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Bakgrunn
 Ot. prp. nr. 10 (2008-09): Behov for å løse 

styringsutfordringene i hovedstads-
regionen gjennom koordinert planlegging.

 Bedre samordning mellom 
utbyggingsmønster og transportsystem i 
Oslo og Akershus

 260 000 flere innbyggere fram til 2030 
(SSB)

 §8-2: Regional plan skal legges til grunn 
for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og 
virksomhet i regionen.



Eierskap og regional planlegging Oslo-Akershus:

Sammensatt region med mange aktører
• Berører alle forvaltningsnivåer
• Forplikter alle forvaltningsnivåer

Nasjonale føringer konkretiseres til lokalt nivå 
med regionalt perspektiv



Planlegging
=

Prosess og kommunikasjon

Bevisstgjøring:
Hva er problemet?
Hvor vil vi?

Hvem skal med?
Hva er rollen?
Hvordan gjør vi det?



1. Organisering
To fylker
Parlamentarisme og formannskap
Storby og landsbygd

Politisk lederskap!

2009 2012



2. Motivasjon

Hvorfor trenger vi en plan?
Den permanente påminnelse…

Primært: Fordi vi skal øke regionens konkurransekraft
(Og da må ATP-samordningen mellom fylkene, og 
mellom kommunene og fylket, optimaliseres)

Sekundært: Fordi vi bare MÅ!

Det som er bra for trivsel og miljøet er bra for effektivitet og konkurranse med 
omverdenen
Kommunikasjonsprinsippene:

• Åpen og ærlig
• Medvirkning
• Proaktiv
• Helhetlig og konsistent



3. Ressurser og tid til prosess

 Dedikert sekretariat
 Utredningskapasitet

Kommunikasjonsprinsipper:

• Åpen og ærlig
• Medvirkning
• Proaktiv
• Helhetlig og konsistent



Prosess

 Utredningsfasen 
(ferdig sommeren 2013)

 Drøftingsfasen
(høsten 2013)

 Konklusjonsfasen 

Videreføring av dagens         Konsentrert utvikling Fortetting i  mange
Kommuneplaner                      i byer                                             knutepunkt

Innspill fra kommuner, 
fylkeskommunen, statsetatene og 
interesseorganisasjoner

Høring nov 2014 – feb 2015
Vedtak desember 2015



Møtepunkter med kommunene

Om prosess: 

 Jevnlige møter i politisk styringsgruppe med 4 ordførere 

 Orientering i regionråd (ordførere og rådmenn) i viktige faser

Om innhold: 

 3x politiske referansegruppemøter med alle ordførere. Verkstedsform. 

 Korridorvise samlinger i drøftingsfasen med bred deltagelse fra kommuner, 

planeiere, transportaktører og fylkesmannen. Verkstedsform.

 3x orientering i alle kommunestyrer/formannskap i løpet av planprosessen.

 Drøftingsinnspill og høringsinnspill fra alle kommunestyrer/formannskap



Regional areal- og transportstruktur

1. Videreutvikle Oslo by som landets
hovedstad

2. Styrke regionale byer og arbeidsplass-
konsentrasjoner i Akershus

3. Utvikle bybåndet med bedre 
sammenhenger i bystrukturen og høy 
utnytting av kollektivtransport

4. Prioritere utvikling av noen lokale byer 
og tettsteder i Akershus

5. Opprettholde gode og stabile bomiljø 
utenfor de prioriterte vekstområdene





Motivasjon - gjensidige forpliktelser – liv og lære
Staten 
• Øker midler til investering og drift av kollektivtransportsystemet 
• Styrker kommunenes og fylkeskommunens inntektsgrunnlag for gjennomføring
• Følger avklaringene om vekst og vern

Kommuner
• Rullerer arealplaner i tråd med regional plan 

Transportetatene
• Prioriterer og planlegger i tråd med regional plan
• Følger avklaringene i planuttalelser 

Alle 
Lokaliserer virksomheter i tråd med planen 

Avtaler 
Mer konkrete forpliktelser om samordning av areal og transport i prioriterte 
vekstområder



Masse skryt for prosessen
- planen virker allerede!

- Politisk lederskap!

- merverdibudskapet 
knytter oss sammen..

Nils Aage Jegstad(H)  framsnakker planen!
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- men bærer det?
«Den regionale planen er vellykket i den grad føringene implementeres i 
planlegging og politikk hos både fylkeskommunen, kommunene, 
samferdselsmyndighetene og transportetatene. Dette skjer etter at selve 
planprosessen er avsluttet, ……..»

Og aller først skal det fattes vedtak!

… som vil avklare primæreierskapet og om vi har klart å
berede grunnen for mer effektivitet i planleggingen, 

mer forutsigelighet for alle utviklingsaktører, 

og dermed utviklet grunnlag for 
en mer bærekraftig og konkurransesterk region
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