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Hva er regional planstrategi?

• Regional planstrategi redegjør for 
regionale utviklingstrekk, fastsetter 
langsiktige samfunnsmål og prioriterer
hvilke spørsmål som skal behandles 
i videre regional planlegging.

• Regional planstrategi er lovpålagt etter 
plan- og bygningsloven 

• En arena for dialog med alle 
samfunnsaktører – alle må dra i 
samme retning for å nå målene vi 
setter oss



Tidslinje for arbeidet med RPS



Viktige læremomenter - kunnskapsgrunnlaget

• Stor grad av variasjon i det nye fylket
• Gjelder særlig sosial ulikhet – Noen av 

kommunene har landets største forskjeller 
innad i kommunen – betydelige forskjeller i 
levekår

• Ligger implisitt i materialet at mange tiltak må 
formes ulikt i ulike deler av Viken

Kunnskapsgrunnlag for Viken: Har fått viktig kunnskap om hele Viken - Viken fylkeskommune

https://viken.no/aktuelt/har-fatt-viktig-kunnskap-om-hele-viken.18351.aspx


FNs bærekraftsmål som premiss for RPS

• Fylkestinget i Viken vedtok 12. desember 
2019 at FNs bærekraftsmål skal danne 
rammen og premissene for regional 
planstrategi.

• For å få til ønsket samfunnsutvikling, er 
det ikke nok å jobbe kun med 
utvalgte bærekraftsmål. Det må mer 
gjennomgående og radikale endringer til, 
og Viken har derfor valgt å jobbe 
helhetlig med alle 17 bærekraftsmål. The 2030 Agenda for Sustainable Development

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication


RPS som metode for å jobbe 
med bærekraftsmålene
• Høsten 2019 lanserte FN en ekspertrapport 

– «The Future is Now»
• Beskriver hvordan vi kan behandle store 

samfunnsutfordringer på tvers av 
fagområder og forvaltningsnivåer 
(stat, fylke, kommune, etc.)

• «Aha-øyeblikk» Detaljnivå for status, 
tverrgående innsats gjennom 6 områder for 
omstilling»

Rapportens hjemmesider: GSDR 2019 .:. Sustainable Development Knowledge 
Platform (un.org)
Presentasjon av rapporten på 2020 SDG conference Bergen: 
https://www.youtube.com/watch?v=IXQUVoUIqXs&feature=youtu.be&t=2855

https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019
https://www.youtube.com/watch?v=IXQUVoUIqXs&feature=youtu.be&t=2855


• Livskvalitet, velferd og like 
muligheter

• Bærekraftig og rettferdig 
økonomisk system

• Bærekraftig arealforvaltning, 
matproduksjon og ernæring

• Klimagassutslipp og 
energiomlegging

• Helhetlig by- og stedsutvikling
• Miljø, økosystem og biologisk 

mangfold



4 virkemiddel-
kategorier



Målstruktur



5 langsiktige 
utviklingsmål



Langsiktige utviklingsmål – fremtidsbilder 2030
Natur, klima og planetens 
tålegrense 

God livskvalitet og like 
muligheter  

Grønn og rettferdig 
verdiskaping

Omstilling og tillit

Sammen skaper vi Viken

People, planet, prosperity, peace and partnership. Figur 
fra fra UCLG learning module 1

«I 2030 lever alle mennesker i Viken 
verdige og meningsfylte liv. Vi har 
trygge arbeidsplasser og tilgang til 

relevant utdanning. Fylket 
kjennetegnes av gode, varierte 

boområder med levende møteplasser. 
Kulturlivet er rikt, og vi kan dyrke 
natur- og friluftsinteressene våre. 
Viken er et åpent, mangfoldig og 

inkluderende fylke»

https://www.learning.uclg.org/module-1


6 innsatsområder



Generell 
omtale, mål, 
utfordringer 
og 
muligheter, 
samhandling 
og 
virkemidler

6 innsatsområder

Innsatsområde 1: Livskvalitet, velferd og like 
muligheter

Innsatsområde 2: Bærekraftig og rettferdig 
økonomisk system 

Innsatsområde 3: Bærekraftig arealbruk, 
matproduksjon og ernæring

Innsatsområde 4: Redusert klimagassutslipp og 
energiomlegging

Innsatsområde 5: Helhetlig by- og 
stedsutvikling

Innsatsområde 6: Miljø, økosystem og biologisk 
mangfold



Plansystemet 



Plansystemet 



3 regionale planer

• Økt livskvalitet, 
deltakelse og 
likeverd

• Kompetanse og 
verdiskaping

• Areal og mobilitet

Plansystemet 
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Takk for meg
Gunn Nygard, rådgiver samfunnsplanlegging
Rådsområde plan, klima og miljø
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