Til regionalt partnerskap i Østfold
25.2.2016

Regionalt partnerskapsbrev 2016
Handlingsprogrammene til Østfolds regionale planer skal ihht plan- og bygningsloven rulleres
årlig. Regjeringen har nå foreslått å endre dette til kun å kreve en vurdering av behovet for
rullering av den enkelte plan, men dette forslaget har ikke ennå trådt i kraft.
I og med at Østfold har 10 regionale planer ville det kreve uforholdsmessig med ressurser å
kjøre årlige separate rulleringer med bred medvirkning for alle disse. Det er heller ikke
hensikten med rullering av disse å gjøre store endringer – det må i så fall forankres i den
strategiske overbygningen og gjennom omfattende medvirkning knyttet til
utarbeidelse/revidering av regional plan.
Hensikten med å rullere handlingsprogrammene må være å gjøre årlige justeringer knyttet til
alle parters evne til å følge opp sine forpliktelser i planen.
I de regionale handlingsprogrammene har Østfoldpartnerskapet forpliktet seg til innsats for å
nå felles mål. Oppfølgingen av disse forpliktelsene er knyttet til den aktuelle ressursbruken. Vi
ber med dette brevet om tilbakemelding på endringer i våre partneres behov og ressursbruk.
Hva er din organisasjons status, er noen av tiltakene dere har forpliktet dere til ressursmessig
nedprioritert eller utsatt? Innebærer siste års endringer at din organisasjon anbefaler
justeringer i handlingsprogrammet slik at prioriteringene passer bedre til virkeligheten?
Østfold fylkeskommune knytter rulleringen av regionale planers handlingsprogrammer i 2015 til
prosessen til Økonomiplanen for 2016-2019. Informasjonen og anbefalingene fra
Østfoldpartnerskapet vil dermed kunne medføre tilpasning av Østfold fylkeskommunes
ressursbruk for påfølgende år, der hvor det har vært forutsatt felles ressursbruk.
De regionale planene det er aktuelt å gi en statusvurdering av er de som ikke er nylig vedtatt
eller som kjører en separat prosess (Regional kompetanseplan, Regional transportplan,
Regional plan for folkehelse), eller der Regional planstrategi foreslår rullering med oppstart i
2016 (Regional plan Fysisk aktivitet, Regional transportplan).
Vurdering/justeringer kan derfor sendes inn vedrørende følgende regionale planer:
 Regionalplan kultur
 Kulturminneplan for Østfold
 Regional kystsoneplan for Østfold
De regionale planene med handlingsprogrammer kan lastes ned herfra:
http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=348&I=16718&m=1472
Vurderinger og anbefalinger bes sendes til sentralpost@ostfoldfk.no.
Frist: 15. april

