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Ny regional planstrategi og fylkesplan - innspel frå rådet for
likestilling av funksjonshemma
Bakgrunn
Den regionale planlegginga følgjer eit fireårshjul som i så stor grad som mogleg
skal følge fylkestingsperiodane. Plan- og bygningslova (pbl) stiller krav om at
fylkestinget vedtar ein regional planstrategi i løpet av sitt første år. 2019 blir derfor
eit viktig år for den regionale planlegginga, og målet er at ny regional planstrategi
skal bli vedtatt i april 2020.
Regional planstrategi er det einaste obligatoriske plandokumentet på regionalt nivå.
Alle andre regionale planar kan fylkeskommunen sjølv avgjere om vi skal ha. Dette
er ei avgjerd vi tek i samarbeid med kommunar, regonale statsetatar, næringsliv,
organisasjonar og andre aktørrar i fylket.
Regional planstrategi er saman med fylkesplanen dei viktigaste plandokumenta på
regionalt nivå. Her gjer vi val som påverkar utviklinga i Møre og Romsdal.
Dokumenta er styrande for prioriteringa av fylkeskommunen sine ressursar i
økonomiplanar og budsjett, og skal leggast til grunn for kommunal og statleg
planlegging og verksemd i Møre og Romsdal.
Kvifor planlegging?
Når vi lagar ny regional planstrategi brukar vi å nytte høvet å minne om kvifor vi
driv med fylkeskommunal- og kommunal planlegging. Noko forenkla kan vi seie det
slik:
 Legge grunnlag for at samfunnsutviklinga går i ei retning vi ønskjer og er
samde om
 Skape robuste samfunn – hindre uønskt utvikling og unngå sårbare samfunn
 Gi klare spelereglar og føreseielege rammevilkår – ein føresetnad for
likebehandling
 Ivareta demokratiske rettar til deltaking og medverking
 Få fram ulike gruppers innsikt gjennom deltaking og medverking
Gjennom den regionale planlegginga skal fylkeskommunen legge til rette for
medverking, engasjement og samarbeid om å nå felles mål. Den regionale
planlegginga skal spegle dei interessene og behova som befolkninga, kommunane,
næringslivet og organisasjonane i Møre og Romsdal har. Planlegginga må samtidig
vareta sentrale nasjonale målsettingar, men da tilpassa dei regionale og lokale
føresetnadene og mulegheitene.

Den regionale planlegginga skal vareta det regionale perspektivet, og sjå utover
kommunegrensene, sektorane og forvaltningsnivåa. Regional planstrategi og
fylkesplanen skal fremme heilskapleg regional utvikling.
Innhald i regional planstrategi
Planstrategien skal:
 Gjere greie for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringar
 Vurdere langsiktige utviklingsmoglegheiter
 Ta stilling til langsiktige utviklingsmål
 Ta stilling til kva spørsmål som skal tas opp gjennom vidare regional
planlegging + innehalde ei oversikt over korleis dei prioriterte
planoppgåvene skal følgjast opp og opplegget for medverking i planarbeidet.
Ein viktig del av den regionale planstrategien er kunnskapsgrunnlaget som gjer
greie for viktige utfordringar og moglegheiter for oss i Møre og Romsdal, og det er
det arbeidet vi startar med først.
Felles prosess for ny regional planstrategi og fylkesplan
Denne gongen vil vi kople arbeidet med den regionale planstrategien saman med
arbeidet med ny fylkesplan. Oppstartmelding for RPS og planprogram for ny
fylkesplan blir derfor samla i same dokument - som blir lagt fram for fylkesutvalet
den 25. februar.
Framdriftsplanen er vidare:
 26. februar til 12. april 2019: Høyringsperiode oppstartmelding/planprogram
 3. juni 2019: Fylkesutvalet vedtek oppstartmelding/planprogram
 17. juni 2019: Kunnskapsgrunnlag lagt fram for fylkestinget
 25. november 2019: Utkast RPS blir behandla av fylkesutvalet
 26. november 2019 til 7. februar 2020: Høyringsperiode
 April 2020: Vedtak RPS i fylkestinget
 Juni 2020: Vedtak fylkesplan i fylkestinget
Assisterande fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm vil halde ei orientering på
møtet.
Høve til tidleg medverking
Høyring av planprogrammet er ein viktig del av arbeidet med ny regional
planstrategi og fylkesplan. Målet er å gi høve til tidleg medverknad, god
informasjon og dialog, og ein føreseieleg prosess for alle involverte.
Sidan høyringsfrist på oppstartmelding/planprogram er lenge før neste møte i rådet
for likestilling av funksjonshemma, er det ønskjeleg å få innspel i møtet på følgande
spørsmål:
1. Korleis ønskjer de å vere med å gi innspel til regional planstrategi og
fylkesplanen?
2. Kva tema er viktig at blir tatt med i kunnskapsgrunnlaget?
Meir informasjon om regional planlegging finn de på nettsida
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Regional-planlegging

Forslag til vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek informasjon om prosess for
utarbeiding av ny regional planstrategi og ny fylkesplan til orientering, og har
følgjande innspel:….

Ole Helge Haugen
fylkesplansjef

