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Regional planstrategi - i samarbeid med vikensamfunnet 
 

Viken fylkeskommune har igangsatt arbeidet med regional planstrategi for Viken. Bærekraftig 
utvikling skal være premiss for å komme frem til omforente mål og strategier for utvikling 
av vikensamfunnet. Det er et mål for prosessen å få til en bred involvering og god dialog med ulike 
aktører i hele fylket. Kommunene er særlige viktige samarbeidsparter i dette arbeidet.  
 
I desember 2019 ble det gjennomført tre dialogmøter for kommunene i henholdsvis Sarpsborg, 
Lillestrøm og Drammen. Det ble orientert om kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med regional 
planstrategi. Innspill fra disse møtene tok vi med oss videre i arbeidet.  Vi legger opp til et tett 
samarbeid med kommunene i planstrategiprosessen.   
 
Det er viktig å fange opp ulikheter og utfordringer for hver enkelt kommune, og det er behov for å 
sikre deltakelse både fra politisk og administrativt nivå.   
 
Vi organiserer derfor møtearenaer både for politisk ledelse og administrasjonen i kommunene. Det 
sendes i disse dager ut en egen invitasjon til administrative verksteder 5 steder i det nye fylket vårt.   
 
Dato  Sted  Lokasjon  Klokkeslett  
28. januar  Gol  Pers hotell  10.00 – 13.00  
31. januar  Drammen  Fylkeshuset  10.00 – 13.00  
04. februar  Fredrikstad  Litteraturhuset  10.00 – 13.00  
07. februar  Oslo  Thon hotell Opera  10.00 – 13.00  
11. februar  Mysen/Indre Østfold  Kulturtorget på Mysen  10.00 – 13.00  
  
Fylkeskommunen ønsker å benytte Regionrådene som arena for dialog, og håper derfor dere vil ta 
imot oss på et regionrådsmøte så snart som mulig, helst i løpet av februar. Delegasjonen fra 
fylkeskommunen vil bli politisk ledet. Vi ønsker å orientere om status for prosessen om regional 
planstrategi, legge frem veien videre og få innspill til arbeidet fra deres ståsted. Det vil være behov 
for en tidsramme på ca. 45 minutter.  
 
Tilbakemeldinger gis så raskt som mulig til fylkesrådssekretariatet i Viken fylkeskommune på 
mailadresse: fylkesradssekretariatet@viken.no 
 
Vi håper på en positiv tilbakemelding fra dere. 
  
Lenke til kunnskapsgrunnlaget:  
https://viken.no/aktuelt/har-fatt-viktig-kunnskap-om-hele-viken.18351.aspx  
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Vi har lagt ved presentasjonene om regional planstrategi og kunnskapsgrunnlaget som ble holdt på 
dialogmøtene i desember.   
  
  
 

Vennlig hilsen 
 
Øyvind Solum 
Fylkesråd for planlegging og folkehelse 
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1 Regional planstrategi kommunemøter desember 2019 Hilde Reine 
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