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Loven

PBL § 3-2. «Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene, regionale planmyndigheter og 

Kongen, jf. §§ 3-3 til 3-7. …..

Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller 

deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan ha betydning 

for planleggingen. Dette gjelder også for Sametinget.

Fylkesmannen skal påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven. Regional 

planmyndighet skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.»

PBL § 3-3. Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.

PBL § 3-4. «Regional planmyndighet skal sørge for å ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse for 

utarbeiding og behandling av planer og planfaglig veiledningsvirksomhet etter loven».

PBL § 3-5. «Departementet har det administrative hovedansvaret for statens planleggingsoppgaver etter 

loven og skal arbeide for at de vedtak som treffes nasjonalt blir fulgt opp i den regionale og kommunale 

planleggingen.»

• PBL § 5-3. «I hver region skal det være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og 

kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og 

kommunale planer. ……  Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle sak, 

skal delta. »             (PLANFORUM obligatorisk fra 21.06.2017)



Rammer – planforum Troms

• Ca. 10 møter i året

• +/- 1,5 timer pr. sak – ca. 25 saker/år (av 200+)

• Nesten alle kommuner – ulik frekvens

• Samfunnsdeler, arealdeler, tematiske og geografiske KDPer, 
reguleringsplaner, regionale planer
• berører flere sektorinteresser 
• og/eller lokale utfordringer
• Private og kommunale planinitiativ

• Alle med innsigelseskompetanse inviteres (+)

• Fysisk møtearena – rundt bordet



Forberedelse og etterarbeid

• Innspill fra oss ved oppstart – kommunens oppstartsmøte

• Innmelding, dokumenter og innkalling i god tid

• Klar bestilling fra kommunen – forventningsnotat og vedlegg
• Slik at de riktige myndighetene deltar

• Slik at deltakerne er forberedt og kan gi gode tilbakemeldinger (relevante og 
overkommelige vedlegg)

• Slik at målet for å melde inn saken blir oppnådd

• Identifisere forhold som må følges opp videre

• Avvise saker – andre arenaer kan være mer egnet 

• Presentasjon som innledning/ god ramme for drøfting i møtet

• Referat 

• Alle dokumenter på nettsiden



Oppdraget

• PBL

• Nasjonale forventninger
• Regjeringen forventer .. Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som 

samordningsarena. Kommunene, fylkesmannen, andre statlige myndigheter 
og Sametinget bruker forumet aktivt til å gi tydelige signaler tidlig om hva 
som er nasjonale eller regionalt viktige hensyn i den enkelte sak.

• Fylkesrådet Moe
• Tettere samhandling omkring miljø og klima med kommunene gjennom 

regionalt planforum

• Fremme effektivitet, kvalitet og kompetanse i planarbeid



Gjensidig nytte

• Nytte for kommuner - nytte for oss andre
• Informasjon, kjennskap og kunnskap

• Avklare/unngå konflikt – løse innsigelsespotensiale før off. ettersyn

• Lokale utfordringer – behov for veiledning

• Bedre planforslag

• Bli kjent – knytte kontakter

• Politisk deltagelse fra kommunene

• Helst i tidlig fase – flere behandlinger

• I sen fase – kan være nyttig lese-/avklaringshjelp



Begrensninger

• En tilrettelagt arena – ingen/liten instruksjonsmyndighet

• Planforum kan ikke fatte forpliktende vedtak

• Tid – kapasitet – kontinuitet



Planforum i Troms og Finnmark

• Alle kommuner skal ha like god tilgang til planforum som de 
har i dag

• Tromsø og Vadsø

• Fremdeles rundt bordet (+Skype …)

• Etterspørsel fra kommuner –> mer styring fra oss?

• Nye nettsider – plan på hovedsiden!



VELKOMMEN TIL 
PLANFORUM

KOM GJERNE 
MED INNSPILL SÅ 
VI KAN BLI ENDA 
BEDRE!

http://www.tromsfylke.no/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/

http://www.tromsfylke.no/tjenester/planlegging/regionalt-planforum/

