Utkast til høringssvar fra Folloregionen
Til Viken fylkeskommune

Folloregionens svar på høring - Planprogram for regionale planer i Viken
Viken fylkeskommune har lagt ut et felles planprogram for tre store regionale planer;
• Regional plan for areal og mobilitet
• Regional plan for kompetanse og verdiskaping
• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
Disse tre planene dekker et svært bredt felt og det bærer planprogrammet preg av ved å være
overordnet og generelt i sitt innhold. Folloregionen IPR ser frem til å motta høringsutkast på
de ulike planene og håper disse vil være konkrete og handlingsrettede i sitt innhold.
Det kan av planprogrammet virke som planen for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd vil få
stor overlapp med de andre planene. For at planene skal bli enklest mulig å følge opp vil det
være en fordel om de ikke overlapper hverandre i for stor grad, men at de samtidig har
hovedfokus på problemstillinger der regional samhandling er kritisk og/eller der Viken har
direkte ansvar/virkemidler for gjennomføring av tiltak. Målsettinger i planene bør settes slik
at disse kvantitativt eller kvalitativt kan tallfestes eller «grad-festes» ut ifra en gitt metodikk.
Handlingsprogrammet til hver av planene bør legges realistisk i forhold til hvilke ressurser
Viken fylkeskommune har til å følge opp tiltakene og slik at tiltakene oppleves som nyttig for
kommunene.
Slik vi leser planprogrammet er randkommunenes forhold til Oslo og samordning innenfor
hovedstadsregionen ikke tatt opp i planprogrammet utover i forbindelse med
masseforvaltning. Follo-kommunene har stor grad av pendling til Oslo, og forholdet til
hovedstaden er derfor et like viktig tema som forholdet til omkringliggende kommuner i
Viken. Ved utarbeidelse av nye regionale planer i Viken, og eventuelle rulleringer av
eksisterende planer, er det vesentlig at vedtatte kommuneplaner legges til grunn.
Folloregionen IPR ønsker at fylkeskommunen er en aktiv støttespiller og bidragsyter i forhold
til etablering av et gjennomgående gang- og sykkelveinett i kommunene, og dette håper vi
vektlegges i Regional plan for areal og mobilitet.
Folloregionen IPR stiller seg positiv til at samarbeid, folkehelse og klima og miljø er trukket
frem som tverrgående temaer for de tre planene i planprogrammet.
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