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Fylkesplanen

• et politisk dokument - ikke juridisk bindende
• et viktig instrument - oppfølging
• grunnlag for uttalelser seg til andre planer
• innsigelse er riset bak speilet
• strategi er å samordne og gjennomføre tiltak



Prosess

• finne de viktigste utfordringene 
• utvikle et bredt samarbeid med andre 
• forankring slik at planen blir fulgt opp
• forløpende vurdering om mål og strategier
• følge opp gjennom årlige handlingsprogram



Tema

Gjennom politisk avklaring ble følgende 
hovedtema utpekt:
– Areal og transport
– Verdiskaping og kompetanse
– Folkehelse



Areal og transport 
utfordringene frem til  2025

Biltrafikken vokser

• Forventet vekst i Osloregionen fram til 2025: (2003 – 2025)

• SSB prognose tilsier en vekst i Oslo og Akershus på 23 prosent (4m)
• Dette utgjør ca 232.000 nye bosatte i Oslo og i Akershus. 
• Veksten ventes tilnærmet likt fordelt mellom Oslo og Akershus. 

• Oslo og Akershus vekst i arbeidsplasser 120.000 
• I Oslo 80.000 
• I Akershus ca 40.000 

Biltrafikk +30 % 

En vekstkraftig Oslo-region trenger effektiv, sikker og miljøvennlig 
transport



Partnerskap

Oslopakke 3 
– Nytt bompengesystem fra 2008 - 2027

SKØ
– Samordne kollektivtransport på Østlandet

NTP 2010 - 2019
– Rullering av Nasjonal transportplan
– Koordineringsgruppen for Areal og transport
– Koordineringsgruppen for Oslopakke 2

Knutepunkts utvikling
– Regionråd
– Enkelt kommune



Mål for areal og transport

• Samordne statlige virkemidler i regionen
• Økt lokalpolitisk kontroll
• Mindre omkamper
• Gjennomføre de vedtatte tiltak
• Økt fokus på miljø som støy og luft
• Dempe biltrafikkveksten



Utfordringer kompetanse 
og verdiskaping

• Svak regional identitet
• Liten grad internasjonalt orientert næringsliv
• hovedsak en ”hjemmemarkedsregion”
• Det er en svak kobling mellom næringsliv og 

FoU-institusjonene 
• Osloregionen har lav internasjonal profil
• Regionen har liten tilgang på internasjonale 

investeringer



Partnerskap

• RUP, sammen med Oslo
– Innovasjon og entrepenørskap 

• Handlingsprogrammet
– Delregionene
– Organisasjoner, Kunnskapsbyen Lillestrøm mm.

• Oslo Teknopol
– Internasjonalt, innovasjon, FoU, klynger 

• Innovasjon Norge og SIVA
– Viktig med lokalt engasjement
– Forskningsparkene Ås, Lillestrøm, Gardermoen
– Ettablerersentrene



Mål for kompetanse og verdiskaping

• Utvikle en næringspolitikk som gir rom for å utnytte 
potensialet i hovedstadsregionen

• Halvparten av FoU både privat og off. er her
• Forskningsrådet bruker ½ av midlene i hovedstadsområdet
• Virkemiddel bruken i Innovasjon Norge er distriktsbasert
• Vi klarer ikke å utnytte nyskapings potensialet som 

forskning gir grunnlag for i hovedstadregionen
• Stor mangel på såkorn kapital i tidlig fase
• Utvikle systemer for å ivareta prosessen fra forskning til 

kommersialisering
• Både i bedrifter og forsknings institusjoner



Utfordringer folkehelse

• Øke befolkningens fysiske aktivitet i natur og  
nærmiljø

• Bedre befolkningens kosthold 
• Redusere bruk av tobakk og rus
• Utsette alkoholdebuten
• Utvikle gode og  trygge lokalsamfunn
• Ta vare på barn og unges selvrespekt i skole og 

fritid



• Direkte mot kommuner
• Frivillige organisasjoner
• Statlige etater

– Fylkesmannen
– Statens vegvesen

• Referansegruppe
• Ressursgrupper for de ulike tema

Partnerskap



Mål for folkehelse

• Sikre politisk og administrativ forankring av 
arbeidet

• Direkte mot kommunene og organisasjoner 
– regionalt, delregionalt og lokalt folkehelsearbeid 

• Sikre god forankring i planverk 
• Regionale og lokale folkehelsekoordinatorer
• Fokus fra lokale til regionale tiltak
• Sikre midler til å arbeide med folkehelse



Knutepunkter

• Valgt 10 knutepunkter i Akershus
• Hvordan utvikle disse
• Næring, areal og transport, folkehelse
• Alt skal inn i disse knutepunktene
• Stor utfordring
• Samordning av alle aktører
• Lokalt ønske og vilje til å se helheten
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