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Hol kommune

Høring av planprogram for nye regionale planer i Viken

Saksnr.

Utvalg
Formannskap

Møtedato

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saken avgjøres av
Formannskapet

Vedlegg
Høringsdokumenter med linker til selve høringsdokumentene.

Dokument i saken
Dokumentjournal i sak 2021/3894

Saksopplysninger
Fylkestinget i Viken har besluttet å utarbeide tre nye regionale planer for Viken parallelt:
 Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
 Regional plan for kompetanse og verdiskaping
 Regional plan for areal og mobilitet
Planprogrammet gjør rede for formålene med de ulike regionale planarbeidene, organiseringen
av de tre planprosessene med frister og deltakere, opplegg for medvirkning fra ulike deler av
vikensamfunnet, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger og ytterligere
kunnskapsinnhenting.
Viken fylkeskommune ønsker svar på:
Alle deler av dokumentet er åpent for innspill og uttalelser, men vi ønsker spesielt innspill på
følgende:
1. Er planenes formål og tematikk relevant og et godt utgangpunkt for videre planarbeid?
2. Har dere kunnskapsgrunnlag som er relevant for det videre planarbeidet og som bør inkluderes
i planprogrammet?

3. Hvordan ønsker dere å bli involvert i det videre planarbeidet?
4. Hvilke elementer fra gjeldende planverk og samarbeid har fungert godt og bør tas med videre i
de nye regionale planene? Er det noe som har fungert mindre godt?
5. Hva er det viktigste langsiktige arbeidet eller strategien dere jobber med som kan ha betydning
innenfor den enkelte plan?
Planprogrammet beskriver hvordan det skal utarbeides med planene. De nye regionale planene
skal vise hvordan vikensamfunnet skal nå de langsiktige utviklingsmålene fra regional
planstrategi. Ved å lage ett felles planprogram for de tre regionale planene skal det sikres
sammenheng i planarbeidet. Et av målene med et felles planprogram er å bidra til en effektiv
planprosess hvor det skal være enklest mulig for alle å delta.
En forutsetning for at den regionale planleggingen skal fylle sin funksjon, er at innbyggernes,
kommunenes og andre aktørers syn er innarbeidet i planene. Fylkeskommunen mener at
vikensamfunnet skal ha eierskap til de regionale planene. Gode prosesser og felles utarbeidelse
skal skape vilje og forpliktelse til å samordne ressurser og virkemidler. Fylkeskommunens rolle er
å lede planprosessen (som planmyndighet etter plan- og bygningsloven) og bidra med egne
virkemidler i oppfølging av planene.
Hol kommune vil få de enkelte planene til høring når de legges ut på høring av fylkeskommunen.
Høringsfrist 24. september.

Forhold til overordnet plan
Ikke relevant for saken.

Miljøkonsekvenser
Ikke relevant for saken.

Økonomiske konsekvenser
Ingen for Hol kommune
Vurdering
Planprogrammet er rammeverket for hva som skal utredes og hvordan prosessen skal foregå. De
fylkeskommunale planene som nå skal utredes vil gi føringer for Hol kommune sine planer.
Rådmannen mener det kan være politiske ønsker om å gi høringsinnspill til hva som skal utredes
og hvordan medvirkningsprosessen skal foregå.
Saken legges derfor fram uten innstilling.

