemmeside

Side 12

http://www.viken.no/regionalplanstrategi


Barn og unge

• Dialog med ungdomsrådet i Viken

• Samarbeid med ungt entreprenørskap

• Skole som arena både på barne-, ungdoms- og 

videregående trinn
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Prioriteringsverksted

• Både administrative og politiske møter

• Status for arbeidet

• Silingsprosess

• Prioritering

Side 14

Tidlig i april



Tidslinje for medvirkning i regional planstrategi


