
Foto: Studio CB

Planprogram  
for rullering av Fylkesplan for Østfold 
Fylkesplanperioden 2018 - 2021 



         



Innhold
Kap. 1 Rammer for planprosessen 4
1.1 Innledning og bakgrunn 4
1.2 Planprogrammet 5
1.3 Kommune- og regionreformen 5

Kap. 2 Formål og tema 7
2.1 Tema 7
2.1.1 Samfunnsdelen 7
2.1.2 Arealstrategien 7

Kap. 3 Prinsipper for planarbeidet 10
3.1 Medvirkning 10
3.2 Høy grad av konsensus 10
3.3 Detaljeringsgrad 10
3.4 Virkeperiode og tidshorisont 10
3.5 Handlingsprogram og iverksettelse 11

Kap. 4 Nasjonale forventninger 12
4.1 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 12
4.2 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 12
4.3  Lovverk og forskrifter 13

Kap. 5 Plandokumentet – grunnlag og innhold 14
5.1 Datagrunnlag og status for Østfoldsamfunnet 14
5.2 Plandokumentets innhold og utforming 15
5.2.1 Innhold i samfunnsdelen 15
5.2.2 Innhold i arealdelen 17
5.2.3 Regionale strategier 17
5.2.4 Retningslinjer for energi og arealbruk 18

Kap. 6 Organisering og framdrift 19
6.1 Organisasjonsmodell 19
6.2 Framdrift 20
6.3 Opplegg for medvirkning 22
6.3.1 Innspill og høringsuttalelser 23
6.4 Ressursbehov i planarbeidet 23

Kap. 7 «Grenseløse Østfold» 24

 Planprogram for rullering av Fylkesplan for Østfold, vedtatt 15.12.16    3



Rammer for planprosessen
Kapittel 1

1.1 Innledning og bakgrunn
Fylkesplan for Østfold er fylkets øverste strate-
giske plan. Planen gir føringer for hele østfold-
samfunnet, og fylket er avhengig av innsats og 
medvirkning fra en rekke samfunnsaktører for å 
nå målene i planen. Østfold fylkeskommune vil 
gjennom sitt oppdrag som samordner og regi-
onal samfunnsutvikler lede prosessen med å rul-
lere eksisterende fylkesplan «Østfold mot 2050». 
En god prosess og et godt resultat vil kreve bred 
medvirkning og involvering fra lokale, regionale 
og nasjonale myndigheter, institusjoner, organi-
sasjonsliv og næringsliv. Målet er en rullert fylkes-
plan som samfunnsaktørene i Østfold har eier-
skap til og føler forpliktelse overfor.

Fylkesplanen for Østfold, «Østfold mot 2050», 
ble vedtatt i 2009 og fikk gjennom vedtak av 
Regional planstrategi for Østfold i 2012 forlen-
get planperiode 2012-2015. Planen er godkjent 
ved Kongelig resolusjon av 11. mars 2011. Siden 
utarbeidelsen av gjeldende fylkesplan er det 
kommet ny plan- og bygningslov. Det innebærer 
blant annet at fylkesplanen ikke lenger er et obli-
gatorisk plandokument i henhold til loven, og at 
den egengodkjennes av Fylkestinget som plan-
myndighet. 

Hvilke regionale planer som skal utarbeides eller 
rulleres, fastsettes i regional planstrategi. Plan-
strategien er det eneste obligatoriske plandoku-
mentet for fylkeskommunen etter plan- og byg-
ningsloven. I forslag til planstrategi for Østfold 
i perioden 2016-2019 påpekes det at det nå er 
syv år siden gjeldende fylkesplan ble vedtatt, og 
at det er behov for en rullering og oppdatering. 
Fylkesplanen omfatter og legger føringer for et 
bredt spekter av temaer og strategier som er vik-
tige for Østfolds langsiktige utvikling, og som er 
prioritert av fylkestinget. Det gjelder ikke minst 

innsatsområdene med å skaffe flere arbeidsplas-
ser og øke kompetanse- og utdanningsnivået i 
Østfold. I forbindelse med høringsprosessen for 
planstrategien er det også registrert ønske fra 
flere kommuner og andre aktører om å rullere 
gjeldende fylkesplan. I planstrategien foreslås 
det derfor at fylkesplanen rulleres med oppstart i 
2016 og ferdigstilles i 2018.

Gjeldende fylkesplan «Østfold mot 2050» satte, 
som tittelen tilsier, langsiktige mål og føringer for 
utviklingen av østfoldsamfunnet. Planen innebar 
også et nybrottsarbeid i og med at den var den 
første fylkesplanen i landet som inneholdt en 
samlet arealstrategi for hele fylket. Fylkesplanen 
har utvilsomt vært viktig for å gi forutsigbarhet 
og retningslinjer for planarbeidet i Østfold. Fyl-
kesplanens langsiktighet og dens formål om for-
utsigbarhet, tilsier at rulleringen av planen i størst 
mulig grad bør holde fast ved den strukturen 
som den gjeldende planene er bygd opp om. 
Endringer globalt, i samfunnet generelt og Øst-
fold spesielt vil gi innspill til justeringer av planen. 
Men de hovedutfordringer og oppfølgingsområ-
der som ble definert i siste fylkesplanprosess, vil i 
stor grad også gjelde for denne rulleringen. Det 
innebærer blant annet fokus på følgende hoved-
temaer:

• Levekår og folkehelse

• Verdiskaping og kompetanse

• Klima og miljø

Fylkesutvalget har i forbindelse med behand-
lingen av Regional planstrategi 2016-2019, gitt  
følgende definisjon av to innsatsområder som 
skal prioriteres i perioden:

1. Øke antall arbeidsplasser mer enn befolk-
ningsveksten, fordi tilgang til og muligheter 
for arbeid er en av de absolutt viktigste fak-
torene for velferd. Sysselsettingsandelen vil 
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øke og levekårene vil bli bedre. Samtidig til-
rettelegge for fortsatt sterk befolkningsutvik-
ling (høy innflytting), fordi dette igjen vil sti-
mulere lokalt næringsliv til vekst, og det vil gi 
arbeidsplasser i kommunene. For å sikre det-
te må det tas hensyn til en variert nærings-, 
areal- og befolkningsstruktur i fylket.

2. Samordne innsatsen for utviklingen av frem-
tidens kompetanse, slik at flest mulig men-
nesker i Østfold blir i stand til å bidra til ver-
diskapingen og nyte godt av et bærekraftig 
velferdssamfunn og et aktivt medborgerskap. 
Innsats på helhetlig skoleløp, fullføring av vi-
deregående skole og økt andel med høyere 
utdanning, høgskole og FoU som støtter re-
gionalt næringsliv, og et næringsliv som leg-
ger til rette for mer forskning og innovasjon.

Disse utfordringene behandles spesifikt i Regi-
onal plan for næringsutvikling, forskning og inn-
ovasjon og i Regional kompetanseplan, men vil 
også få betydning for det videre arbeidet med 
rullering av fylkesplanen. For å fange opp fylkes-
utvalgets prioritering av femtidens kompetanse, 
er fylkesplanens hovedtema, verdiskaping, døpt 
om til verdiskaping og kompetanse. For å sette 
klimautfordringene og det grønne skiftet tydeli-
gere på dagorden, er hovedtemaet miljø gitt be-
tegnelsen klima og miljø.

1.2 Planprogrammet
Plan- og bygningsloven har bestemmelser om 
at det for alle regionale planer skal utarbeides et 
planprogram. Planprogrammet skal gjøre rede 
for:

• Formålet med planarbeidet

• Planprosessen med frister og deltakere

• Opplegget for medvirkning

• Vurdering av alternativer

• Behov for utredninger
 
Hensikten med dette planprogrammet er såle-
des å redegjøre for de ovenstående punktene 

og forberede alle aktuelle aktører på den kom-
mende planprosessen. Som et ledd i dette skal 
planprogrammet, i henhold til plan- og byg-
ningsloven, legges ut til offentlig høring.

1.3 Kommune- og regionreformen
Planprogrammet vedtas før sammenslåingspro-
sesser på kommunenivå er endelig avklart. De 
frivillige prosessene på kommunalt nivå tyder på 
at det ikke blir omfattende endringer i kommu-
nestrukturen i Østfold. I forrige fylkesplanprosess 
ble de tre regionrådene (Mosseregionen, Nedre 
Glomma og Indre Østfold) samt Halden kommu-
ne benyttet som viktige premissleverandører for 
å utvikle regionale strategier for fire delregioner 
i fylket. Ved behandlingen av forslag til planpro-
gram (høringsutkastet) vedtok fylkestinget at fyl-
kesplanen skulle forholde seg til tre delregioner: 
Indre Østfold, Ytre Østfold nord og Ytre Østfold 
sør, og slik at Halden kommune inngår i delregi-
on Ytre Østfold sør. Både Halden kommune og 
Sarpsborg kommune var i sine høringsuttalelser 
til planprogrammet kritiske til at antallet delregi-
oner ble redusert til tre. Halden kommune fram-
holdt at fylkesplanrulleringen bør ta utgangs-
punkt i fire delregioner, men at det kan foretas en 
vurdering av antallet regioner i fylket ifm fylkes-
planprosessen. Ved fylkesutvalgets stadfesting 
av planprogrammet 15. desember 2016, ble det 
fattet følgende vedtak:

1. Planprogram for rullering av Fylkesplan for 
Østfold vedtas med de endringer som er omtalt 
i saken.
2. Hele fylket er å anse som et planområde. 

Vedtakets første punkt innebærer at fylkesplanen 
skal beholde foreslått struktur, herunder eget ka-
pittel med regionale strategier. Vedtakets andre 
punkt betyr at planprosessen skal ta utgangs-
punkt i fylket som ett planområde, og at man 
gjennom fylkesplanprosessen avklarer egnede 
delregionale inndelinger.
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Regionreformen har som hensikt å restrukture-
re fylkesinndelingen i Norge og etablere større 
folkevalgte forvaltningsenheter i form av regi-
oner. Endelig avklaring rundt regionstruktur vil 
starte med at det legges fram en proposisjon for 
Stortinget våren 2017. Dersom denne prosessen 
skulle ende opp med at Østfold går inn i en stør-
re region, er det viktig å legge merke til at det 
allerede er en del felles prinsipper for regional 
planlegging og utvikling i de områdene som kan 
være aktuelle for Østfold å bli slått sammen med. 
Dette er tydeligst synliggjort gjennom Østlands-
samarbeidet og Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen, hvor Østfold deltar. 

Så sent som 3. mai 2016 vedtok Osloregio-
nens styre en revidert versjon av «Samord-
net areal- og transportstrategi for Oslore-
gionen». Denne er samordnet med blant 
annet Østlandssamarbeidets «Østlandspakke».  
Det er altså allerede mange felles prinsipper for  
areal- og transportplanlegging, og særlig gjelder 
det prinsippet om utvikling mot en flerkjernet 
struktur for Osloregionen.

Akershus har nylig avsluttet et omfattende arbeid 
med en felles areal- og transportplan med Oslo. 
En felles plan på dette området, med andre  
aktuelle fylkeskommuner, vil derfor nødvendigvis 
ligge noe fram i tid.  

En rullering av fylkesplanen for Østfold er en viktig 
prosess   fram mot en eventuell sammenslåing  i 
2020. Prosessen gir også Østfold anledning til å 
tilpasse og oppdatere sitt plangrunnlag i lys av 
prosessene i Oslo og Akershus. Dette er nødven-
dig å gjøre uansett om Østfold blir en del av en 
større region eller ikke.   
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Formål og tema
Kapittel 2

Fylkesplanen har som formål å være en overord-
net, målrettet og langsiktig plan for østfoldsam-
funnet. Planen skal kunne fungere som et priori-
terings- og beslutningsgrunnlag for kommunale, 
regionale og statlige myndigheter, næringsliv, 
organisasjoner og privatpersoner. Herunder bi-
dra til god samhandling mellom disse. Samtidig 
er fylkesplanen og fylkesplanprosessen en viktig 
arena for å ivareta og utøve fylkeskommunens 
lovpålagte rolle som regional utviklingsaktør.

2.1 Tema
Fylkesplanen har to hoveddeler:

• Samfunnsdelen

• Arealstrategien

Disse to hoveddelene behandles i hver sin ge-
nerelle bolk i fylkesplanen. I tillegg foreslås det 
å utarbeide regionale strategier for delregioner  
i Østfold. Disse vil hver for seg inneholde sam-
funnsmål og arealstrategi.

Kommunene har ifølge plan- og bygningsloven 
ansvaret for arealforvaltningen. Samtidig forven-
ter regjeringen at arealbehov ses i et regionalt 
perspektiv, og at regional planlegging avklarer 
utbyggingsmønster og hovedtrekkene i trans-
portsystemet m.m. Fylkesplanens arealstrategi 
er veiledende for kommunene, men både fyl-
keskommunen og fylkesmannen har rett til å gi 
innsigelser dersom en kommune ikke følger fyl-
kesplanen i sin arealforvaltning. 

2.1.1 Samfunnsdelen

Samfunnsdelen skal gi retning for den ønskede 
samfunnsutviklingen i Østfold. Rulleringen av 
samfunnsdelen vil ta utgangspunkt i den mål-

strukturen som ligger i eksisterende fylkesplan, 
og foreta nødvendige endringer, justeringer og 
presiseringer i forhold til samfunnsutviklingen i 
inneværende planperiode. Samfunnsdelen vil 
gi føringer for fylkeskommunens øvrige regio-
nale planlegging, men vil samtidig bygge på 
regionalt utviklingsarbeid og regionale planer 
som er utarbeidet for spesifikke områder, f.eks. 
Regional kompetanseplan og Regional plan for 
næringsutvikling, forskning og innovasjon (Re-
gional planstrategi 2016-2019 gir en nærmere 
omtale av planverket i Østfold fylkeskommune, 
herunder oversikt over eksisterende og kom-
mende regionale planer). Fylkesplanen skal med 
andre ord være tett integrert med det øvrige re-
gionale utviklingsarbeidet som utføres i Østfold 
fylkeskommunes regi. Det vil bli lagt vekt på å 
unngå parallelle og overlappende prosesser, slik 
at medvirkende aktører opplever sin innsats som 
effektiv og meningsfylt. Det må tas særlig hen-
syn til arbeidet med ny næringsplan og rullering 
av regional transportplan som begge vil bli ut-
arbeidet parallelt med og ferdigstilles før ny fyl-
kesplan.

Ved utarbeidelse av eksisterende fylkesplan ble 
samfunnsdelen og arealdelen utarbeidet i en pa-
rallell prosess. I denne planprosessen legges det 
opp til en trinnvis gjennomføring, hvor samfunns-
delen og samfunnsmålene utarbeides og foran-
kres før arealstrategien utarbeides. Planproses-
sen vil da være mer i samsvar med annet lovverk.

2.1.2 Arealstrategien

Utarbeidelsen av en felles arealstrategi for Øst-
fold var et nybrottsarbeid i nasjonal målestokk. I 
arealstrategien fastlegges retningslinjer for bru-
ken av arealer og naturressurser i fylket.
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2.1.2.1  Utviklingsmodeller for arealbruk

Arealstrategien i gjeldende fylkesplan baserer 
seg på et grundig utredningsarbeid med konse-
kvensvurdering av forskjellige utviklingsmodeller 
for arealbruk i Østfold (Asplan Viak, Langsiktig 
arealstrategi for Østfold, sluttrapport 2008.05.16). 
I alt ble det utarbeidet fem forskjellige modeller 
for vurdering:

• Kommuneplanmodell (referansemodell)

• Vernemodell

• Transporteffektivitetsmodell

• Markedsmodell

• Klimamodell

Modellene ble vurdert opp mot målene i fylkes-
planens samfunnsdel, Osloregionens areal- og 
transportstrategi og Rikspolitiske retningslinjer 
for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Konsekvensanalysen konkluderte med at trans-
porteffektivitetsmodellen gir best måloppnåelse. 
Denne modellen ble derfor lagt til grunn for are-
alstrategien. Det ble i den sammenheng definert 
følgende prinsipper for bærekraftig utbygging:

• Utbyggingsmønsteret skal basere seg på ek-
sisterende sentra og infrastruktur i kommu-
nene

• Byene skal styrkes ytterligere som naturlige 
sentra og knutepunkt

• Fortetting, transformasjon og arealøkono-
misering, framfor å ta i bruk urørte naturom-
råder eller dyrka mark

• Tilrettelegging for miljøvennlige transport-
løsninger og redusert bilbruk

• Samle og minimalisere naturinngrep, samlo-
kalisering

Langsiktigheten og forutsigbarheten i arealstra-
tegien tilsier at dens grunnleggende prinsipper 
bør fastholdes så lenge det ikke er tungtveiende 
argumenter for å gjøre nye vurderinger. Utviklin-
gen i arealbruken og arealplanleggingen i plan-

perioden samsvarer godt med prinsippene som 
er lagt til grunn i transporteffektivitetsmodellen. 
Det foreslås derfor at denne modellen fastholdes 
og legges til grunn for rulleringen av arealstra-
tegien, og at det således ikke blir gjennomført 
tilsvarende utredning av alternativer som ved for-
rige prosess. 

Tilsvarende vil det bli lagt vekt på å videreføre 
begrepsbruken fra forrige arealstrategi. Det gjel-
der blant annet definisjonen av senterstrukturen i 
Østfold med by-/regionsentre, områdesentre og 
lokalsentre.

2.1.2.2  Utredningsarbeid og evalueringer

Selv om valgt hovedmodell og begrepsbruk 
foreslås å ligge fast, vil det være behov for utred-
ningsarbeid og evalueringer. Dette forventes å 
bli avdekket tydeligere under selve planarbeidet, 
men det er allerede ved oppstart behov for å ut-
føre noe analysearbeid. Først og fremst vil det 
bli foretatt en ekstern evaluering av nåværende 
fylkesplan, hvor vurdering av arealstrategien og 
dens virkninger vil inngå som en sentral del. 

I tillegg er det identifisert behov for en egen 
faglig utredning av struktur for regionale næ-
ringsområder og avlastningsområder for handel. 
Østfold har i planperioden vært preget av store 
utbyggingsprosjekter innen infrastruktur og sam-
ferdsel. Det planlegges nå utbygging av vei og 
jernbane som vil ha stor betydning for Østfold 
i generasjoner. Planleggingen av ny infrastruktur 
samsvarer i stor grad med den bosettings- og 
senterstrukturen som er lagt til grunn i fylkespla-
nen. Det er imidlertid behov for å se på hva virk-
ningen vil være for strukturen av næringsområ-
der. Flere kommuner har uttrykt ønske om en ny 
gjennomgåelse av dette temaet. Samtidig er det 
et generelt behov for å analysere hva transpor-
teffektivitetsmodellens prinsipper innebærer for 
plassering av næringsområder.  Målet er at en slik 
utredning skal gi grunnlag for en god forankring 
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av strukturen for næringsområder i fylkesplanens 
prinsipper. Dette analysearbeidet må ses i sam-
menheng med og vektlegge innspill fra arbeidet 
med regional næringsplan.
Et viktig grunnlag for arbeidet med arealstrategi, 
er arealregnskapene. Det er utviklet et verktøy 
for dette formålet. Det vil foreligge tilstrekkelig 
grunnlag for å gjøre opp status når planarbeidet 
skal starte opp. Materialet fra arealregnskapene 
vil også kunne brukes som grunnlag i.f.m. evalu-
eringen av fylkesplanen.

Gjeldende fylkesplan ga føringer for kommune-
nes rullering av kommuneplanene, herunder krav 
til rekkefølgebestemmelser for utbyggingsområ-
der. Dette har nå vært gjenstand for lokaldemo-
kratiske prosesser. Fylkesplanen har derfor førin-
ger om at rekkefølgebestemmelsenes utforming 
skal være tema ved rullering av fylkesplanen.

2.1.2.3 Regional planbestemmelse

Kjøpesenterbestemmelsene i gjeldende fyl-
kesplan er en oppfølging av den rikspolitiske 
bestemmelsen om kjøpesentre, vedtatt i 2008. 
Fylkesutvalget så i ettertid behov for å gjøre til-
passinger i fylkesplanens bestemmelser. Fylkes-
utvalget vedtok derfor i 2012 midlertidige be-
stemmelser for kjøpesentre, med forutsetning 
om etablering av en mer permanent bestem-
melse i.f.m. rulleringen av fylkesplanen. Plan- og 
bygningsloven åpner for at fylkeskommunen 
kan fastsette regional planbestemmelse med 
virkning for et tidsrom av inntil 10 år med mulig 
forlengelse på 5 år. I og med at de nasjonale ret-
ningslinjene utløper i 2018, vil det være aktuelt 
å benytte regional planbestemmelse i.f.m. kjø-
pesenterbestemmelsene. Utforming av bestem-
melsen vil inngå i fylkesplanprosessen og foregå 
i dialog med kommunene og andre relevante 
aktører. Eventuelle planbestemmelser på andre 
områder kan drøftes i prosessen etter ønske.
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Kapittel 3

Prinsipper for planarbeidet

Fylkesplanen er overordnet og bredt anlagt, men 
ikke altomfattende. Det innebærer at planarbei-
det skal fokusere på områder hvor man har rime-
lig grad av påvirkning. Planen skal være målrettet 
og det skal gjøres en prioritering av satsnings-
områder. Planprosessen vil bygge på nedenstå-
ende prinsipper.

3.1 Medvirkning
Fylkesplanens suksess er avhengig av at den føl-
ges opp i praksis, og på en slik måte at målene 
nås. Dette er en dugnad som krever involvering 
og innsats fra mange hold. Det er derfor nødven-
dig at de som skal bidra til realiseringen av pla-
nens mål også føler eierskap til planen og opp-
lever målene som troverdige. For å oppnå dette, 
er det viktig med en god medvirkningsprosess. 
Dette vil gjenspeiles både i organiseringen og i 
framdriftsplanen for prosjektet. Det vil settes en 
tidshorisont som gir alle berørte parter mulighet 
til å komme med sine innspill.

3.2 Høy grad av konsensus
Planlegging generelt og arealplanlegging spesi-
elt, vil i sin natur avdekke målkonflikter. En god 
plan vil derfor i stor grad bestå av kompromisser. 
Fylkesplanarbeidet vil legge vekt på en åpen dia-
log og med et mål om mest mulig konsensus om 
de bestemmelser og beslutninger som blir ned-
felt. Fylkesplanen legger føringer for kommune-
nes og statsetatenes planlegging, men binder 
ikke kommuneplanene formelt. Størst mulig 
enighet om mål og bestemmelser, er derfor vik-
tig for at kommunene skal føle seg forpliktet til å 
følge opp intensjonene i fylkesplanen.

3.3 Detaljeringsgrad
Fylkesplanen er et overordnet planverk og skal 
ikke gå for dypt i detaljer. Samtidig må planen 
være konkret og målrettet i sin utforming for å 
kunne få betydning. Disse avveiningene krever 
en bevissthet i forhold til detaljeringsgrad i pla-
nen. Lokale aktører og myndigheter må føle at 
planen i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til lo-
kaldemokratiske prosesser. Det innebærer blant 
annet at kartfesting i arealdelen fortsatt vil være 
relativt grovmasket.

3.4 Virkeperiode og tids- 
 horisont
Fylkesplanen rulleres vanligvis hvert fjerde år. I 
og med at planen har fått forlenget virkeperiode, 
er man ute av denne syklusen. Den nye fylkes-
planen vil i utgangspunktet gjelde for perioden 
2018-2021. 

Gjeldende fylkesplan har et tidsperspektiv fram 
mot 2050. Det er særlig arealdelen som tilsier at 
man ser så langt som 40 år fram i tid. Arealdis-
poneringer har i sin natur et langsiktig perspek-
tiv. Den nye fylkesplanen vil derfor videreføre en 
tidshorisont på 40 år. Samtidig vil fylkesplanens 
samfunnsdel inneholde en målstruktur med til-
hørende strategier. Disse strategiene vil ha en 
kortere tidshorisont, vanligvis knyttet til fylkespla-
nens planlagte virkeperiode, altså fire år. Noen 
strategier vil ha et lengre perspektiv.

10    Planprogram for rullering av Fylkesplan for Østfold, vedtatt 15.12.16 



3.5 Handlingsprogram  
 og iverksettelse
Det er planlagt å videreføre fylkesplanens opp-
bygging med mål og delmål med tilhørende 
strategier. Strategiene legger grunnlag for ope-
rasjonalisering og oppfølging. Fylkesplanens 
overordnende karakter innebærer at den ikke 
vil ha et eget handlingsprogram med jevnlig rul-
lering. Dette vil bli ivaretatt gjennom de øvrige 
regionale planene (regional plan for folkehelse, 
regional kompetanseplan osv.). Samordning og 
rullering av handlingsplanene er lagt til fylkes-
kommunens 4-årige økonomiplan. I gjeldende 
økonomiplan 2017-2020 heter det blant annet 
(side 7):

«Økonomiplan med handlingsprogram er et 
handlingsrettet, 4-årig plandokument som skal 
rulleres årlig. For å gjøre dette til et mest mulig 
effektivt redskap for oppfølging av fylkesplanen, 
utgjør nå økonomiplan med handlingsprogram 
fylkesplanens handlingsprogram. 
I planen synliggjøres hvilke tiltak fylkeskom-
munen iverksetter for å nå de mål og følge de 
strategier som er satt i fylkesplanen, regionale 
planer og gjennom andre føringer. Dette felles 
plandokumentet omfatter derfor både en øko-
nomidel og en handlingsdel. Dette skal ivareta 
mål og strategier i fylkesplanen, samtidig som 
dokumentet skal ivareta behovet for økonomisk 
styring.»
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Nasjonale forventninger
Kapittel 4

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planleg-
ging. Hensikten er å få til bedre sammenheng 
mellom nasjonal, regional og kommunal plan-
legging. I nasjonale forventninger vedtatt ved 
kongelig resolusjon av 12. juni 2015, er det tre 
prioriterte hovedområder:

• Gode og effektive planprosesser

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

• Attraktive og klimavennlige by- og tettsteds-
områder

De tre prioriterte hovedområdene samsvarer 
godt med innretning og fokus for gjeldende fyl-
kesplan for Østfold. Punktene om bærekraft og 
attraktive og klimavennlige by- og tettsteder rø-
rer ved kjernen i fylkesplanen.

4.1 Bærekraftig areal- og  
 samfunnsutvikling
Regjeringen viser til faren for alvorlige klima-
endringer og påpeker behovet for en omstilling 
til et lavutslippsamfunn. I den sammenheng he-
ter det:
«Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemid-
ler enn vi har gjort til nå, og at vi sikrer effektiv 
ressursutnyttelse i areal og samfunnsutviklingen. 
Samtidig blir det viktig å legge til rette for økt 
verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon 
og vekst i nye og grønne næringer.»

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling er et 
hovedmål for fylkesplanen, og er grunnlaget for 
føringer, retningslinjer og oppfølging av østfold-
kommunenes planlegging. Fokuset på bærekraft 
er også i planperioden fulgt opp gjennom regi-
onale planer for folkehelse, kompetanse, klima 
og transport. Regional plan for næringsutvikling, 

forskning og innovasjon er under utarbeidelse 
og har et perspektiv som svarer godt til de  
nasjonale forventningene som vektlegger verdi-
skaping, bærekraftig næringsutvikling og inno-
vasjon i partnerskap. Disse tiltakene skal samlet 
føre østfoldsamfunnet mot et grønt skifte.

De nasjonale forventingene påpeker spesifikt 
fylkeskommunenes og kommunenes ansvar for  
å redusere risiko og sårbarhetsforhold i planleg-
gingen. I den rullerte fylkesplanen vil samfunns-
sikkerhet og klimatilpasning tas inn som et eget 
tema, og det vil som grunnlag utarbeides en  
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Dette 
arbeidet vil foregå i et samarbeid mellom Fylkes-
mannen i Østfold og Østfold fylkeskommune.

De nasjonale forventningene legger vekt på en 
aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier, 
og det gis særskilt omtale av behovet for jord-
vern. Dette er temaer som er omtalt i gjeldende 
fylkesplan og som vil bli fulgt opp i forbindelse 
med rulleringen.

4.2 Attraktive og klimavennlige  
 by- og tettstedsområder
I forventningsdokumentet viser regjeringen til 
den ventede befolkningsveksten i Norge, og da 
særlig med sterk vekst i byer og tettsteder. Det 
heter blant annet:
«Samtidig med at byene og tettstedene vokser, 
er manglende samordning av transportsystem 
og bolig-, nærings- og arbeidsplasslokalisering 
en utfordring. For å redusere byspredning, trans-
portbehov og klimagassutslipp, må vi utvikle 
kompakte byer og tettsteder, og bygge rundt 
kollektivknutepunkt. Dette reduserer arealfor-
bruket og transportbehov, og styrker grunnlaget 
for kollektivtransport, sykkel og gange. Ny byut-
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vikling og boligbygging skjer allerede gjennom 
transformasjon og fortetting mange steder, og 
det er fortsatt et stort potensial for å øke arealut-
nyttelsen i de fleste byer og tettsteder.»  

Fortetting, byutvikling og vern er sammen med 
transport og fysisk aktivitet to av de prioriterte 
oppfølgingsområdene i gjeldende fylkesplan. 
De nasjonale føringene om fortetting og knu-
tepunkttankegang er i samsvar både med fyl-
kesplanen og i stor grad det planleggings- og 
utviklingsarbeidet som har foregått i Østfolds 
kommuner i planperioden. Prinsippene er sen-
trale i transporteffektivitetsmodellen, og vil såle-
des bli fulgt opp i planprosessen. I den sammen-
heng er det viktig å påpeke retningslinjenes mål 
om attraktive byer og tettsteder. Det innebærer 
at det stilles kvalitetskrav til byutvikling og en-
keltprosjekter i forbindelse med fortetting, både 
hva gjelder utforming av byrommet, tilretteleg-

ging for kulturaktiviteter og vernehensyn. Dette 
har vært et debattert tema flere steder i Østfold 
i planperioden. Det er særlig viktig at det tas 
tilstrekkelig hensyn til barn og unges oppvekst-
vilkår ifm med utbyggingsprosjekter. Dette er 
temaer som rulleringen av fylkesplanen må be-
handle. 

4.3 Lovverk og forskrifter
Ved siden av de nasjonale forventningene til 
planleggingen, må fylkesplanen forholde seg 
til en rekke nasjonale mål som er vedtatt og be-
skrevet gjennom lover og forskrifter, rikspolitiske 
retningslinjer og stortingsmeldinger. Arbeids-
gruppene som skal jobbe med samfunnsmålene, 
må ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne ivareta 
hensyn til dette rammeverket. Relevante statlige 
myndigheter skal medvirke i fylkesplanproses-
sen.
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Kapittel 5

Plandokumentet – grunnlag og innhold 

I de nasjonale forventningene for regional plan-
legging, blir det lagt vekt på at planlegging skal 
baseres på et oppdatert kunnskapsgrunnlag og 
gode plandata. Dette gjelder selvfølgelig også 
for fylkesplanen. Nedenfor blir det gjort rede for 
datagrunnlag for fylkesplanarbeidet og kort om 
noen statustrekk ved østfoldsamfunnet som vil 
danne utgangspunkt for planarbeidet. Det gis 
også en beskrivelse av forslag til utforming av 
selve plandokumentet med tydeliggjøring av te-
maer som skal behandles.

5.1 Datagrunnlag og status  
 for Østfoldsamfunnet
Østfold analyse er et samarbeidsprosjekt mellom 
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskom-
mune. De leverer samfunnsinformasjon i form av 
statistikk, analyser, trend-beskrivelser, brukerun-
dersøkelser og samfunnsanalyse. Østfold analyse 
har levert grunnlagsdata til tidligere fylkesplan-
prosesser og planstrategier, nå senest data-
grunnlag til Regional planstrategi 2016-2019. Det 
vil bli bestilt et nytt, oppdatert statistikk- og data-
grunnlag for arbeidet med fylkesplanen. Dette vil 
bli utarbeidet høsten 2016, hovedsakelig med ut-
gangspunkt i Statistisk sentralbyrås tallmateriale.
I tillegg til ovenstående statistikk og datakilder, 
vil andre tematiske regionale planer og nødven-
dige eksterne utredninger danne grunnlag for 
planarbeidet.

Som innspill til utarbeidelse av Regional plan-
strategi 2016-2019, leverte Telemarksforsking 
rapporten «Scenarier for Østfold» (Kobro og 
Vareide 2015). Rapporten foretok en analyse av 
status og utviklingstrekk i Østfoldsamfunnet, og 
utarbeidet fire forskjellige framtidsscenarioer for 
Østfold 2015-2030. Sammen med annen opp-

datert statistikk for Østfold utgjorde rapporten 
grunnlaget for omtalen «Status Østfold» i plan-
strategien. Det er denne statusbeskrivelsen som 
skal danne utgangspunkt for den tematiske drøf-
telsen i samfunnsdelen av fylkesplanen. Her er 
noen viktige hovedpunkter:

• Befolkningsvekst. Det ventes en betydelig 
befolkningsvekst i Østfold de kommende 
årene. De siste 15 årene har Østfold hatt en 
befolkningsvekst på linje med landsgjennom-
snittet. Viktigste drivkraft for befolkningsøk-
ningen i Østfold har vært netto tilflytting. De 
siste prognosene fra SSB i juni 2016 tilsier en 
befolkningsvekst fra 289.000 i 2016 til 354.000 
i 2040 – altså en økning på 65.000 innbygge-
re. Utviklingen i flyktningsituasjonen er én av 
flere betydelige usikkerhetsfaktorer knyttet til 
slike prognoser.

• Arbeidsplasser. Veksten i antall arbeidsplas-
ser har vært svakere i Østfold enn i landet for 
øvrig. I Østfold har antallet arbeidsplasser 
økt med 9,4 prosent siden 2000, mens vek-
sten i Norge har vært på 15,8 prosent. Den 
svake utviklingen i Østfold er knyttet til privat 
næringsliv. Fra 2008 til 2013 forsvant 4.500 ar-
beidsplasser i privat sektor.

• Sysselsettingsandel.  Det har vært en svak 
utvikling i andelen sysselsatte østfoldinger i 
arbeidsfør alder. Østfold hadde i 2013 klart la-
vest andel sysselsatte av alle fylkene i landet.

• Attraktivitet. Telemarksforsking har utarbei-
det en attraktivitetsmodell som analyserer 
et geografisk områdes attraktivitet etter en 
rekke parametere. For Østfold er det grunn 
til å merke seg at fylket har lav næringsattrak-
tivitet samtidig som det har landets høyeste 
bostedsattraktivitet. Den svake næringsat-
traktiviteten skyldes blant annet at Østfold 
har en bransjestruktur med liten andel virk-
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somheter i vekstbransjer. Den betydelige 
nettotilflyttingen, at et økende antall men-
nesker ønsker å bosette seg i Østfold, forkla-
rer Telemarksforsking blant annet med lave 
boligpriser. Sterk befolkningsvekst og for lite 
boligbygging i Oslo og Akershus, presser 
bosettingen til regionene utenfor.

• Levekår og folkehelse. Folkehelseloven tråd-
de i kraft etter utarbeidelsen av gjeldende 
fylkesplan. Loven setter krav til oversikt over 
folkehelseutfordringene og sørger for en 
klarere forankring i kommunenes og fylkes-
kommunenes planprosesser. Dokumentet 
Helseoversikten for Østfold, vil være et vik-
tig grunnlag for arbeidet med fylkesplanen. 
Den viser at Østfold scorer svakt på en rekke 
viktige levekårsindikatorer, slik som inntekt, 
utdanningsnivå, andel sysselsatte, forventet 
levealder, mottakere av uførepensjon, fysisk 
aktivitet og røyking.

For å kunne møte disse utfordringene og nå fyl-
kesutvalgets prioriteringer om å øke antallet ar-
beidsplasser og utvikle framtidens kompetanse, 
blir det i planstrategien 2016-2019 identifisert  
og beskrevet fem kritiske suksessfaktorer for  
måloppnåelse:

• Samhandling og samarbeid

• Infrastruktur og mobilitet

• Integrering og inkludering

• Klima og miljø

• Helhetlig by- og stedsplanlegging

Arbeidsgruppene som skal jobbe med de for-
skjellige temaene i fylkesplanen, må legge plan-
strategiens beskrivelse av disse suksessfaktorene 
til grunn for sitt arbeid.

5.2 Plandokumentets innhold  
 og utforming
Fylkesplanen er avgrenset til å gjelde Østfold 
fylke innenfor de nasjonale og internasjonale 
rammer og lover som er gjeldende. Dokumentet 

omhandler to hovedbolker, samfunnsdelen og 
arealstrategien, men vil bli inndelt i fire hoved-
kapitler:

1. Samfunnsdelen

2. Arealstrategi for Østfold

3. Regionale strategier (med både samfunns-
mål og arealstrategi)

4.  Retningslinjer for energi- og arealbruk (gir 
konkrete retningslinjer med bakgrunn i sam-
funnsdelen og arealstrategien)

5.2.1 Innhold i samfunnsdelen
I gjeldende fylkesplan er det definert tre hoved-
temaer som arbeidet med samfunnsdelen skal 
bygges opp om:

• Levekår og folkehelse

• Verdiskaping

• Miljø

Disse temaene er på ingen måte gjensidig ute-
lukkende, men vil ha påvirkning på hverandre. 
Levekårs- og klimautfordringene må gis opp-
merksomhet på bred front i arbeidet med fylkes-
planen. Med utgangspunkt i temaene ble det ut-
arbeidet tre langsiktige hovedmål for utviklingen 
i Østfold:

Levekår og folkehelse:
God livskvalitet for alle som bor i Østfold

Verdiskaping:
Østfold skal være attraktiv for mennesker og ka-
pital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked 
med et bærekraftig næringsliv preget av innova-
sjon, kompetanse og samhandling. (For å fange 
opp fylkesutvalgets vektlegging av framtidens 
kompetanse, foreslås det at dette temaet nå blir 
hetende verdiskaping og kompetanse)

Miljø:
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, na-
tur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i 
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offentlig og privat sektor. (Det foreslås at dette 
temaet nå blir hetende klima og miljø)

Dette er retningsgivende mål som Østfoldsam-
funnet skal strekke seg etter. De er langsiktige og 
bør i hovedsak også ligge fast for den kommen-
de fylkesplanprosessen. Målstrukturen i fylkes-
planen er som følger:

• Hovedmål

• Delmål

• Strategier

Delmålene har også en langsiktig karakter, mens 
strategiene viser hvordan man skal jobbe mot 
målene i den 4-årige planperioden. For delmål 
og på strateginivå vil det være nødvendig å fore-
ta en gjennomgåelse med hensyn til samfunnsut-
viklingen i og utenfor Østfold. Status har endret 
seg på mange områder i Østfold, og vi er påvir-
ket av viktige trender og beslutninger nasjonalt 
og internasjonalt. Det er nok å nevne:

•  Parisavtalen - den første rettslig bindende kli-
maavtalen med bred global deltakelse

• Økt digitalisering – eksplosjon i sosiale medi-
ers betydning/delingssamfunnet

• Kronesvekkelse og oljebrems

• En mer usikker verden

• Svak arbeidsplassutvikling i Østfold

•  Store pågående og planlagte samferdselsut-
bygginger i fylket

• Flyktningkrisen

•  Matvaresituasjonen – fortsatt sterk nedgang i 
dyrket mark i Norge

• Eldrebølgen rykker nærmere

•  Fortsatt betydelige levekårsutfordringer i 
Østfold

Dette er noen av en rekke forhold som må benyt-
tes som bakteppe for å justere målene og retnin-
gen i samfunnsdelen. Selv om mål og strategier 
må vurderes i.f.t. framtidsutsikter og den faktiske 
utviklingen i perioden, bør det etterstrebes å hol-

de strukturen for behandlingen av de enkelte ho-
vedtemaene mest mulig intakt. I den gjeldende 
fylkesplanen er de enkelte hovedtemaene delt 
opp i følgende områder:

Levekår og folkehelse:

• Folkehelsearbeid

• Inkludering og integrering

• Universell utforming 

• Barn og unge

• Helse- og velferdstjenester

• Utdanning

Verdiskaping:

• Næringsutvikling

• Kompetanseutvikling

• Levende bygder

• Infrastruktur

Miljø:

• Klima og energi

• Vannkvalitet i vassdragene

• Biologisk mangfold

• Bærekraftig forbruk

• Jordvern og grønnstruktur

I forhold til gjenkjennelse, oppfølging og etter-
prøvelse, er det en fordel at denne strukturen 
benyttes som utgangspunkt for arbeidet. Det er 
også viktig å understreke at mandatet er en rul-
lering av fylkesplanen, og at det ikke skal bygges 
opp et helt nytt dokument fra bunnen av. 

Det er definert noen nye områder som bør inn-
arbeides i samfunnsdelen av fylkesplanen. Det 
gjelder temaet samfunnssikkerhet og klimatil-
pasning. Temaet vil i lys av de klimaendringene 
vi allerede merker og står overfor, ha økende be-
tydning for planleggingen i kommunene. Det er 
etablert et felles prosjekt mellom Østfold fylkes-
kommune, Fylkesmannen i Østfold, Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet 
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for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om 
samfunnssikkerhet og klimatilpasning i planleg-
gingen i Østfold. I arbeidet med arealstrategien 
er det nødvendig med fokus på hva et endret kli-
ma vil bety for arealplanleggingen.

Likeledes er det behov for å trekke fram frivillig-
het som et tema i fylkesplanen. Frivillighetsar-
beidet i Østfold er en meget viktig katalysator 
med potensial for å bedre folkehelsen i fylket.
Frivillighetskonferansen for Østfold samler bred 
deltakelse fra frivilligheten. Konferansen har be-
handlet fylkesplanen, og innspillene derfra må 
vektlegges i rulleringen av fylkesplanen.

5.2.2 Innhold i arealdelen
Utgangspunktet for arealstrategien er at den skal 
fungere som et verktøy for å nå samfunnsmålene, 
og at den er langsiktig og skal gi forutsigbarhet. 
Det innebærer at den rullerte strategien i ustrakt 
grad skal bygge på den omtale og de prinsipper 
som ble nedfelt i gjeldende fylkesplan. Det vil li-
kevel være behov for justeringer både i forhold til 
resultatet av arbeidet i samfunnsdelen, utvikling 
i perioden og eventuelle identifiserte svakheter 
ved nåværende strategi.

Arealstrategien bør ha en generell del som drøf-
ter sentrale temaer om arealutnyttelse i lys av 
målene og strategiene fra samfunnsdelen. Typis-
ke temaer vil være utbyggingsmønster, nærings-
struktur, byutvikling, transport og samferdsel 
m.m.

Det som har gjort fylkesplanen til et håndfast og 
viktig styringsdokument for Østfold, er de kon-
krete føringene som er gitt i arealstrategien i 
form av definisjoner, bestemmelser og plankart. 
Det er blant annet definert en senterstruktur med 
langsiktige grenser for by- og tettstedsområder, 
det er gitt føringer for rekkefølgebestemmelser 
i kommunene og det er definert avlastnings- 
områder for handel og regional næringsvirksom-
het. Arealstrategien skal fortsatt ha som ambi-
sjon å gi konkrete bestemmelser og retningslin-
jer for arealutnyttelsen i Østfold. Det innebærer 

blant annet fylkesvise og regionale plankart med 
tilstrekkelig detaljeringsgrad til å virke som et 
hensiktsmessig rammeverk for arealutnyttelsen 
i fylket. Det er viktig at plankart og omtalen i  
fylkesplanen utarbeides i tett dialog med kom-
munene/regionene. Arealkartene må justeres 
som følge av vedtatte kommuneplaner og regu-
leringsplaner som ikke er i tråd med kartgrunn-
laget i gjeldende fylkesplan. Vurdering og evt. 
justering av kart vil være en del av rulleringen av 
arealstrategien.

I Regional kystsoneplan for Østfold er det ned-
felt at det skal gjøres en avklaring i.f.t. regiona-
le dumpeplasser/sjødeponier for masse. Dette 
arbeidet trekkes inn i fylkesplanprosessen. Hen-
sikten er at de valgte regionale dumpeplassene 
legges inn i kommuneplanene, og at dumping av 
masse kanaliseres til disse.

5.2.3 Regionale strategier
Det foreslås å videreføre ordningen med regio-
nale strategier. I gjeldende fylkesplan er det en 
inndeling i fire regioner:
 

• Indre Østfold

• Mosseregionen

• Nedre Glomma

• Halden
 
For de tre første spilte de etablerte regionråde-
ne en sentral rolle ved utvikling av de regionale 
strategiene. Halden kommune deltok på lik linje 
med regionrådene og utviklet en egen regional 
strategi for Halden.  
 
Arbeidet med de regionale strategiene i denne 
fylkesplanprosessen, vil bli gjennomført i hen-
hold til beskrivelsen i planprogrammets pkt. 1.3. 

De regionale strategiene utgjør en regional platt-
form for kommuneplanleggingen. Den enkelte 
kommune er avhengig av utviklingen i regione-
ne, og det er derfor viktig at kommunene i hver 
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region samarbeider om felles løsninger. De regi-
onale strategiene skal ha både en samfunnsdel 
og en arealdel (med plankart). Det bør også tas 
sikte på å videreføre og rullere ordningen med 
«gjennomgående mål og strategier» for hver 
region. Dette er konkretisering av særlig viktige 
samarbeidsutfordringer i den enkelte region. 

De regionale strategiene skal bidra til å oppfylle 
fylkesplanens mål. Det er derfor hensiktsmessig 
at det i disse utarbeides strategier innen de tre 
hovedtemaene levekår og folkehelse/verdiska-
ping og kompetanse/klima og miljø.

5.2.4 Retningslinjer for energi  
   og arealbruk
I § 8-2 i plan- og bygningsloven heter det følgen-
de om virkning av regional plan:

«Regional plan skal legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i regionen»

For å gjøre fylkesplanen til et godt og tydelig sty-
ringsredskap, foreslås det å videreføre ordningen 
med retningslinjer for energi- og arealbruk som 
ble etablert i gjeldende fylkesplan. Retningslin-
jene skal sikre at arealene i fylket utnyttes i tråd 

med intensjonen i planen. 
I gjeldende fylkesplan omhandler retningslinjene 
følgende hovedområder:

• Energibruk

• Beredskap og samfunnssikkerhet

•  Estetikk og kvalitet i byggeområdene

• Vern av arealressursene

• Samordnet areal- og transportplanlegging, 
utbyggingsmønster og effektiv arealutnyttel-
se

•  Kystsone og vassdragsnære områder

I forbindelse med utforming av retningslinjene 
må det vies spesiell oppmerksomhet mot at de 
tilfredsstiller krav som er nødvendige for en by-
vekstavtale for Nedre Glomma. Det må eventu-
elt vurderes å utarbeide egne retningslinjer for 
Nedre Glomma dersom det viser seg nødvendig 
for å kunne inngå avtalen. 
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Kapittel 6

Organisering og framdrift

Planarbeidet skal i henhold til plan- og bygningsloven ledes og organiseres av fylkeskommunen. 
Fylkesutvalget vil være styringsgruppe for arbeidet.

6.1 Organisasjonsmodell

gruppen bør søkes blant ressurspersoner i for-
valtning og myndighetsinstitusjoner, næringsli-
vet og faglige relevant organsiasjoner. Det vil bli 
utarbeidet eget mandat for arbeidsgruppene.

Det må legges vekt på å gjøre nytte av allerede 
etablerte organer og pågående prosesser, slik at 
fylkesplanarbeidet gjøres mest mulig effektivt.  

Fylkesutvalget vil som styringsgruppe og plan-
faglig myndighet ha ansvar for det regionale og 
helhetlige perspektivet i planarbeidet. Det ope-
rative fylkesplanarbeidet organiseres administra-
tivt i arbeidsgrupper etter hovedtemaene areal, 
verdiskaping og kompetanse, levekår og folke-
helse og klima og miljø. Hver av arbeidsgruppe-
ne vil bli ledet av en representant fra Østfold  
fylkeskommune. Øvrig representasjon i arbeids- 
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Det er under temaet areal opprettet en politisk  
dialoggruppe som vil holde i dialogen med regi-
onrådene og kommunene under fylkesplanpro-
sessen. I dialoggruppen vil det være tre fylkes-
politikere.  
 
Østfoldrådet, som har politisk representasjon fra 
alle tre forvaltningsnivåer, organisasjoner og stat-
lige myndigheter, foreslås brukt som referanse-
organ for fylkesplanprosessen. Videre vil det bli 
lagt vekt på forankring mot administrativ ledelse 
i kommunene, hvor Rådmannsutvalget i Østfold 
kan være en aktuell arena.

I forbindelse med temaet verdiskaping og kom-
petanse, bør partnerskapene Næringsriket Øst-
fold og Østfold kompetanseforum utgjøre refe-
ransegrupper. På den måten unngås parallelle 
prosesser. Næringsriket og Kompetanseforum 
vil bli tilført viktige arbeidsoppgaver og fylkes-
planprosessen sikres tilførsel av relevant og god 
kompetanse.

Tilsvarende må partnerskapet Østfoldhelsa bru-
kes i forhold til temaet levekår og folkehelse og 
samarbeidsprosjektet Klima Østfold i forbindelse 
med klima og miljø.

For å få en god dekning av alle interesserte vil 
det også bli opprettet en tverrgående referan-
segruppe for hele fylkesplanen. Det er viktig at 
referansegruppen får en bred sammensetning, 
blant annet fra relevante interesseorganisasjoner 
og institusjoner.

Den administrative koordineringen av fylkes-
planarbeidet ligger til Samfunnsplanavdelingen i 
Østfold fylkeskommune ved fylkesdirektøren.

6.2 Framdrift
Fylkesplanarbeidet vil ha følgende hovedfaser:

• Oppstarts- og utredningsfase

• Hovedfase

• Formell sluttfase

Oppstartsfasen legger rammene for planproses-
sen. Utarbeidelse, behandling og godkjenning 
av planprogrammet er sentralt for denne fasen. 
Videre er det viktig å nå ut med informasjon om 
planprosessen til alle berørte parter. Det igang-
settes også eksterne utredninger i denne fasen.

Hovedfasen er perioden hvor utredninger og ana-
lyser blir foretatt i planprosessens arbeidsgrup-
per. Arbeidsgruppene skal drøfte og utarbeide 
forslag til revisjon av sine respektive temaområ-
der. Dette er fylkesplanprosessens politiske fase, 
hvor det gjøres nødvendige målavklaringer og 
hvor utsjekk mot regionråd/kommuner foregår.  
Forslag til fylkesplanens samfunnsdel vil bli lagt 
ut til offentlig ettersyn før vedtak i Fylkestinget. 
Dette gjøres på bakgrunn av ønsker i mottatte 
høringsuttalelser til planprogrammet. Det tas 
sikte på at dette ikke vil forsinke den samlede 
framdriften for fylkesplanprosessen. Arbeidet 
med arealstrategien vil følge sin opprinnelige 
framdrift med oppstartsmøte i juni 2017. Det vur-
deres som forsvarlig, da den første fasen av ar-
beidet med arealstrategien vil fokusere på kart-
legging, vurdering av utredninger og innsamling 
av grunnlagsinformasjon. Den politisk delen av 
arbeidet med arealstrategien vil først starte når 
samfunnsdelen har vært på høring og er vedtatt 
i Fylkestinget.

Formell sluttfase starter med at fylkestinget  
vedtar å legge forslag til fylkesplan ut til offentlig 
ettersyn. Etter utløp av høringsperioden behand-
les høringsinnspillene, og planforslaget justeres. 
Fylkesplanen vedtas av fylkestinget. Vedtatt  
fylkesplan sendes departementet til orientering.
Det vil bli utarbeidet detaljerte framdriftsplaner 
både for planprosessen samlet og for de enkelte 
arbeidsgruppene. På neste side er en skjematisk, 
overordnet framdriftsplan.
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Dato/periode Aktivitet

Oppstarts- og utredningsfase

Juni-sept. 2016
Oppstart av rullering med avklaring av tema, rammer, organisering 
og medvirkning. Utarbeidelse av forslag til planprogram i dialog med  
kommunene og statlige myndigheter

22. sept. 2016 Fylkestinget vedtar å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn

22. sept. -15. nov. 2016 Høringsperiode

10. nov. 2016
Kick off/politisk planforum: Informasjon til kommuner, statsetater og  
andre aktuelle aktører om utkast til planprogram for rullering av fylkes-
planen

Aug. 2016 -feb. 2017

Utredningsaktiviteter: Utredninger, oppdateringer av kartgrunnlag,  
modeller, metoder etc. Det settes ut eksterne oppdrag på evaluering av 
gjeldende fylkesplan samt utredning av struktur for regionale nærings-
områder. 

Nov. 2016 Behandling av høringsuttalelser og justering av planprogram

Des. 2016 Fylkesutvalget vedtar planprogrammet

Hovedfase

Jan. 2017 Oppstartsmøter for arbeidsgruppene til fylkesplanens samfunnsdel. 

Jan.-mai 2017
Arbeidsgruppene drøfter og utarbeider forslag til revisjon av samfunns-
delen. Medvirkningsprosess og involvering av referansegrupper

Juni 2017 Fylkestinget vedtar forslag til samfunnsdelen og legger den ut til høring

Juni 2017 Oppstartsmøte for arbeidsgruppen for fylkesplanens arealstrategi

September 2017 Behandling av høringsuttalelser til samfunnsdelen

Oktober 2017 Fylkestinget vedtar samfunnsdelen av fylkesplanen

Juni 2017-jan. 2018
Arbeid med arealstrategien. Medvirkningsprosess og involvering av  
referansegruppe. Nødvendig utsjekk og dialog med regionråd/kommu-
ner - politisk dialoggruppe deltar aktivt i arbeidet.

Jan. 2018 Ferdigstillelse av forslag til ny fylkesplan

Formell sluttfase

Feb. 2018
Fylkestinget vedtar å legge forslag til fylkesplan med arealstrategi 
ut til offentlig ettersyn

Feb.-mai 2018 Høringsperiode

Mai 2018 Behandling av høringsuttalelser og justering av planforslaget

Juni 2018 Fylkesplanen vedtas av fylkestinget
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6.3 Opplegg for medvirkning
Arbeidet med fylkesplanen skal være en åpen 
prosess hvor alle har anledning til å uttale seg. 
Det legges opp til høringsperioder utover lovens 
minimumskrav på seks uker, slik at det gis tilstrek-
kelig tid til høringsinstansene.

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning 
i planprosessen. Offentlige myndigheters med-
virkning i regional planprosess er spesifikt lovfes-
tet i § 8-3:
«Statlige organer og kommuner har rett og plikt 
til å delta i planleggingen når den berører deres 
virkeområde eller egne planer og vedtak»

Det er avgjørende for fylkesplanprosessen å sikre 
tilstrekkelig involvering fra kommunene og regi-
onene i Østfold. I tillegg til at dette skal sikres 
gjennom den formelle organiseringen av fylkes-
planprosessen, er det nødvendig å koordinere 
arbeidet med fylkesplanen mot viktige planpro-
sesser i kommunene. Tilsvarende gjelder mot 
statlige etater, særlig i forhold til de store infra-
strukturprosjektene.

Fylkesplanen retter seg til hele østfoldsamfun-
net, og det er derfor ønskelig med engasjement 
og innspill på bred front. Østfold fylkeskommune 

vil sørge for grundig informasjon om planproses-
sen både på nett og i trykte medier, og det vil  
utarbeides en informasjonsplan for planproses-
sen.

Det skal jobbes for at interesserte skal kunne få 
informasjon og involvere seg på sine interesse-
felt, uten å måtte sette seg inn i hele planen. Det 
innebærer blant annet deling av faktagrunnlag 
for planprosessen. I tillegg til de ordinære hørin-
gene og løpende dialog med offentlige myndig-
heter, vil det legges opp til medvirkning på føl-
gende måter:

• Informasjon og aktiviteter via nettsider og  
sosiale medier

• Åpne informasjonsmøter om hele eller deler 
av fylkesplanen

• Oppsøkende informasjonsvirksomhet, f.eks 
skoler

• Temamøter med inviterte deltakere, blant 
annet med referansegruppene

• Orienteringer og drøftinger med eksis-
terende råd og utvalg og gjennom etablerte 
møteplasser, f.eks Østfoldkonferansen

Ved sammensetning av arbeidsgrupper og re-
feransegrupper, vil det bli lagt vekt på tverrsek-
torielle/tverrfaglige grupper – f.eks. ungdom/
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næringsliv/politikk/fag. Intensjonen er at dette 
skal gi bedre belyste diskusjoner og analyser, 
samtidig som det sikrer involvering av et bredt 
spekter av interessenter. Det er særlig viktig at 
barn og unges interesser blir hørt. Likeledes må 
funksjonshemmedes organisasjoner involveres i 
arbeidet.

Innvandrere og flyktninger er en betydelig driv-
kraft for befolkningsveksten i Østfold. Det er av-
gjørende for Østfold å lykkes med integreringen. 
Det er derfor viktig at disse gruppenes interesser 
høres.

Behandling av fylkesplanen i Fylkesutvalget og 
Fylkestinget foregår i møter som er åpne for of-
fentligheten. All behandling og alle høringer vil 
foregå i tråd med plan- og bygningsloven.

6.3.1 Innspill og høringsuttalelser
Alle kan komme med innspill og høringsuttalelser 
til fylkesplanarbeidet. Innspillene bør beskrive 
hva forslaget gjelder, med mål og begrunnelse. 

Innspill som kommer utenom høringsperiodene 
vil tas inn i arbeidsgruppene. Høringsperiodene 
fremgår av overordnet framdriftsplan for plan-
prosessen.

6.4 Ressursbehov i planarbeidet
Det foreligger mye eksisterende datamateriale 
som kan benyttes som underlag for arbeidet. I 
forrige prosess ble det gjort et omfattende ny-
brottsarbeid, særlig med arealdelen, som kom-
mende prosess vil nyte godt av. Selv om det er 
snakk om en rullering av planen, vil det kreve 
betydelig innsats og ressurser, først og fremst fra 
fylkeskommunen, men også fra andre aktører i 
medvirkningsprosessen. Det forventes at de som 
deltar i medvirkningsprosessen dekker sine egne 
kostnader. Det vil settes av tilstrekkelige ressurser 
i Østfold fylkeskommune til å lede og forestå den 
administrative koordineringen av prosessen. Fyl-
keskommunen vil også finansiere de nødvendige 
utredninger som er spesifikke for fylkesplanen. .
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Kapittel 7

Grenseløse Østfold

Visjonen for Østfoldsamfunnet i gjeldende fyl-
kesplan er «Grenseløse Østfold». Visjonen betyr 
at vi skal legge til rette for handling og nyska-
ping ved å bygge ned grenser mellom admi-
nistrative nivåer, kommuner, fylker og nasjoner, 
men også mellom by og land, ulike fagområder 
og profesjoner. Vi tør påstå at dette er en visjon 
som ikke henger i løse lufta. På Østfoldkonferan-
sen, som samler et bredt spekter av aktører fra  

Østfold, ble det jobbet i arbeidsgrupper for å se 
på hva som er viktig for å få til utvikling i Østfold. 
Det momentet som gikk igjen hos flest av ar-
beidsgruppene var samarbeid og samhandling. 
Nettopp disse føringene må ligge til grunn for 
det arbeidet som nå skal igangsettes med rulle-
ring av fylkesplanen. 
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