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Ulik praksis på
gjennomføring
av regionalt
planforum i de
gamle fylkene

• I Finnmark fylkeskommune.
• Fysisk møte
• Kommunen utarbeidet problemstillingsnotat på hva de
ønsket å få svar på. 1 uke før møte
• Kaffebordmetode
• Kommunen presenterte planene i felles møte
• Kaffebord (mindre grupper) rundt ulike temaer hvor alle
rullerte bortsett fra gruppeleder
• I dybden på de valgte temane, men ressurskrevende
• I Troms fylkeskommune:
•
•
•
•
•
•

Fysisk møtearena – rundt bordet
Klar bestilling fra kommunen – forventningsnotat og vedlegg
Innspill fra oss ved oppstart – kommunens oppstartsmøte
• Innmelding, dokumenter og innkalling i god tid
Alle fikk ordet på rundgang
Effektive møter

Deltakere på regionalt
planforum fra følgende steder:
Utenfor fylket:
• NVE Narvik
• Forsvarsbygg Oslo/Trondheim
• Direktoratet for
mineralforvaltning Trondheim
• Husbanken Bodø

• Møter hver 14.dag på teams (pga. Corona)

Rutiner dagens
regionale
planforum

• Kommunen kan melde inn saker fortløpende, minimum 3 uker
før ønsket møtedag
• Det utarbeiedes et forventningsnotat til møtet
• Bakgrunn og problemstillinger som ønskes drøftet
• Frist for forventningsnotat/vedlegg er 2 uker før møte
• Møtet tas opp på video til referatskriving
• Maks 1,5 timer pr innmeldte sak
• Kort videopresentasjon av alle deltagerne før kommunene
slipper til med maks 20 min presentasjon
• Deretter en runde rundt bordet med tilbakemeldinger fra de
ulike sektormyndighetene

Erfaringer
regional
planforum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krever god møteleder
Regionalt planforum er kort og konsis
God deltakelse fra regional sektormyndigheter
Innlegg fra sektormyndigheter er godt forberedt
Utfall og nytte av planforumet avhenger av dialog
med kommunen før møtet og gode forventningsnotat
Mister uformelle samtaler
Sparer reisetid/økonomiske utgifter
Økt bruk av skriftlige notater
Strengere krav til forberedte og mer samordnede
innlegg fra sektormyndighetene
Lavere terskel for å melde inn saker??

Veien etter
Corona

• Evaluerer bruken av digitale verktøy
• Hva tenker sektormyndighetene og
kommunene i regionen?
• Fremtiden blir sannsynligvis en kombinasjon
av digitale planforum og fysiske planforum
Spørsmål?

