
Plannettverksamling
Vanylven 25. mars



Tettstadutvikling
Barn og unge

Universell utforming



korleis vi jobbar vi med stadutvikling 
i Møre og Romsdal fylkeskommune:

dei spesifikke satsingane:

Byen som regional motor
Tettstadprogrammet

men også gjennom:
planrettleiing

næringsutvikling
kulturutvikling- og tilskot

samferdselsløysingar
vidaregåande skular – lokalisering
tannhelseklinikkar - lokalisering



tettstadprogrammet har bidrege til:
stadanalyser i nesten samtlege kommunar
fysiske spor i nesten samtlege kommunar
kunnskapsheving innan stadutvikling
prosessar knytt til stadutvikling

… tettstadprogrammet bidrar til at kommunane får realisert stadutviklingsprosjekta!

tettstadprogrammet rettar seg 
mot alle kommunesentra i Møre 

og Romsdal, med unntak av 
Ålesund, Molde og Kristiansund 

– som har si eiga bysatsing
(Byen som regional motor)



illustrasjon: utvikling av 
eksist. torg, Elnesvågen. 

Koht + Oslo Works
parallelloppdrag 2018









F
o
to

o
g

L
A
R
K
: 
G

u
ll
ik

 G
u
ll
ik

se
n
 a

s

Ulsteinvik
Kulturalmenningen



Åndalsnes
Området ved Norsk Tindesenter



sosial
økonomisk

miljømessig

berekraft
Åndalsnes
Rådhusplassen



målet: 
stadar som inviterer til 

å gå og sykle,
som er funksjonelle og 
vakre, og inviterer til 

bruk og opphald



Regional planstrategi



«Statlige og regionale organer og kommunene skal legge 
den regionale planstrategien til grunn for det videre
planarbeidet i regionen.»

Regional planstrategi - RPS
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Regional planstrategi - verknad

Plan- og bygningsloven § 7-2
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Samfunnsutviklarrolla (NIBR 2016)

• å gi strategisk retning til 
samfunnsutviklinga, tilpassa 
regionale og lokale forhold

• å mobilisere privat sektor, 
kulturliv og lokalsamfunn

• å samordne og koordinere 
offentleg innsats og 
verkemiddelbruk



Kva skal utarbeidast framover ?

Kunnskapsgrunnlag
Fakta, dybdekunnskap, innsikt

Regional planstrategi 2020 – 2024
Utfordringar, moglegheiter, langsiktige mål 

mot 2030, prioritert planarbeid

Fylkesplan 2020 – 2024
Mål for fylkestingsperioden, satsingar,                

handling



Planprogram på høyring

I følge plan- og bygningsloven 

skal planprogrammet gjere 

greie for:

• Formål med planarbeidet

• Behov for utgreiingar

• Planprosess med fristar og 

deltakarar

• Opplegg for medverknad



• 25. februar: Utkast oppstartmelding/planprogram for regional 
planstrategi og fylkesplanen blir behandla av fylkesutvalet 

• 26. februar til 12. april 2019: Høyringsperiode

• 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

Regional planstrategi - RPS
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Tidsplan ny RPS og fylkesplan



Regional planstrategi - RPS

Kommunemøte
Kommunar Dato Tid Rådhuset 

Averøy, Kristiansund, Smøla, Aure, Gjemnes, 
Surnadal, Sunndal, Tingvoll

12.06 12.00-15.00 Averøy

Fræna, Molde, Eide, Nesset, Midsund, Aukra, 
Vestnes, Rauma

13.06 09.30-12.00 Fræna

Sula, Ålesund, Giske, Haram, Sandøy, Skodje, 
Ørskog

18.06 09.30-12-00 Sula

Volda, Hornindal 19.06 09.30-12.00 Volda

Sykkylven, Norddal, Stordal, Stranda 20.06 13.00-15.30 Sykkylven

Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven 21.06 09.30-12.00 Ørsta 





Heilskap og samanheng 



Anna kunnskapsgrunnlag

www.mrfylke.no/statistikk

http://www.mrfylke.no/fylkesstatistikk


Kvalitetssikring av arealplankart



Offentleg ettersyn - tilbud om kvalitetssikring av arealplankart

Viktige nytteeffektar:

• Meir effektiv og einskapleg kvalitetskontroll av SOSI-filer

• Forenkla utsjekk mot relevante temadata, til dømes kulturminne, flomsoner og 
skredområde

• Færre juridiske eller planfaglege uklarheiter og misforståingar

• Kommunen får betre og meir presise fråsegner til planforslaget

• Same krav og forventninger møter alle konsulentar



Kommunen sender SOSI-fil til kartverket for 
kontroll (plan.mrfylke@kartverket.no)

Retting av SOSI-fil i dialog med 
kartverket

Korrekt SOSI-fil publiseres i 
GisLink

Fylkesmannen\fylkeskommunen\State
ns vegvesen\publikum kan sjå plankart 

i GisLink sammen med temadata. 

Arbeidsflyt



Dispensasjonar



• Kva er interessant ?
– Strandsone

– Barn og unge

– Kulturvern/kulturminne

– Detaljhandel/BATP

• Kva må med ?
– Oversiktskart, kva er «rundt»

– Kva søkast dispensasjon for ?

– Kva søkast dispensasjon frå, planstatus inkl. føresegner, § 1-8

– Grunngiving, kommunens vurdering



Endringar på samferdselsområdet



Sams vegadministrasjon

Stortingsvedtak (jf. Innst. 385 S (2016-2017):
«Stortinget ber regjeringen sørge for at regional 
vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging 
og drift av fylkesvegene, blir overført fra Statens 
vegvesen til regionalt folkevalgt nivå»



«Følgende designkriterier skal legges til grunn

1. Strukturen må bidra i gjennomføring av fylkeskommunens mål og strategier

– Formålseffektivitet

– Åpenhet/transparente prosesser 

– Behovsorientering og kvalitet/faglighet

2. Strukturen må legge til rette for god ledelse og styring

– Samsvar mellom ansvar og myndighet

– Skape best mulig balanse mellom høyde (nivåspenn) og bredde  (kontrollspenn)

– Kostnadseffektivitet

– Rolleklarhet

3. Strukturen må legge til rette for enhetlig kunnskapsbasert praksis og likeverdige 
leveranser

– Gi grunnlag for god samhandling utad og internt i avdeling og andre enheter i 
fylkeskommunen

– Kontakt mot aktuelle aktører/brukere

4. Strukturen må være fleksibel for å møte endrings- og omstillingsbehov

– Aktivt bidra til endrede mål og prioriteringer, innovasjon, nye arbeidsformer, ny teknologi»



Modell 3: Veg, kollektiv side om side

Samferdselssjef

Kollektivtransport 
(27)

Planlegging

Drift

Forvaltning

Marked/salg

Vei

(94) 

Planlegging

Drift

Forvaltning

Strategi og styring

(38)

31


