
Velkommen til reguleringsplankonferansen, den femte i rekken, som holdes i samarbeid 
mellom fylkeskommunen og fylkesmannen.

Vi er svært glad for at så mange har satt av tid til dette treffet, og håper at dere vil 
oppleve både å få faglig påfyll og et lite avbrekk fra en ellers hektisk hverdag. Mange av 
dere har små fagmiljøer rundt dere, og det å få møte andre som strever med samme 
utfordringer som dere, er alltid bra. Bruk pausene godt, både til å diskutere fag og til å 
lufte frustrasjoner dere måtte ha, hva enten det handler om arbeidspress eller uvitende 
politikere. Men hvis dere diskuterer det siste, så vær så snill og gjør det bak min rygg….
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Både dere og vi har hektiske dager for tida. I starten av ny valgperiode jobber både dere og vi med 
planstrategier. Vi har i løpet av den siste halvannen måned gjennomført dialogmøter om regional 
planstrategi med de ulike regionene, og fått høre en del om hvor langt dere har kommet i deres prosess. 
Det er svært ulikt fra kommune til kommune, men vi ser at det er stort fokus på å få på plass 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Mange av dere er noenlunde i havn, noen av dere er i prosess. 
Og de av dere som strever, har stort sett en felles utfordring som mye godt handler om kapasitet.

De aller, aller fleste kommuner har brukt og bruker mye tid og krefter på arbeidet med 
kommunereformen. De statusbildene som utarbeides gir langt på vei et godt kunnskapsgrunnlag for 
utforming av den kommunale planstrategien, men mye annet har blitt satt på vent. Og når det hersker 
usikkerhet rundt utfallet av reformprosessen, når man er usikker på hvilke rammer man skal planlegge 
under, da blir det en høyst forståelig brems på arbeidet. Samtidig er det, som en av møtedeltakerne 
uttrykte, kanskje viktigere enn noensinne å vite hvor man vil med «sin» kommune som et premiss inn i 
diskusjoner med nabokommuner.

De møtene vi har gjennomført, har hatt deltakelse både fra politisk og fra administrativt nivå. Jeg håper og 
tror at det har som sideeffekt at politikere får en større forståelse for planområdet, både planlegging som 
verktøy for å spisse innsats for å oppnå strategiske mål, men også forståelse for de prosessuelle rammer 
som dere må jobbe under, og de må forholde seg til for å oppnå gode resultater.

Og jeg, med bakgrunn fra kommunepolitikken, skal være den første til å innrømme at politikere flest har 
et stykke å gå før den forståelsen sitter. Politikere flest tenker at når man møter et problem skal man fatte 
et vedtak – og da er saken løst. Når det veldig ofte ikke er helt slik det funker, blir politikere frustrert. Og 
dere blir møtt med krav og forventninger som dere ikke har mulighet til å etterkomme – og det gjør dere 
frustrert.

Min personlige erfaring handler om to ting: Manglende forståelse for plansystem og opplevelsen av å få 
komme inn i prosessene først på tampen, når alt egentlig er ferdig spikret, og vi får beskjed om at vi 
egentlig ikke lenger har et reelt rom for å påvirke planen. Fra fylkeskommunens side er vi opptatt av at 
politikerne må skoleres bedre i dette gjennom de folkevalgtopplæringsprogrammene som finnes. Men jeg 
tror dere vil oppleve en bedre samhandling mellom politikere og fagadministrasjon hvis også dere gjør det 
dere kan for å skolere, involvere og forankre. Politikere og administrasjon har felles mål om sunn og god 
utvikling av kommunen sin. Dere er alliansepartnere. Dere kommer lengst og raskest mot målene når dere 
får til et godt samspill.
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Dagens program er så langt at det går over to lysbilder…. Før lunsj er hovedtema 
Boligplanlegging fra framtida. Seniorrådgiver Øyvind Aarvig fra Klima- og 
miljødepartementet skal si noe om nasjonale forventninger, mens Mette Mohåg og 
Ingeborg Johnsen fra hhv Tromsø og Lyngen skal si noe om kommunale erfaringer. Og jeg 
må jo innrømme at jeg er litt spent på hvilke overskrifter vi kan få fra de lokale; om det 
blir noe sånt som «Idealer møter jorda», «Norge sett fra Oslo» eller for den del 
«Politikerne ødelegger alle gode planer».

Så skal vi få litt status for innsigelsesprosjektet, og Kartverket skal presentere 
«Plansatsning Nord».
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Etter lunsj er temaet Områderegulering – hvorfor, og hvordan funker det.
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Områderegulering og helhetlig boligplanlegging: hvorfor er nettopp dette årets temaer?

Vi opplever at det er fokus på dette fra departementets side:
I de nasjonale forventningene og i de statlige planretningslinjene legges det vekt på å 
fremme helhetlig planlegging, helhetlig sentrumspolitikk og å finne helhetlige løsninger, 
hvor man ivaretar arealperspektiver, transport- og miljøperspektiver samtidig som man 
skaper gode, attraktive bomiljøer. Og i bunn og grunn er jo dette hva god planlegging 
handler om: Identifisere mål. Lage strategier for å nå mål. Og se sammenhenger, slik at 
man unngår målkonflikter, hva enten det er våre egne kommuneinterne mål som 
kræsjer, eller det er nasjonale eller regionale målsetninger som kommer i konflikt med 
de kommunale målene.

Og for å si det sånn: Etter et halvt år som fylkesråd for plan må jeg nok konstatere at vi 
ikke akkurat er uten utfordringer på dette området, uten at jeg skal fordele noe skyld og 
ansvar for pågående målkonflikter her. Men vi har litt å gå på når det gjelder samspill.
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• Det å planlegge for boligbygging handler om langt mer bare selve boligene, det handler om 
den sosiale og fysiske rammen rundt menneskers liv. Å tenke helhetlig rundt dette, opplever 
jeg ikke bare handler om nasjonale forventninger, men er også i mange kommuner en bevisst 
strategi knyttet til bolyst og attraktivitet.

• Samtidig er kommunene svært ulike, og må tilpasse sine planer den virkeligheten man selv 
faktisk opererer innenfor.

• Utfordringer i by vil blant annet gå på støy, utearealer, solforhold, utsikt, innsyn og 
luftkvalitet. Men i Troms har vi tross alt mer bygd enn by. 

• I distriktskommuner har vi et dårligere kollektivtilbud, folk er i stor grad avhengig av bil, og 
utbygging vil i større og synligere grad komme i konflikt med jordvern og strandsonevern.

• Byer er gjerne områder med utbyggingspress, mens det i distriktene kan være behov for å 
øke attraktivitet for bosetting.

• Kriterier for et godt boområde, uansett om det er by eller bygd, er blant annet trygghet, 
nærhet til barnehage, skole, butikk, kafeer, kulturtilbud; nærhet til grøntområder/friluftsliv, 
møteplasser, lekearealer; universell utforming, boliger for ulike typer mennesker etc. For å få 
på plass alle disse tingene er det nødvendig å løfte blikket litt, og se de ulike faktorene i 
sammenheng/helhetlig planlegging. 

• Dette bringer oss over til det neste temaet: Områderegulering, som kan være et viktig 
verktøy og plantype for å gjøre dette.
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Det ligger et ønske fra nasjonalt hold om å øke bruken av områderegulering. Det skal 
Cecilie Gardan Sørum fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet si mer om etter 
lunsj, så jeg skal ikke si mye om det.

Men en plan for et større areal, på tvers av tomtegrenser, har åpenbare gevinster i 
forhold til å kunne planlegge helhetlig. Det styrker kommuners posisjon i møte med 
private utbyggere, det tillater kommunen å legge de overordnede føringene for hvordan 
et større eller mindre område best utvikles helhetlig.

Samtidig er det et krevende stykke arbeid å utvikle slike planer. Der man planlegger for 
arealer man ikke selv disponerer er man i tillegg avhengig av at andre faktisk realiserer 
planen. Det kan vel også hende at man innimellom går seg litt vill i hvem som eier hva 
innenfor et område, slik at man skaper unødvendige utfordringer for seg selv. Jeg håper 
likevel ikke det skjer spesielt ofte…

Men det er mye man skal tenke igjennom med en plan av denne typen. Og jeg har lyst å 
fortelle litt fra en studietur til Oulo i sist uke, hvor jeg blant annet skulle se på hvordan de 
hadde planlagt for og startet opp med bygging av en helt ny bydel. I utgangspunktet må 
jo det være litt av en planleggers drøm – å få gyve løs i fra grunnen av, med et område 
hvor det knapt må flyttes på et eneste tre for å få kart til å passe med terreng. Men det 
er selvfølgelig også utrolig krevende å tenke på absolutt alt også, når du ikke har et 
eneste utgangspunkt.

Og jeg skal være forsiktig med å henge ut finnene, de har sannsynligvis andre føringer for 
sin jobb enn det vi opererer med. Men det var litt trist at det vi i vår delegasjon ble 
sittende igjen med ikke var tilrettelegging for ulike boligtyper eller en innovativ satsing 
på energieffektive bygg, men det faktum at man i sitt prosjekt la til rette for byspredning, 
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ved å legge denne bydelen 7 km ut fra sentrum og helt uavhengig av hvor de store 
arbeidsplassene i regionen lå. Og noen fra vår delegasjon spurte rett ut om de hadde 
tenkt på transportavhengighet når de planla bydelen. Det hadde de ikke.

I finsk virkelighet kan det være helt greit. I norsk virkelighet er det det ikke. Det å vurdere 
transportavhengighet, trafikale effekter er en selvsagt del av det å planlegge hethetlig.
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Jeg håper denne dagen vil gi dere masse nyttig informasjon, erfaringer og inspirasjon 
som dere kan ta med dere  tilbake til den ordinære arbeidshverdagen – masse lykke til!
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