Plansamarbeid Oslo Akershus
Innledning til AU 11.11.09
Hva har vi?
Grunnleggende forhold
Sentrale utfordringer
Regjeringens mål
Hva har andre gjort? Dette må vi ta med oss i det videre arbeidet (i mer eller mindre grad)
SATP Osloregionen.
- Denne har ennå videre mål (SATP + prioriterte midler til samferdsel).
- Den legger polysentrisitet til grunn sammen med en avveining mellom
bærekraft og konkurransekraft.
- Fokuserer på polysentrisitet, grønnstruktur og transportsystem.
Hva har skjedd?
- mangler adresser – Det skal…
- uforpliktende – Osloregionen støtter / er positiv til…
K2010
OP3
Regionale planer
Kommunale planer
Hva vil vi?
Felles satsing
o På alle nivåer
o Med alle virkemidler
Måloppnåelse
Hvordan komme dit?
Kriseforståelse – den mangler til en viss grad
Koordinering – felles styring, men lokalt selvstyre
Forpliktelse - gjennomføringsvilje – Hvis ikke, hvorfor?
Ressurser (økonomi) – gjennomføringsevne – Hvis ikke, Hvorfor? (knapphet,
prioritering, koordinering)
Konsentrasjon – prøver vi å nå alt, så når vi ikke noe.. Ikke for bredt!
Kunnskap – vi vet mye, men har sikkert ønske om å vite mer…
Jobben framover
Hva skal strategi og program bidra til?
Gi signaler til alle aktører om hva som er viktig
Grunnlag for mobilisering
Grunnlag for å generere manglende kunnskap
Hva skal planstrategien redegjøre for? (fra PBL)
viktige regionale utviklingstrekk – dette har vi i de grunnleggende forholdene
viktige regionale utfordringer – dette har vi i sentrale utfordringer
vurdere langsiktige utviklingsmuligheter

hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging
oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp
opplegget for medvirkning i planarbeidet
Hva skal planprogrammet inneholde? (fra PBL)
formålet med planarbeidet
planprosessen med frister og deltakere
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt
alternativer som vil bli vurdert
behovet for utredninger
Dagen i dag:
1. vurdere langsiktige utviklingsmuligheter
2. hvilke spørsmål skal tas opp gjennom videre regional planlegging
3. relevante aktører
4. oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp
o formålet med planarbeidet
o planprosessen med frister og deltakere
o opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt
o alternativer som vil bli vurdert
o behovet for utredninger
I hvert fall 1 og 2. 3 vil komme litt av seg selv. 4. Må vi ta i et seinere møte.

