
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen  

 

Nettverk for regional og kommunal planlegging  

6.- 7.desember 2016  

Bristol hotell i Oslo 

 

Program 

Tirsdag 6. desember  

09.00 Registrering, kaffe og rundstykker 

 

Åpning 

Møteleder: Erik Vieth Pedersen 

10:00 Velkommen og innledning, ved statssekretær i KMD Per-Willy Amundsen  

 

Kommune- og regionreformen – hva betyr dette for kommunal- og regional planlegging?  

(Vi tar diskusjonen i morgen) 

10:30 Hva vil skje med planleggingen i Trøndelag? v/Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune 

11:00 Hva betyr reformene for fylkesmannen? Et eksempel fra Agder. v/ Magnus Thomassen, 
fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

11:20 Pause 

11:35 Refleksjoner fra en kommune som er vedtatt sammenslått? v/Inger Christensen, 
Holmestrand kommune 

 

Statlig arealplanlegging – medvirkning fra kommuner og fylkeskommuner 

12:00 Innlegg fra KMD v/Knut Grønntun, KMD  

12:20 Et godt eksempel på medvirkning E39 Os-Stord v/Signe Eikenes, Statens vegvesen Region 
vest 

12:40 Diskusjon om regionalt nivås rolle 

 

13:00  Lunsj 

Sammenhengen mellom samfunnsplanlegging, arealplanlegging og økonomiplanlegging  

14:00 Er det mulig å få til en bedre sammenheng i planleggingen? v/Marit Rødseth, Hordaland 
fylkeskommune 

14:30 Innlegg fra kommunalt nivå v/Randi Bentsen og Grete Sjøholt, Kristiansand kommune 

14:50 Diskusjon - Hvordan kan vi få til bedre koblinger i framtiden – ser vi en ny status for 
samfunnsdelen?  

15:10 Pause  

Plan- og bygningsloven i endring 

15:30 Hva skjer med planleggingen i Norden? v/Hege Hofstad, NIBR 

16:15 Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? v/Magnar Danielsen, KMD 



16:30 Hva er de foreløpige tankene fra EVAPLAN? v/Gro Sandkjær Hanssen, NIBR 

17:00 Diskusjon 

17:15 Slutt for dagen 

19:00  Aperitiff 

 

19. 30 Middag  

 

 

Onsdag 7. desember - parallelle sesjoner A, B og C 

Parallellsesjon A   

Møteleder: Terje Kaldager 

Fylkene blir færre og større 

09:00 Hvordan vil det påvirke fylkeskommunens rolle som planmyndighet,  
 transportmyndighet og utviklingsaktør? Hvordan vil det påvirke den regionale 
planleggingen? Vil det bli behov for lovendringer? 

v/Hege Hofstad og Gro Sandkjær Hanssen, NIBR  

og  

v/Vigdis Espnes Landheim, Sør-Trøndelag fylkeskommune  

09:45 Kommentarer fra salen, diskusjon. (Staten lytter …) 

 

Utvikling av den regionale planleggingen 

10:15 Utviklingsavtaler – hva er de kritiske suksessfaktorene? v/ Marianne Millstein, NIBR 

10:35 Erfaringer fra tre generasjoner med regionale planstrategier. Er de fortsatt nyttige? v/Hilde 
Reine, Buskerud fylkeskommune 

11:05 Diskusjon 

11:30 Lunsj  

 

Kommuner i stagnasjon og nedgang – hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet 
og livskvalitet? 

12:30 Presentasjon av resultater fra rapporten "Kommuners håndtering av stagnasjon eller 
nedgang i befolkning og sysselsetting" v/Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning 

13:15 Hvordan arbeider en fylkeskommune med disse spørsmålene? v/fylkessjef Erlend Myking, 
Hedmark fylkeskommune 

13:35 Pause 

13:50 Hvordan arbeider en kommune? v/Ola Heggem, Rindal kommune 

14:10 Diskusjon om hvordan fylkeskommunene kan arbeide med dette temaet 

15:00  Oppsummering og vel hjem 

  



 

Parallellsesjon B   

Møteleder: Bjørn Casper Horgen  

Planlegging i fjell og utmark  

09.00 "Fjellområder i Norge; bygda og fritidslandsbyen, en moderniseringsutfordring for 
planleggingen?" 

09:30  Utfordringer i Buskerud v/Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune  

09:50 Utfordringer i Sør-Trøndelag v/Tor Sæther, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  

10.10 Diskusjon: erfaringer og utfordringer, behov for nye verktøy 

10:40 Pause 

10:50 Veileder for planlegging i LNFR-områder v/Oppland fylkeskommune og fylkesmannen i 
Oppland 

11.10 Diskusjon: erfaringer og utfordringer – innspill til arbeidet med nye veiledere  

 

11:30   Lunsj  

 

Veiledning fra statlige etater 

12.30 Nye veiledere om samfunnssikkerhet og havnivåstigning/stormflo, ROS og klimatilpasning i 
arealplanleggingen, v/Guro Andersen, DSB 

13.10 Flom og skredfare NVE v/Peer Sommer-Erichson (bruk av aktsomhetskart og 
hensynssoner) 

13:40 Forslag om flytting av PBL § 28-1 om fareområder til kapittel 1 v/ KMD  

13:50 Spørsmål/kommentarer til de tre foregående innleggene 

14:00 Pause 

Nytt fra planavdelingen  

14:15 Arealdata v/Manuel Birnbrich, KMD  

14:45 Videreføring av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer v/ 
Lise Solbakken, KMD 

15:10 Planlegging i sjø – status for arbeidet og utfordringer v/ Kristin Nordli, KMD 

15.20 Avrunding 

15:30 Vel hjem! 

  



 

Parallellsesjon C Universell utforming og medvirkning  

 

Møteleder: KMD 

Erfaringsseminar for regional veiledning i universell utforming og medvirkning 2016 

09:00 Oversikt over ordningen med tilskudd til arbeidet med kommunal plankompetanse i regi av 
fylkesmenn og fylkeskommuner for 2016  

 Utlysning – søknader – tilsagn - synspunkter 
 KMD/Bufdir  

09:30  Gjennomførte regionale opplegg, rep. for respektive fylkesmenn   

  

10:20 Pause 

10:30 Bufdir/Deltasenterets arbeide med universell utforming i plan. Aktuelle tilskottsordninger  

10:50 (Ny) Veileder i universell utforming i plan  

 

11.10 Diskusjon: erfaringer og utfordringer – innspill til arbeidet og ordningen for 2017 

11:30   Lunsj  

 

Universell utforming og medvirkning lokalt og regionalt 

12.30 Kommunenettverk for universell utforming – omfang innretning  

 

13.00 Husbanken – arbeid og tilskottsordninger  

 

13.20  

 

Nytt  

13:50  

14:00 Spørsmål/kommentarer 

14:20  

14:40  

15:00 Slutt 

 


