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Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging
2019-2023
Bakgrunn
Kvart fjerde år legg regjeringa fram nasjonale forventningar til regional og
kommunal planlegging. Målet er å fremje berekraftig utvikling av heile landet. Det
går fram av plan- og bygningsloven, § 6-1. Dei nasjonale forventningane skal
følgjast opp i arbeidet med planstrategiar og planar i fylkeskommunane og
kommunane og ligg til grunn for dei statlege myndigheitene sin medverknad i
planlegginga.
Dokumentet peikar på mål, oppgåver og interesser som regjeringa forventar at
fylkeskommunane og kommunane skal legge særleg vekt på i si planlegging. Det
blir samtidig lagt til grunn at staten deltek i fylkeskommunal og kommunal
planlegging. Samtidig er regjeringa opptatt av at dei nasjonale forventningane må
sjåast i ein regional kontekst.
Innhald
Dei nasjonale forventingane for 2019-2023 har søkjelys på planlegging som verktøy
for samfunns- og arealplanlegginga, FNs 17 berekraftsmål som grunnlag for
regional planlegging, vekstkraftige regionar og lokalsamfunn, berekraftig areal- og
transportutvikling, og byar og tettstader det er godt å leve i. Dokumentet inneheld
også eit eige kapittel om status for statlege planretningsliner og statlege
planføresegner.
Regjeringa legg til grunn at fylkeskommunen sin rolle som regional
samfunnsutviklar skal styrkast. Rolla inneber for fylkeskommunane å gi ei
tydelegare strategisk retning til samfunnsutviklinga ut frå regionale og lokale
forhold, å mobilisere ulike aktørar og å samordne offentleg innsats og
verkemiddelbruk. Regional planlegging er eit sentralt verktøy for å utøve denne
rolla. Det blir også peika på behovet for og verdien av kunnskapsbaserte
planprosessar, basert på eit godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.
Fylkeskommunen og statlege styresmakter skal samarbeide om å hjelpe
kommunane i arbeidet med å følgje opp berekraftmåla. I tillegg er det forventingar
om at fylkeskommunen skal legg vedtekne statlege planar til grunn for eiga
planlegging.
For fagområda kultur- og folkehelseutvalet forvaltar, er det mellom anna lagt vekt
på følgjande:

Vekstkraftige regionar og lokalsamfunn i heile landet
- Identifiserer og ta omsyn til viktig naturmangfald, friluftslivsområde,
overordna grønstruktur, kulturhistoriske verdiar, kulturmiljø og landskap i
planlegginga.
- Vurdere arealbruken i strandsona langs sjøen og i og langs vassdrag i eit
heilskapleg og langsiktig perspektiv, og ta særleg omsyn til naturmangfald,
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser
- Utvikle dei norske verdsarvområda som fyrtårn for den beste praksisen
innanfor natur- og kulturminneforvaltning gjennom arealplanlegginga
- Sikre viktige jordbruksområde og kulturlandskap i landbruket gjennom
langsiktige utbyggingsgrenser
Berekraftig areal- og transportutvikling
- Legge til rette for høg arealutnytting i byområda gjennom fortetting og
transformasjon med kvalitet i omgivnadane, med vekt på arkitektur, byrom,
kulturmiljø, grønstruktur og andre miljøverdiar
- Legge til rette for sykling og gange i byar og tettstader, ved å planleggje for
gange og sykling frå kollektivknutepunkt og ut til friluftsområde og for
transportløysingar for grupper som er mindre mobile
Byar og tettstader der det er godt å bu og leve
- Legge til rette for opne og inkluderande samfunn, kor alle har ein reell
tilgang til kultur uavhengig av bakgrunn
- Ta vare på kunst og kultur som ein del av den regionale planlegginga, og
legg til rette for eit fritt og uavhengig kulturliv
- Legge til rette for eit godt samspel mellom det profesjonelle og det frivillige
kulturlivet
- Ei aktiv og heilskapleg tilnærming til utvikling av aldersvenlege kommunar
og fylke
- Ivareta folkehelse i planlegginga av byar og tettstader og utvikle gode
lokalsamfunn og bustadområder, stimulerer til fysisk aktivitet og eit
helsefremjande miljø
- Legge til rette for eigenorganisert fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i trå
med innbyggjarane sin etterspurnad
- Nytte god arkitektur, historiske bygningar og miljø som ressurs for å utvikle
attraktive byar og tettstader
- Ivareta dei nasjonale og vesentlege regionale kulturminneinteressene og
støtte kommunane gjennom rettleiing
Kongeleg resolusjon
Dei nye nasjonale forventingane vart vedteke ved kongeleg resolusjon 14.05.2019.
Kort tilføying frå fylkesrådmannen
I arbeidet med ny regional planstrategi for Møre og Romsdal 2020-2024, er
berekraftsmåla lagt til grunn for utarbeiding og oppbygging av
kunnskapsgrunnlaget. Dei tre dimensjonane i kunnskapsgrunnlaget er den sosiale
og kulturell dimensjonen, den økonomiske dimensjonen og miljømessige
dimensjonen.
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