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Nettverkssamling for regional og kommunal 
planlegging 1. og 2. desember 2021 
 
 
Samlingen arrangeres på Hotel Bristol i Oslo. I tillegg strømmes programmet hele første dag. 
Andre dag strømmes ikke. Du kan følge sendingen direkte eller se opptak her: 
www.regjeringen.no/id2880721  
 
Vi tar forbehold om at programmet kan bli justert. 
 
 
1. desember 
 
Registrering og rundstykker fra kl. 09.30 
 
Nytt siden sist (kl. 10.30–11.25) 

Ny regjering – politikk for planlegging og arealforvaltning 
Statssekretær Kjersti Bjørnstad, KMD 

Nye forskningsprosjekter på planområdet 
Janike Harsheim, spesialrådgiver, Forskningsrådet 
 
Pause (kl. 11.25–11.40) 
 
Hvilke utfordringer må planleggingen håndtere framover? 
(kl. 11.40–13.00) 

Perspektivmeldingen – langsiktige utfordringer for økonomi og samfunn 
Merete Onshus, utredningsleder, Finansdepartementet 

Nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene – hva nå? 
Vigleik Stusdal Normann, seniorrådgiver, KMD 

Kommunesektorens arbeid med bærekraftsmålene 
Anne Romsaas, fagsjef FNs bærekraftsmål, KS 

Arealer i endring – utfordringer for arealplanleggingen 
Bjørn Casper Horgen, avdelingsdirektør, KMD 
 
Lunsj (kl. 13.00–14.00) 

 

http://www.regjeringen.no/id2880721
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Digital og kunnskapsbasert planlegging (kl. 14.00–15.30) 

Fellestjenester PLAN – pilot for automatisk kontroll av reguleringsplanforslag 
Bjørn Hallan, prosjektleder, DiBK 

Digital varsling av oppstart i plansaker 
Kjell Sandal, markedssjef GIS og kommunal forvaltning, Norconsult 

Automatiske høringsuttalelser basert på kartdata 
Kjetil Indrevær, seniorrådgiver, NVE 

Pilotering av arealregnskap i kommuneplanprosesser 
Thorbjørn Faber Geirbo, seniorrådgiver, Rambøll 
Ronny Kristiansen, manager, Rambøll 

Arealdataverktøyet (ADV) – et verktøy for å beregne hvordan endringer i arealbruk og 
transportsystem påvirker transportvalg 
Tore Leite, utredningsleder, KMD 
 
Klima og klimatilpasning i planleggingen (kl. 15.45–17.00) 

En klimavennlig byggebransje 
Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn byggallianse 

Hvilke klima- og miljøkrav kan kommunen stille i plan- og byggesaker? 
Liv Zimmermann, partner, Advokatfirmaet Hjort 
Jan Gudmund Aanerud, senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort 

Klimatilpasning i kommunene – rapport til If forsikring 
Frode Longva, Department Director, Cicero 
 
 
Aperitiff kl. 18.30 

Middag kl. 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 Side 3 av 4 

 
2. desember (parallelle sesjoner) 
 
Tema 1: Hvordan jobbe med kommuneplanens samfunnsdel i små og mellomstore 
kommuner (kl. 09.00–10.30) 

Mellomstore kommuners erfaringer med samfunnsdelen 
Jon P. Knudsen, senioranalytiker og professor, Oxford Research 

Hva er forutsetningene for at små kommuner lykkes med samfunnsplanleggingen? 
Hildegunn Nordtug, Anne Irene Myhr og Mona Handeland, Distriktssenteret 

Diskusjon: Hvordan kan stat og fylke støtte kommunene i arbeidet med samfunnsdelen? 
 
Tema 2: Det grønne skiftet og arealbruk (kl. 09.00–10.30) 

Fylkeskommunens arbeid med store utviklingsprosjekter i Nordland 
Silje C. Wästlund, rådgiver, Nordland fylkeskommune 
Mari Didriksen, rådgiver, Nordland fylkeskommune 

Nasjonale og regionale hensyn ved lokalisering av områder for areal- og kraftkrevende 
virksomheter 
Marita Skorpe Falnes, plankoordinator, Statsforvaltaren i Rogaland 

Erfaringer med store næringsetableringer i Agder 
Thomas C. Kiland-Langeland, fagdirektør, Statsforvalteren i Agder 

Akvakultur på land 
Linn H. Vetaas, seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet 

Diskusjon i grupper: Hvordan sikre forsvarlige utredninger og riktig lokalisering av «grønn» 
industri? 
 
Pause (kl. 10.30–11.00) 
 
Tema 3: Fortetting og transformasjon for attraktive byer og tettsteder (kl. 11.00–13.00) 

Bokvalitet og høy tetthet 
Alv Skogstad Aamo, byplanlegger og arkitekt, Gottlieb Paludan arkitekter 

Kulturmiljø som ressurs 
Vignir Freyr Helgason, seniorrådgiver, Riksantikvaren 

Innovative metoder for bærekraftig, smart og inkluderende stedsutvikling 
Siri Holmboe Høibo, leder innovative byer og lokalsamfunn, DOGA 

Fylkeskommunen som planveileder og samfunnsutvikler 
Kristin Ryen Reithaug, seksjonssjef, Innlandet fylkeskommune 

Kommuneplanens arealdel som verktøy for by- og bokvalitet 
Annelise Bolland, byplansjef, Bodø kommune 

Panelsamtale og spørsmål 
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Tema 4: Planlegging i strand- og kystsonen og masseforvaltning (kl. 11.00–13.00) 

Arbeidet med ny regional plan for kystsonen 
Linda Lomeland, plansjef, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen – hva er 
nytt? 
Hallvard Surlien, rådgiver, KMD 

Konsekvenser av endringene i dispensasjonsbestemmelsen 
Unni Augland Eik, seniorrådgiver, KMD 

Masseforvaltning ved planlegging av Ringeriksbanen og ny E16 
Knut Sørgaard, spesialrådgiver, Bane NOR 

Masseforvaltning i Ringerike kommune 
Ane Marie Rydland, konst. avdelingsleder, Ringerike kommune 
Hans Kristian Øverby, trainee næringsutvikling, Ringerike kommune 
 
Avslutning og lunsj (kl. 13.00–14.00) 
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