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Invitasjon til formannskapets medlemmer til regionvise 
medvirkningsmøter om nye regionale planer 
 
Hva: Regionvise medvirkningsmøter om nye regionale planer 
Hvem: Alle formannskapsmedlemmer i kommunene inviteres til å delta 
Når: Informasjon om klokkeslett oversendes fra deres regionrådskoordinator. Møtene er satt opp til å 
vare 3,5t, inkludert 30 min matservering fra møtestart. 
Hvor: Møtet er fysisk. Informasjon oversendes fra deres regionrådskoordinator. 

Hvorfor:  
Viken fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for et godt samarbeid om planlegging mellom 
kommunene og de nye fylkeskommunene. 
 
Viken skal utarbeide og vedta plangrunnlag for regionale planer – et underlag for nytt planverk som 
skal vedtas i de nye fylkene. Plangrunnlagene skal overleveres til de nye fylkeskommunene og ligge til 
grunn for at Østfold, Buskerud og Akershus raskest mulig kan vedta nye regionale planer.  
 

• Som en del av medvirkningsprosessen i dette arbeidet, inviterer fylkesrådet i Viken 
fylkeskommune alle formannskapsmedlemmer i Viken til innspillsmøter/arbeidsverksted.  

 
Hensikten er å etablere en møtearena der fylkeskommunen kan orientere om planarbeidet, og 
samtidig legge til rette for regionvise innspill til plangrunnlaget for utviklingen av nye Østfold, 
Buskerud og Akershus. 
 

Hvordan: 
Møtene gjennomføres per kommuneregion som fysiske møter. En regionstilnærming gjør det mulig å 
drøfte spørsmål og temaer som er særlig relevante for den enkelte region. Medlemmer av fylkesrådet 
vil delta, sammen med blant annet administrative ledere fra de kommende fylkeskommunene. 

  
Agenda for møtet:  

- Hvordan kan kommuner og nye fylkeskommuner samarbeide om planlegging? 
- Presentasjon av planprosess 
- Presentasjon av foreløpig plangrunnlag og drøfting av aktuelle problemstillinger i vår 

region  
- Åpen innspillsrunde og diskusjon 
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Eksempler på tematikk som behandles i regionale planer er: Senterstruktur, mobilitet, 
inkludering, lokalsamfunn og oppvekstsvilkår, samferdselsløsninger, sysselsetting og 
utdanning. 
 
Det vil bli sendt ut et diskusjonsgrunnlag før møtene. 
 
Ber om at det sendes svar om møtedeltakelse til regionrådskoordinator innen fristen som 
koordinatoren angir i eget informasjonsskriv.  
 
 
Vennlig hilsen 

Siv Henriette Jacobsen       
Fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune    
 
Annette Lindahl Raakil 
Fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune 

 
 
 

 

 


