
Veileder om regionalt planforum 

Lise Solbakken, planavdelingen KMD
Oslo 2. desember 2020



Hvorfor regionalt planforum ?

• Lovpålagt arena for dialog om kommunale og 
regionale planer

• Statlige, regionale og kommunale interesser skal 
klarlegges og søkes samordnet
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Hvem deltar i planforum ? 

• Berørte kommuner
• Fylkeskommunen og berørte statlige 

myndigheter
• Andre kan inviteres, f.eks. representanter for 

samiske interesser 
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Hvorfor veileder ? 

• Viktig arena for dialog i planprosessene 
• Sikre god og mer enhetlig praktisering 
• Bevissthet ift. prioritering av saker
• Økt fokus på samordning
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Hvilke saker ? 

• Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og 
områdereguleringer bør diskuteres i planforum før offentlig 
ettersyn. Arealdelen gjerne to ganger

• Detaljreguleringer i strid med nasjonale/regionale interesser 
som angår flere myndigheter bør diskuteres 

• Kommuneplanens samfunnsdel bør diskuteres 
• Regionale og statlige planer hvis det ikke er egne prosesser 
• Regional og kommunal planstrategi, uformelle planer m.m. 

etter behov og kapasitet. 
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Når bør planer tas opp i planforum?
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Fylkeskommunen

• Etablere rutiner for planforum
• møteplan for minst 1/2 år

• Invitere kommunene til å ta opp viktige saker
• Forberede møtene

• innkalle berørte organer
• avklare fylkeskommunens interesser i sakene
• formøte med statlige myndigheter ved behov

• Lede møtene
• bidra til at alle interesser blir klarlagt og forsøkt samordnet

• Skrive referat
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Kommunen

• Melde inn saker
• Klargjøre problemstillinger før møtet
• Presentere planen i møtet
• Samordne nasjonale, regionale og kommunale interesser
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Statlige myndigheter

• Delta i aktuelle møter
• Avklare etatens interesser i saken før møtet
• Informere om nasjonale og viktige regionale 

interesser i møtet
• Bidra til samordning
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Hvordan? 

• Avklare møtested
• Møteledelse
• Digital deltagelse 
• Drøfte mulige løsninger 
• Referat 
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Suksesskriterier

• Aktørene har felles forståelse av formålet med planforum 
• Møtene er godt forberedt
• Tilrettelegging for digital deltagelse
• De riktige deltagerne er med
• Partene er løsningsorienterte
• Det blir laget referat fra møtet
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Takk for meg!
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