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This article examines the potential of regional planning to function as a multilevel coordination tool.
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1. Innledning
Regional planlegging er ment å ha en viktig
samordnende funksjon (NOU 2001, 2003:14).
Formålsparagrafene i plan- og bygningsloven (PBL) fra 1985 (§2) og 2008 (§1-1) vektlegger begge at planlegging etter loven skal
bidra til å samordne statlige, regionale og
kommunale oppgaver – altså det som ofte
kalles vertikal samordning. Regional planlegging har, ifølge § 3-4, til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige,
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region, altså en helhetlig samfunnsutvikling. Forskning har gjennom tiår pekt
på samordningsutfordringer i regional utvikling og fylkesplanleggingens manglende
evne til å håndtere dem (NOU 1982:3, NOU
1988:38, Higdem, 2007). I 2008 ble PBL endret for å styrke regional planlegging, samt å
fastslå prinsippet om at ansvaret for den regionalpolitiske utviklingen ligger til regionens eget folkevalgte nivå (Higdem og Hagen 2017). Endringene var ment å oppfylle
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fire intensjoner; effektivitet, fleksibilitet, koordinering og forpliktelse. Likevel pekte
St.meld 22 (2015–2016) nylig på at regional
samfunnsutvikling fordrer et sterkere regionalt nivå som gjennom sin planlegging kan
bidra til bedre samordning enn hva tilfellet
er i dag. Dette begrunnes i økt behov for samordning av en fragmentert regional stat, til å
møte sektorovergripende samfunnsutfordringer, bidra til samordning av arealdisposisjoner og transportbehov og gi felles strategisk retning til regional utvikling. I denne
artikkelen vil vi ut ifra et teoretisk perspektiv om institusjonell lagdeling (Mahoney og
Thelen 2010, Van der Heijden 2011) diskutere a) Hva slags koordineringslogikker hviler
regional planlegging på?
Deretter vil vi ut fra en kvalitativ studie
og tidligere forskning b) Identifisere utfordringer regional planlegging møter som koordineringsmekanisme i praksis.
Her vil vi se om det er forhold ved dagens
lovgivning som vanskeliggjør lovens formål
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om samordning, for så avslutningsvis å diskutere c) Hvilke endringer kan eventuelt gjøres for å bedre samordningspotensialet?
Samordningspotensialet til regional planleggingen må forstås ut fra et flernivåperspektiv (multilevel governance, jfr Marks og
Hooghe 2004, Vabo og Røiseland 2008,
Saglie og Aarebrot 2012), hvor mellomnivåets koordinerings- og bindeleddsfunksjon i
flernivådemokratiet er påvirket av styrken
til det lokale og nasjonale nivået. I Norge karakteriseres det regionale nivået som relativt svakt, mens man har et sterkt nasjonalt
og kommunalt nivå (Mydske mfl 2006, Reitan, Smith og Saglie 2012). Dette vil nødvendigvis påvirke potensialet den regionale
planleggingen har til å koordinere aktører
på de tre myndighetsnivåene. Diskusjonen
bygger på kvalitative intervjuer i ni fylkeskommuner og seks kommuner, samt tidligere forskning.
2. Ut fra et teoretisk perspektiv om
institusjonell lagdeling: hva slags
koordineringslogikker bygger dagens
regionale planlegging på?
2.1 Institusjonell lagdeling og
samordningsbegrepet
Vårt teoretiske utgangspunkt er at dagens
plansystem består av ulike institusjonelle
lag av styringslogikker («layering» Mahoney
og Thelen 2010, Streeck and Thelen, Christensen og Lægreid 2007). Disse eksisterer
parallelt og spiller sammen, men kan også
spille hverandre ut. Tankegangen finner vi
igjen i samstyringslitteraturen (Røiseland og
Vabo 2008, Bouckaert mfl 2010, Marks og
Hooghe 2004). Ofte skilles det mellom tre koordinerende mekanismer; en hierarkisk, en
markedsorientert og en nettverksorientert.
Koordinering eller samordning blir ofte
forstått som «(t)he instruments and mechanisms that aim to enhance the voluntary or
forced alignment of tasks and effort of organizations» (Bouckaert et al. 2010, p. 16). Hierarkisk styring og koordinering skjer ovenfra og ned, basert på en «command-and- control»-logikk (jfr «kommando» Amdam og Veggeland 2011) . I praksis skjer det gjennom
politiske og administrative organers utforming av reguleringer (lov, forskrift, påbud,
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kontroll), finansieringsvirkemidler (skatt,
gebyr, tilskudd, incentivordninger), informasjonsvirkemidler (pedagogiske føringer) og
organisasjon (Hood og Margetts 2007, Christensen og Lægreid 2007). Logikken finner vi
igjen i tradisjonelle instrumentelle planleggingsperspektiv, hvor planlegging anses som
en hierarkisk, regelstyrt og ekspertdrevet
aktivitet, med vekt på formelle regler for
myndighetsfordeling og rettigheter (Hanssen mfl 2015). Markedsdrevet koordinering
drives fram av en mer spontan arbeidsdeling
og konkurranse mellom aktører, hvor koordineringen stimuleres av tilbud og etterspørsel, prismekanismen, egeninteresse og profitt. Arbeidsdeling mellom aktørene, både
private og offentlige, reguleres gjerne gjennom kontrakter (Andersen og Røiseland
2008). Nettverksdrevet koordinering bygger
på at flere aktører ser nytten av å samarbeide fordi de er avhengig av andres ressurser
for å nå sine mål (Sørensen og Torfing 2005).
Ideen er her at autonome, men gjensidig avhengige aktører går sammen om å nå et mål,
og samordner sin virksomhet og sine ressurser for å nå målet. Slike ressurser kan være
kunnskap, økonomi, makt osv. Partene trenger ikke være likeverdige, men det kreves en
viss grad av gjensidig avhengighet. Gjennom
samarbeid og forhandlinger (avtaler) kan felles problemforståelse og tillit utvikles og legge grunnlaget for utforming av felles politikk. I de siste årene har slike perspektiv
blitt mer og mer brukt om planlegging, særlig på regionalt nivå (jfr. Amdams multiaktørsystem 2005: 213, plurisentrisk koordinering, Sørensen, Sehested og Reff, 2011,
Aarsæther mfl 2017).
De tre ulike koordineringslogikkene vil i
forskjellig grad ivareta ulike legitimitetsaspekt. Den hierarkiske legger mest vekt på å
ivareta input-legitimiteten (Scharpf 1999, Sørensen og Torfing 2005), gjennom folkevalgte
organ (politisk likhet ndg stemmerett), gjennomsiktige prosesser, etterprøvbarhet. Selv
om output-legitimiteten også er viktig å sikre
ut fra den hierarkiske styringslogikken, så
blir denne vektlagt enda mer i den markedsbaserte- og nettverksbaserte logikken. Her er
tanken at det kan legitimeres at ressurskontrollerende aktører får mer innflytelse på utforming av politikkområder og tiltak, fordi de-
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res bidrag vil øke systemkapasiteten – og dermed tilliten til folkevalgtes evne til problemløsning og måloppnåelse.
Den fornyede diskusjonen om den regionale
planleggingens rolle henger sammen med økte
politiske ambisjoner om å ta tak i komplekse,
«wicked» samfunnsutfordringer (Rittel and
Webber 1973). Dette reflekteres i dagens PBL
(2008), som gir uttrykk for større nasjonale
ambisjoner enn noen gang (Kleven 2015). Formålsparagrafen signaliserer at planlegging
skal bidra til bærekraftig utvikling, og håndtere spørsmål knyttet til ressursvern, miljøforringelse og klimaendring (Kleven 2015). Slike
komplekse utfordringer krever ulike dimensjoner ved koordinering, både flernivåkoordinering (vertikal), tverrsektoriell koordinering
(horisontal), men også diagonal koordinering
(Hanssen et al. 2013, Dunn 2010).
Vertikal koordinering innebærer flernivåkoordinering av politikkmål, virkemidler, tiltak og enkeltbeslutninger, altså en koordinering på tvers av forvaltningsnivåer. Den vanligste måten er gjennom tradisjonell hierarkisk styring (NATO, Hood 1991). I planleggingen etter PBL (2008) ser vi at vertikal koordinering gjennom plansystemet er blitt
vesentlig forsterket. Å følge opp nasjonale
mål og statlige forventninger i regional og lokal planlegging er blitt mer fremtredende, og
utviklingsplanleggingen møter strengere
plankrav og skjerpet særlovgivning (Kleven
2015). Med horisontal koordinering menes
tversektoriell koordinering, for eksempel ved
at ulike sektormyndigheter (eller enheter
innenfor en kommune) må samordne sin virkemiddelbruk for å sikre at brukerens behov
ivaretas, eller at komplekse problemer løses.
Med økte offentlige ambisjoner om å løse
tverssektorielle utfordringer (som folkehelse
og utslippsreduksjon), så øker behovet for diagonal koordinering av ulike myndighetsorganers virksomhet. Begrepet betegner koordinering som «cuts across the organizational
arrangements, ignoring positions and levels,
involves services that are used by multiple levels of management, an individual in a liaison
role may be called on to facilitate and coordinate» (Dunn 2010), altså utenfor den hierarkiske «styringslinjen». Dette kan skje både
nedover, ved at et direktorat gir føringer også
til andre direktorat. Med dette styrker også
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regional planlegging som mellomnivå sin posisjon (St.meld 22 2015–2016), et mellomnivå
som oversetter og tilpasser nasjonale mål inn
i regional og lokal kontekst, som synkroniserer av regionale og kommunale planstrategier, og som kanaliserer signaler fra lokalt nivå
oppover (Smas mfl 2012).
Samordning kan skje ex ante og ex post
(Winge 2013).
SAMORDNING EX ANTE: Her skjer samordningen gjennom prosess og eierskap. Ideen er at alle parter skal delta i prosessen for
å kanalisere inn de hensyn og interesser de
skal ivareta (for hensyn i sektorlover), være
med i kunnskapsdelingen og utviklingen av
felles forståelser. Samordningen skjer også
ved at alle parter er med i bryningen mellom
hensyn, i veiingen, prioriteringen og i utformingen av det omforente planproduktet som
er resultatet av prosessen. Samordningsrasjonalet ligger i at det felles produktet skal
være akseptert av alle (sektormyndighetene), ivareta et minimum av hensyntaking til
de relevante sektorhensyn og sikre eierskap
til (plan)produktet hos aktørene.
SAMORDNING EX POST: Med dette menes planproduktets samordnende effekt etter
at det er utformet og vedtatt. (Plan)produktet har en samordnende effekt dersom det
legges til grunn for deltakende parters virksomhet og daglige beslutningsfatting, saksbehandling etc. Som oftest er det planens formelle status og formelle forpliktelse (incentiver og sanksjoner knyttet til planen) som er
viktig faktorer for å sikre samordning ex
post. I tillegg påvirker ofte planprosessen i
forkant hvorvidt aktørene har eierskap til
produktet og dermed hvor stor grad av moralsk forpliktelse de føler for å legge planen
til grunn for sin virksomhet.
I lovforarbeidene betones begge aspekter;
«Samordning innebærer at disse sektorene,
interessene og hensynene, og forholdet mellom dem, blir kartlagt, sett i sammenheng og
avveid i forhold til hverandre gjennom planprosessene, og at de i neste omgang følger
planene» (NOU 2003:14, s66).
For å forstå sammenhengen mellom ex
ante og ex post, så er et nødvendig å se nærmere på ulike nivåer av samordning, som
også lovforarbeidene trakk frem (NOU
2003:14:64).
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Materiell samordning,
jfr NOU 2003:14:64

Prosedyremessig
samordning
jfr NOU 2003:14:64,
Aarsæther mfl 2017

Figur 1. Samordningstrappen (Hanssen mfl 2016).

Trinn 1 beskriver samordning og koordinering av erfaringer, informasjon og kunnskap. Trinn 2 beskriver hvordan dette igjen
kan føre til en koordinering av virkelighetsoppfatninger, og til utvikling av felles problemforståelser og løsningsforståelser. Deliberativ litteratur (som bygger på Habermas
1996) legger stor vekt på dette, og multi-level
governance litteratur vektlegger også hvordan nettverksarenaer kan føre til «common
perspectives and building of shared norms»
(Robins et al. 2011:1294). I lovforarbeidene
omtales de to nederste trinnene ofte som prosess/prosedyremessig samordning. Trinn 3
beskriver koordineringen av faktisk adferd,
ved at aktørene endrer praksis i egen sektor,
enten fordi de ønsker å tilpasse seg omverden, fordi de ser at deres opprinnelige adferd
underminerer andre aktørers tilta, eller for å
oppnå synergieffekter. Dette kan være frivillig tilpasning forstått som egeninitiert tilpasning mellom sideordnede aktører uten at
dette er besluttet eller regelfestet av et overordnet nivå (Difi 2014:18), men kan også skje
som resultat av hierarkisk styring. Trinn 4
er når aktørene ikke bare endrer adferd i
egen virksomhet, men faktisk samarbeider
for eksempel om felles tiltak.
For å nå de øverste to handlingstrinnene
må man ikke nødvendigvis ha gått gjennom
de to nederste. Dette er likevel en av antagelsene som kravet om prosessdeltakelse i PBL
(2008) hviler på – at det skjer samordning ex
ante, gjennom skjer kunnskapsdeling og utvikling av felles forståelse i prosessene. Sam-
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ordning ex ante vil dermed berede grunnen
for handling – og sikre samordning av de ulike aktørenes praksis (3, for eksempel endring av saksbehandling, prioritering av tiltak i egen sektor) og så få dem til å samarbeide (4). Samordning ex post vil først og fremst
sikre de to handlingstrinnene (3 og 4).
Det trappen illustrerer, er at samordning
ex ante og ex post nødvendiggjør et juridisk
rammeverk som sikrer bred deltakelse i og
oppslutning om regionale planprosesser og
regionale planer (Holth og Winge 2016:5).
Artikkelen vil diskutere om det juridiske
rammeverket til PBL2008 er godt nok til å
sikre dette.
2.2 Hva slags koordineringslogikker
bygger dagens regionale planlegging
på?
Planlegging har de siste tiårene vært preget
av alle de tre styrings- og koordineringslogikkene, og er med andre ord en hybrid styringsform. PBL (2008) tok i større grad enn
tidligere planlover dette inn over seg. Den hierarkiske logikken er fremdeles det dominerende styringsprinsippet, gjennom en lov
som regulerer prosessen og ivaretakelse av
hensyn i sektorlover (koblet til PBL gjennom
innsigelsesinstituttet). Planmyndigheten er
fordelt mellom kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Likevel ser vi loven i større grad
anerkjenner at også markedet er en koordineringsmekanisme. Loven viderefører muligheten for innsendte planer, som innebærer
at kommunen ikke har planmonopol på ut-
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formingen av reguleringsplaner (men har
monopol på å vedta dem). Private aktører
blir i praksis viktige premissgivere for utformingen av reguleringsplaner (primært detaljreguleringer, men også områdereguleringer). Tanken er at markedsaktørene er best i
stand til å utforme planer (og bebyggelse)
som markedet etterspør, dog innenfor rammene av de overordene planene. I tillegg reguleres byrdefordelingen mellom det offentlige og markedsaktører til opparbeidelse av
infrastruktur og fellesgoder, gjennom planbestemmelser og utbyggingsavtaler. Et slikt
instrument var ment å lette gjennomføringen av planer (NOU 2003:14:228) gjennom å
fordele kostnadene til fellesgoder mellom utbygger og kommune, og er slik sett et eksempel på hvordan partnerskapslogikken er institusjonalisert i plansystemet. Byrdefordelingen skal skje etter et nødvendighetsprinsipp og forholdsmessighetsprinsipp (Innjord
mfl 2010) som ivaretar markedslogikken.
Dette skal sikre at markedsaktører skal
kunne bære den økonomiske byrden de pålegges for å ivareta fellesskapshensyn i sin
utvikling, og ikke belastes unødig. Arbeidsfordelingen som har vokst frem mellom markedsaktører og kommune har gitt et større
behov for arenaer og mekanismer for forhandlinger og deliberasjon, ut fra en nettverkslogikk. Dette er institusjonalisert i loven, blant annet gjennom obligatorisk oppstartsmøte mellom (privat eller offentlig) forslagstiller og kommune.
Regional planlegging er preget at den
samme hybriditeten. Det hierarkiske prinsippet er bærende, gjennom lovregulering og
fylkeskommunen som vedtaksmyndighet.
Men det er kommunene som er den viktigste
planmyndigheten i det norske plansystemet,
og de disponerer flere planinstrument som er
juridisk bindende. Regional planlegging har
i liten grad juridisk bindende instrumenter.
De forholder de seg heller ikke til markedsaktørene i like stor grad som kommunene
gjør. Fylkeskommunen er i sin planlegging
forventet å være et medierende mellomnivå
mellom nasjonale sektormyndigheters politikk og lokale planmyndigheter (kommunene), og av den grunn er partnerskaps- og
nettverkslogikken mye mer fremtredende
som samordningsmekanisme (Higdem 2007,
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Higdem 2011, Higdem og Hanssen 2014,
Amdam 2015). Utviklingsoppgavene som fylkeskommunene fikk forsterket ved regionreformen i 2010 er også avhengig av å løses i
tett samarbeid med kommuner, næringsliv,
frivillige organisasjoner og statlig virksomhet for å få til samfunnsutvikling. Fylkeskommunens facilitator og arenabyggingsrolle ble dermed forsterket. Rollen som «medierende» mellomnivå er i tillegg blitt viktigere
med økte nasjonale politiske ambisjoner om
å ta tak I komplekse samfunnsutfordringer
som må oversettes og håndteres regionalt og
lokalt.
Den nettverksbaserte samordningslogikken i regional planlegging institusjonaliseres i større grad i loven fra 2008. For det første ved å styrke kravet til sektormyndigheters deltakelse i planprosesser, for å fremme samordning ex ante, i form av alle trinnene i samordningstrappen. Særlig betoner
forarbeidene behovet for å ha en «samlet og
akseptert forståelse av hvilke hovedutfordringer en region står overfor» (NOU 2003:
14:111), altså at aktørene når trinn 2. PBL
2008 inkluderer sanksjoner overfor offentlige aktører som ikke deltar. Retten til å fremme innsigelser bortfaller dersom kravet til
deltakelse i planprosessen ikke er oppfylt
(§ 5-5). Rasjonalet bak bestemmelsen er at
samordningen mellom virkemiddelaktører
skal skje gjennom prosess – hvor statlige signaler fortolkes inn i en regional kontekst, og
de omforente regionale løsninger også ivaretar nasjonale hensyn. Dermed blir det essensielt å få inn statlige og kommunale sektormyndigheter i planprosessene, for at de skal
målbære de hensyn de er satt til å ivareta.
Hvis ikke kan man heller ikke forvente at utfallet av prosessen, de regionale planene,
ivaretar disse hensynene.
Vi ser også at PBL (2008) institusjonaliser
en nettverksarena hvor statlige, regionale og
lokale myndigheter møtes; regionale planforum (§ 5-3). Her skal «statlige, regionale og
kommunale interesser klarlegges og søkes
samordnet i forbindelse med arbeidet med
regionale og kommunale planer».
PBL 2008 forutsetter at regional plan skal
sikre samordning ex post. Forpliktelseselementet er nedfelt i § 8-2, hvor det står: «Virkning av regional plan. Regional plan skal leg-
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ges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging
og virksomhet i regionen» (PBL 2008, § 8-2).
Å legge planen til grunn innebærer at ulike
myndigheters vedtak skal være i tråd med
den regionale planen, ellers blir samordningsbestrebelsene man har gjort ex ante
bortkastet. Den juridiske vurderingen av
PBLs paragraf er at «[l]oven klargjør med
dette at regionale planer skaper forpliktelser
for offentlige myndigheter og organer til å
søke å følge opp og gjennomføre de målsettinger, tiltak og retningslinjer som er nedfelt i
regionale planer» (Innjord 2010:156). Likevel sies det også «Når loven bruker uttrykket
‘legges til grunn’, ligger det i dette at regionale planer er ment å gi forpliktende føringer for videre planlegging og virksomhet,
men at det ikke er tale om ‘absolutte forpliktelser av rettslig art’, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007–
2008) s. 200. Forpliktelsene vil således ikke
kunne håndheves ved søksmål for domstolene». Dermed er man avhengig av statlige
sektormyndigheters vilje til å legge regionale planer til grunn for sin virksomhet og virkemiddelbruk, noe som gjør at samordningspotensialet er relativt skjørt (Hofstad og
Hanssen 2015).
Den nye PBL (2008) styrket også de hierarkiske elementene i regional planlegging
for å sikre samordning ex post, ved å gi regional planmyndighet hjemmel til å fastsette
regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk i en regional plan
som skal ivareta nasjonale eller regionale
hensyn og interesser (§ 8-5). Regionale planer kan dermed gis rettsvirkninger ved at
det gis en regional planbestemmelse. Bestemmelsen er i forarbeidene omtalt som
«pusteromsbestemmelsen» som fylkeskommunen kan anvende i påvente av oppfølgende kommunal plan (Holth og Winge 2016).
Samtidig prøvde man å legge til rette for
en mer strategisk styring gjennom planlegging, i tråd med en hierarkisk koordineringslogikk, ved å gå bort fra en obligatorisk

fylkesplan og innførte regional planstrategi
(§ 7-1,7-2) som eneste obligatoriske element
(se Higdem og Hagen 2017). Regional planstrategi er ikke et planinstrument, men skal
ifølge PBL 2008 redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta
stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre
regional planlegging. Planstrategien skal utformes i samarbeid med kommuner, statlige
organer, organisasjoner og institusjoner som
blir berørt av planarbeidet.
Planleggingens hybride styringsform gir
styringsmessig fleksibilitet (Christensen og
Lægreid 2007), men kompleksiteten øker, og
man risikerer at styringsmekanismer underminerer hverandre. Lind (2000) har studert
hvordan de ulike lagene av styringslogikker
varierer i ulike land, og hvordan dette får
innvirkning på dynamikken mellom aktørene. Når man har med offentlige myndigheter
å gjøre si vil en nettverksbasert koordinering
alltid skje i «skyggen av hierarkiet» («in the
shadow of hierarchy», Scharpf 1999). Koordineringseffekten kan dermed øke eller reduseres av hierarkiske mekanismer (Hanssen
et al. 2013, Keast et al. 2007). Vår teoretiske
spørsmål er derfor hvordan dette samspillet
mellom de ulike styring- og koordineringslogikkene foregår og hvordan det eventuelt
kan styrkes.

3. Datamaterialet
Vi ønsker i artikkelen å belyse hvordan samordningsmekanismene som er nedfelt i PBLs
bestemmelser om regional plan fungerer i
praksis, og eventuelt identifisere utfordringer. Det empiriske grunnlaget for artikkelen
er for det første tidligere forskning om det regionale nivået, samt egne empiriske studier i
9 ulike fylkeskommuner1. Datamaterialet
inneholder kvalitative intervjuer med nøkkelaktører i fylkeskommuner og kommuner
(politiske og administrative), totalt 32.

1. Gjennomført i prosjektene EVAPLAN, WAPABAT; KMD KS, SPIMA/ESPON, se også NIBR-rapportene 2015:17,
2016:6, Hanssen, Hovik og Hundere 2014, Hofstad og Torfing 2015.
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Figur 2. Oversikt over de kvalitative intervjuene.
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Vi ønske å få fylkeskommuner fra ulike deler
av landet representert, og gikk grundigere
inn i noen enn andre, for å sikre en variasjonsbredde.
4. Hvilke utfordringer møter regional
planlegging som
samordningsmekanisme i praksis?
Hvordan belyser intervjumaterialet fra fylkeskommunene og kommunene hvordan
samspillet mellom de ulike styring- og koordineringslogikkene foregår og evt kan styrkes?
4.1. Manglende forpliktende redskap
som sikrer ex ante samordning
Samordningsredskapene man har til rådighet i regional planlegging er ikke primært
basert på hierarkisk kommandotankegang,
men snarere en partnerskapstankegang
(Amdam mfl 2014:43, Higdem 2011, Amdam
2015). Det er flere forhold informantene mener trekker frem, som viser samordningslogikkens begrensninger.
a) Sterk sektorlogikk i forvaltningen
Planlovutvalget pekte på at et grunnleggende problem knyttet til samordning gjennom
PBL er at mange særlover legger myndighet
primært til statlige fagorganer, mens planene etter PBL primært vedtas av de folke-
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Planleggere fra to kommuner

valgte organer i fylkeskommuner og kommuner. I tillegg er sektorlogikken i de statlige fagorganene sterk (Difi 2014) og gjør
fylkeskommunens
samordningsoppgave
svært krevende (Nilsen og Langset 2013,
Deloitte 2015, Nordregio 2005, Hanssen,
Hovik og Hundere 2014, NOU 2000:2, NOU
2001:7, NOU 2003:14, Aarsæther mfl 2017).
I studien opplever kommunale og fylkeskommunale aktører manglende samordningsbestrebelser fra statlige sektormyndigheter, om flere mener disse ikke møter lovens krav om samordning. Som en
kommunalt ansatt påpeker;
«Oppbyggingen i samfunnet er faktisk sektoriell, man har ikke forståelse for hverandres ståsted. Det må være noen forpliktelser. Noe av problemet her er at det er
noen som ikke har noen lyst til å holde forpliktelsene. De føler at de har en rett til, fordi det statlige systemet er slik at man har
fordelt arbeidsoppgaver. Og de sier ikke like
tydelig hva de skal ivareta. Det er konflikter, interessekonflikter ute og går. Da er det
ikke alltid man etterlever planen. Den overordnede forpliktelsen du har fått fra stortinget, den er annerledes enn det planen er.
Verden har forandret seg, men forpliktelsen
du har fått gjennom fordeling av sektoren,
har ikke forandret seg, eller forståelsen har
ikke det» (Ansatt i kommune)
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Informantene i studien vår peker på manglende samordning av departementenes mål
og styringssignaler til regionalt og kommunalt nivå, illustrert under. Som et resultat

opplever både kommuner og fylker at ulike
statlige mål strider mot hverandre, og ikke
kan realiseres samtidig i konkrete plansaker.

Figur 3. Utfordringer med motstridende mål og styringssignaler i nasjonal sektorpolitikk.

Også andre studier finner at nasjonal sektorinndeling fører til manglende samordningsbestrebelser på nasjonalt nivå, og at kommunene som et resultat opplever nasjonale sektormål og styringssignaler som strider mot
hverandre (Nilsen og Langset 2013, Deloitte
2015, Nordregio 2005, Hanssen, Hovik og
Hundere 2014). Likevel stiller informantene
våre i studien spørsmålstegn ved hvor gode
fylkeskommunene vil være til å kompensere
for dette i sin planlegging. I flere tilfeller
oppleves fylkeskommunene å være sektorisert selv, og ha vanskeligheter med å samordne seg, eller se sine planer i sammenheng
(se også Nilsen og Langset 2013, Hofstad og
Hanssen 2015, 2016).
b) Generalistmodellen og spesialregionmodellen fører til stor geografisk kompleksitet
på regionalt nivå
I intervjuene fremheves den geografiske
kompleksiteten på regionalt nivå som en utfordring for å involvere alle relevante myndighetsaktører i regionalt planarbeid. Kompleksiteten springer ut fra de to ulike hoved-
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modellene for regional nivå; en fler-funksjonell generalistmodell (folkevalgte fylkeskommuner) og en spesialregion-modell som
bare ivaretar en funksjon (regionale statlige
spesialjurisdiksjoner), som Mattilsynet, fylkesmannen, Statens vegvesen etc (i tråd med
inndelingen til Marks og Hooghe 2004, Hansen mfl 2008). Disse spesialregionene sammenfaller som regel ikke med fylkeskommunenes inndeling (se under).
Figuren illustrerer hvor fragmentert det
regionale virkemiddelapparatet er. Studier
viser at statlige virkemidler, som innsigelsesordningen, utøves svært forskjellig mellom sektormyndighets ulike regionkontorer
også (Millstein mfl 2016, Lund-Iversen mfl
200?). Selv om de ulike geografiske inndelinger ikke nødvendigvis er et problem i seg
selv, så representerer den en stor utfordring
for ex ante koordineringen i regionale planprosesser. Planlovutvalget uttalte at ville
«understreke betydningen av at staten samordner sin virkemiddelbruk i forbindelse
med gjennomføringen av planer» (NOU
200314:67). Også i vår studie trekker aktø-
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Figur 4. Regionale statlige myndigheters inndeling av spesialregioner (Stigen 2011).
rer frem at det er stor variasjon mellom ulike
statlige sektormyndigheter, og ofte også mellom deres regionkontorer, med hensyn til
hvordan de forholder seg til regionale planer
og planprosesser. Den fragmenterte inndelingen av regional stat blir i stadig flere sammenhenger omtalt som et samordningsproblem (se St.meld 22. 2015–2016).
c) Manglende vilje fra regionale statlige
myndigheter til å prioritere deltakelse i regionale planprosesser, og manglende sanksjoner hvis de lar være
Samordning ex ante forutsetter deltakelse i
planprosess, for å sørge for utvikling av felles forståelse og for å sikre eierskap. Som
tidligere nevnt skjerper loven kravene til
deltakelse for regionale statlige myndigheter, ved at § 5-5 nå sier at retten til å fremme innsigelser bortfaller dersom kravet til
deltakelse i planprosessen ikke er oppfylt.
Likevel opplever alle fylkeskommuner i studien utfordringer med å få regionale statlige
myndigheter til å delta i regionale planprosesser. Som en konsekvens mener flere at
prosessene ikke klarer å sikre at alle rele-
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vante hensyn kanaliseres inn, brynes og blir
et omforent planprodukt som alle har eierskap til. I studiet av den nylig overførte oppgaven med regionale forskningsfond finner
Kolltveit og Askim (2015) at fylkeskommunene har gått fra å ha en iverksettingstankegang til å ta rollen som partnere sammen
med nasjonale aktører. Likevel antyder studien at fylkeskommunens autonomi på
hvordan de skal gå inn og fylle denne rollen
er begrenset av nasjonale krav, og dermed risikerer å ta ut mindre av utviklingspotensialet.
4.2 Manglende forpliktende redskap som
sikrer ex post samordning
a) Vertikal ex post – ønskes primært å sikres
gjennom eierskap
Deltakelse i prosessen er viktig for å sikre eierskap, at resultatet gjenspeiler det aktørene skal ivareta, og at aktørene dermed føler
seg forpliktet av dette. Mange av de fylkeskommunale aktørene påpeker at det primært er denne forpliktelsesmekanismen regional plan bygger på. Som en av dem påpeker;

29

KP-2017-1.book Page 30 Wednesday, February 15, 2017 2:13 PM

Bedømt (refereed) artikkel

Gro Sandkjær Hanssen og Hege Hofstad

Jeg liker ikke ordet forpliktelse. Det er noe
feilfokusert. Hvorfor gjør vi som vi gjør,
hvorfor gjør fagfolk det, hvorfor gjør politikere det? Det er fordi det er en rasjonalitet
bak. Forpliktelse som en moralsk tilnærming har jeg ingen tro på, det kan vi bare
glemme. Det som er interessant i et regionalt
perspektiv, i Norges heftigste pressområde, –
er det bra å drive by-tettstedsutvikling? Flere og flere ser at det blir faktisk ganske fint,
det blir faktisk ganske kostnadseffektivt å
rigge kommunale tjenester, vi har alt på ett
brett. Slike logikker knyttet opp mot andre
samfunnsområder (Fylkesplanlegger)
Likevel er det flere som tar til orde for at forpliktelse gjennom eierskap er en svak samordningsmekanisme. De etterlyser vilje hos
det politiske nivået til å ta i bruk de hierarkiske virkemidlene. Fylkeskommunene bruker ikke nødvendigvis mulighetene som PBL
gir til å gi retning, som for eksempel regional
planbestemmelse (Asplan viak 20152:21,
Hofstad og Hanssen 2015, 2016). Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende
virkning at godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges til grunn for behandling av søknader om etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. Regionale planlegger rapporterer at de ofte opplever motstand fra politikerne når de ønsker å ta i
bruk instrumentet.

er]: Har dere i administrasjonen anbefalt
det? [Fylkesplansjef]: Vi har det i ett tilfelle, og da var tilbakemeldingen så klar at
det kommer vi nok ikke til å prøve oss på
igjen.» (Fylkesplansjef)
Som sitatene peker på, blir instrumentet
ofte tillagt en «overkommune»-karakteristikk som politikere ikke ønsker skal hefte
ved dem. Dette bygger delvis på en manglende anerkjennelse av at kommunene selv er
med å utforme en regional plan, og dermed
kan få påvirke innholdet og virkemidler
gjennom gjensidig forståelse (trinn 1+2) og
eierskap til planinstrumentet. Altså ser man
bort fra den ex ante- samordningen man forventer skal skje i en planprosess, og tillegger
den bare en ex post-funksjon.
En forutsetning for at regionale planer
skal kunne ha en samordnende effekt (ex
ante og ex post), er at det brukes til å gi retning for samfunnsutviklingen, en retning
som gir føringer for en mengde offentlige aktørers praksis og virkemiddelbruk (ex post
samordning). Flere tidligere studier viser at
fylkeskommunene har vist liten vilje til å gi
strategisk retning til samfunnsutviklingen,
for eksempel gjennom planer (NOU 2000:22,
Nordregio 2005, Baldersheim mfl 2009, Nilsen og Langset 2013), og ennå ikke har tatt
dette ansvaret fullt ut. Flere i lederposisjoner i fylkeskommunene trakk frem dette;

«Når vi begynte så var det nærmest en betingelse fra kommunene at fylkeskommunen ikke skulle bruke planbestemmelse i
den regionale planen. Plansamarbeidet
var bare mulig basert på konsensus og lik
maktfordeling. Altså en maktfordeling som
gjorde at kommunene beholdt sin arealmyndighet, og at spillereglene ble basert på
tillit og samarbeid. Dette viser at samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene kan være veldig skjørt, og at bruk av
planbestemmelse utfordrer relasjonen til
kommunene». (Fylkesplansjef )

«Vi holder nå på med tre store sjøarealplaner i fylket, i forhold til oppdrett, men også
litt bredere enn det, og da har vi valgt og
heller støtte kommunene både økonomisk
og faglig for å lage interkommunale planer.
Vi kunne jo gjort det som regionalplan, det
ville vært både enklere og egentlig mer ryddig, men det er ikke politisk vilje» (Fylkesplansjef)

«Våre politikere er meget tilbakeholden på
(å ta i bruk planbestemmelser). [Intervju-

«[Intervjuer]: Hvis man skal gi strategisk
retning så må man velge bort ting. Er fylke-

«[Det] er ikke vilje til å ta de upopulære beslutningene som da av og til kan være å
prioritere». (Fylkesrådmann)

2. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (av 27. juni 2008), som har som formål å få en sterkere
regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre, kan avløses av regional plan
med planbestemmelse i henhold til § 8-5.
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spolitikerne klar for det.. å velge en retning
som skal gjelde for kommunene. [Fylkesplansjef] På det spørsmålet så er jeg helt
sikker på svaret mitt, og det er nei. Det er jo
selvfølgelig nyanser, men hvis jeg skal svare
ja eller nei så er det helt klart nei. De er sektorpolitikere og de er kommunepolitikere.»
Dermed kan man stille spørsmål ved om fylkeskommunene er modne for å ta en sterkere
samordnende rolle gjennom retningsgivning.
b) Vertikal ex post mekanismer – tilstrekkelig
formell myndighet som arenabygger og koordinator?
Våre informanter fremhever at det er eierskap gjennom prosessen som er essensielt for
at planen etterleves. Dette krever et minimum av formell myndighetsrolle som koordinator av prosessen eller samarbeidsarenaen.
Som en fylkesplanlegger sa;
For i koordinatorrollen ligger det også
myndighetsroller.. i koordinatorrollen så
ligger jo at vi gjennom gode prosesser kommer frem til regionale planer og når de faktisk er satt så må vi jo forvente at både
kommunene og statlige virksomheter følger
den planen (Fylkesplanlegger).
Allerede i St.meld. nr. 19 (2001–2002) ble det
understreket at fylkeskommunene måtte bevege seg fra en ren myndighetsrolle til å ta
lederskap i regionale partnerskap (Knudsen
mfl 2005), men våre informanter setter
spørsmålstegn ved om forutsetningene er tilstede (Hofstad og Hanssen 2015, 2016,
Hanssen, Hovik og Hundere 2014, Stokke og
Indset 2013/4, Hansen mfl 2006). Tidligere
forskning har også trukket frem denne svake
institusjonelle konteksten rundt det regionale utviklingsarbeidet utfordringen. Knudsen
(mfl 2005:29) skriver at den norske frigivningen av det regionale utviklingsbegrepet gir
statens mange sektorer og aktører tilsvarende stor frihet i forhold til å forholde seg til
fylkeskommunen som aktør.
c) Vertikal og diagonal ex post – tilstrekkelige formelle forpliktelsesmekanismer?
Mange kommunale og fylkeskommunale aktører uttrykker frustrasjon over statlige sek-
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tormyndigheters manglende vilje til å etterleve regionale planer, og at planenes samordningspotensial (ex post) ikke tas ut. Det kan
derfor se ut til at den formelle forpliktelsesparagrafen er for svak. Den lyder:
Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (PBL, § 8-2.Virkning av regional plan).
I lovkommentaren understrekes det at «Loven klargjør med dette at regionale planer
skaper forpliktelser for offentlige myndigheter og organer til å søke å følge opp og gjennomføre de målsettinger, tiltak og retningslinjer som er nedfelt i regionale planer» (Innjord 2010:156). Uttrykket «legges til grunn»
er altså ment å gi forpliktende føringer for videre planlegging og virksomhet, men det er
ikke tale om «absolutte forpliktelser av rettslig art» (Innjord 2010:156, Ot.prp.nr. 32
(2007–2008) 200). Det viktigste sanksjonsmiddelet er å fremmes innsigelse mot forslag
til kommunale arealplaner som er i strid
med føringene i en regional plan (§ 5-4).
Både denne og tidligere empiriske studier
viser at regionale statlige aktører i mange
tilfeller ikke legger regionale planer til
grunn for sitt arbeid, og også lar være å delta
i utformingen dem (Hanssen, Hovik og Hundere 2014, Stokke og Indset 2013/2014). Som
to planleggere rapporterer;
«(Opplever dere at de (regionale plan)instrumentene som finnes i PBL (2008) også
er tilstrekkelige for å binde regional stat?)
Nei. Der har vi mye svakere virkemidler.
For overfor kommunene så kan vi, hvis vi
har politisk vilje til det, reagere. Men det er
mye vanskeligere når det gjelder staten»
(Fylkesplanlegger)
«Men det er ikke alle som trykker den regionale planen til sitt bryst, for eksempel på
sentralt hold i de ulike statlige sektormyndighetene. Landbruk vil synes at det i stor
grad er positivt. Og så tror jeg at de som har
med kollektivt synes det er positivt. Og så
opplever jeg det ikke så langt at det er det
tilsvarende på veisiden, statens veivesen. De
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bruker det ikke tilsvarende som sitt dokument. Mye av det som ligger bak er jo intercity-tolkningen» (Kommunal planlegger)
En måte å styrke forpliktelsesdimensjonen
på er at den følges opp i forskrifter om spesifikke regionale planer. I vannforskriften,
som blant annet er hjemlet i PBL (2008) står
det at «godkjente vannforvaltningsplaner
skal legges til grunn for regionale organers
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen» (§29 i
vannforskriften). Surveyer om vannforvaltningsarbeidet viste imidlertid stor forskjell
mellom de ulike aktørgruppene i holdning til
forpliktelsen til den regionale vannforvaltningsplanen (Hanssen mfl 2016). Det er dobbelt så mange hos fylkeskommunene (60 %),
som hos regionale statlige myndigheter (30
%), som er helt enig i at paragrafen innebærer at hver virksomhet er forpliktet til å
følge opp planen og oppfylle miljømålene som
er nedfelt i planen og de foreslått tiltakene.
Blant respondentene fra kommunene var
svaret litt høyere, men likevel ikke mer enn
42%. Denne holdningen er problematisk ift
til lovens intensjoner (PBL) om at regionale
planer skal virke samordnende vertikalt og
diagonalt, altså på tvers av forvaltningsnivåer (også utenfor linjen).
d) Motstridende nasjonale signaler til hvordan regional plan skal samordne arealpolitikk
Andre informanter i studien peker på irrasjonaliteten i dagens plansystem, at samordningspotensialet il regional plan er avhengig
av evnen nasjonalt nivå har til å være konsistent. Dette gjelder spesielt knyttet til innsigelsesbestemmelsen. Både fylkeskommunen og statlige sektormyndigheters kan
fremme innsigelser til kommunale planer,
dersom de kommunale planene avviker fra
regional plan. Innsigelsesordningen er dermed et viktig instrument som kan bygge opp
under regional plan som flernivåsamordning.
I de siste årene, med Solberg-regjeringen,
har det vært imidlertid vært langt flere tilfeller enn tidligere hvor regionale planer støttes opp av nasjonale innsigelsesmyndigheter, men ikke av departementet (KMD)
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(Strand og Næss 2016). Dette sender uklare
styringssignaler nedover i plansystemet,
blant annet til innsigelsesmyndighetene, til
fylkeskommunen som regional planmyndighet og til kommunale planmyndigheter. Resultatet blir ifølge en del av våre informanter, uforutsigbarhet, langdryge planprosesser og unødvendig tidsbruk – siden flere aktører i etterkant prøver seg på å utfordre
prinsippene i regionale planer (se også Millstein mfl 2016). Denne praksisen kompliserer også arbeidet til politisk ledelse i fylkeskommunene;
Hvis ikke vi kan stole på at de knallharde
takene vi tar regionalt – at de følges opp
nasjonalt – så nytter det ikke! (Fylkesordfører).
... nødvendigheten av planlegging blir bare
større og større når utfordringene blir større.
Samtidig er evnen til å gjøre grep som bygger opp under en løsning utrolig svak.. Og
våre politikere på regionalt nivå, de har store problemer med å forplikte seg, i forhold til
å holde det grepet fast. Og når vi … prøver å
være prinsipielle, og bringer det frem for departementet, så klarer ikke de å forplikte seg
heller. De gir da medhold i de dårlige løsningene, i sak etter sak. Som er av prinsipiell
karakter. Som understreker gapet mellom
ambisjonene, som følge av en tenkt nødvendighet, og viljen til å forplikte seg på det (Administrativt ansatt, kommune)
Flere av informantene opplever at dette underminerer nødvendig samordning på tvers
av kommunegrenser, for å få en mer helhetlig areal- og transportutvikling.
«vi har myndighet gjennom planrollen,
mulighet for å bruke planbestemmelser,
innsigelser… Og der har [fylkeskommunen] også gjort en kjempejobb, .. har laget
en meget spenstig arealdel og brukt mulighetsrommene som er i plan- og bygningsloven og det er det jo en del kommuner som er
litt irriterte på i offentlige rom. Men, når vi
snakker med dem i kulissene så er de veldig fornøyde; «så bra at dere gjør dette, fordi vi er veldig presset på arealer her- rikt
kulturminne landskap, matjord osv.» , og

KART OG PLAN

1–2017

KP-2017-1.book Page 33 Wednesday, February 15, 2017 2:13 PM

Regional planlegging som flernivåkoordinering
kommunene skjønner ofte at hadde de fått
fritt spillerom så er det veldig tungt å stå i
mot for eksempel næringsinteresser. Men
du får ikke kommuner til å stå frem å skryte av fylkeskommunen utad. Men i kulissene så hører vi mye positivt» (folkehelseansvarlig i fylkeskommune).
Vi ser altså at fylkeskommunenes føringer
kan lette oppgaven til kommunene med å
føre en konsekvent og forutsigbar arealpolitikk, for å oppnå lokalpolitiske mål. Dette
kan tilsi at fylkeskommunene bør ha større
vilje til å legge slike føringer, nettopp for å bistå kommunene til å være forutsigbare i sin
planlegging. Andre studier understreker at
det er behov for å styrke fylkeskommunenes
vilje til å utvikle kommuneoverskridende
planlegging som også innebærer å legge føringer for kommunene når regionale hensyn
tilsier det (Nilsen og Langset 2013:9).
4.3 Oppsummert
Sett under ett fremstår dagens lovbestemmelser om regional planlegging som lite forpliktende, og dermed reduseres potensialet
for samordning ex ante og ex post. Som også
Holth og Winge fremholder (2016:9), så bygger loven på en forutsetning om at planene
utformes i bredt partnerskap med kommuner og regionale statlige aktører (for å bli akseptable for dem), samt en tillit til at regionale planer blir fulgt i praksis. Den empiriske studien har synliggjort flere forhold ved
dagens lovgivning som vanskeliggjør lovens
formål om samordning. Både denne og andre
studier viser at dagens rettsregler ikke sikrer tilstrekkelig oppslutning om regionale
planprosesser. Loven har for det første for
svake mekanismer for å sikre samordning ex
ante. Selv om andre myndigheter er forpliktet til å delta i regionale planprosesser, har
kravet liten betydning for de som velger å stå
utenfor. I praksis er fraværende regionale
statlige myndigheter en utfordring. For det
andre har loven for svake mekanismer for å
sikre samordning ex post. Regionale planer
er kun retningsgivende, og er i liten grad forpliktene for andre forvaltningsorganer og
private aktører. Mangel på rettslige virkninger gjør at regionale planprosesser, strategier og planer ofte mister mye av sin legitimi-
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tet og gjennomslagskraft i praksis (Hofstad
og Hanssen 2015, 2016, Holth og Winge
2016).
Mens kommunal planlegging har fått mer
og mer preg av markedsmessig koordinering,
så har regional planlegging alltid båret preg
av nettverkslogikk. Men det kan se ut til at
nettverklogikken, i større grad enn man har
anerkjent tidligere, er avhengig av å støtte
seg til mer hierarkisk orienterte koordineringsmekanismer for å fungere optimalt.
Dette for å sikre at aktørene møter opp i prosessene hvor ex ante samordning er ment å
skje. Likevel kan man ikke styre den samordningen som faktisk er ment å skje på arenaen gjennom den hierarkiske koordineringstankegangen. Samordning ex ante
må derfor basere seg på en nettverkslogikken, om at man er likeverdige aktører på
arenaen som deler kunnskap og skaper gjensidig, forståelse og bevisstgjøring (deliberasjon). Men som også bringer sine hensyn og
interesser til torgs, og brynes, argumenterer,
veier og prioriterer (forhandling). Og som
NOU 2003:14 :64 vektlegger, at «konflikter
løses på en måte som partene godtar», slik at
alle får eierskap til den. De hierarkiske virkemidlene ser ut til å være viktige for å understøtte og tilrettelegge for at prosessene
sikrer dette, for eksempel gjennom å kreve
tilstedeværelse.

5. Hvilke endringer kan gjøres for å
bedre samordningspotensialet?
Basert på de empiriske studiene vi har vist
til her, mener vi det er nødvendig å styrke regional plan som samordningsmekanisme, og
at dette må gjøres gjennom å gi planen rettslig virkning, men også gjennom tiltak utenfor loven.
a) Regional plan med rettslig virkning
I forarbeidene til PBL (2008) ble det lagt vet
på at samordning må sikres «ved bestemmelser om at planen skal følges ved senere vedtak, særlig ved anvendelsen av annen lovgivning», og planlovutvalget slo her ettertrykkelig fast at «Skal en vedtatt plan virke samordnende, må den også være forpliktende og
følges» (NOU 2003:14:64). De fremhevet
også at det regionale planinstrumentet er «et
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Figur 5. Forslag til endringer, i PBL (2008) og i faktorer som utgjør forutsetninger for at loven
skal kunne fungere.
meget viktig virkemiddel for samordning,
både mellom forvaltningsnivåene og mellom
sektorene» og anbefalte regional plan med
rettslig virkning (NOU 2003:14:65). Vårt arbeid har belyst at de eksisterende bestemmelsene i loven ikke er tilstrekkelige for å
sikre samordning. Vi mener derfor en forutsetning for å sikre tilstrekkelig vertikal koordinering er å styrke rettsvirkningene av
regional plan, for eksempel ved å legge inn
elementer av «absolutte forpliktelser av
rettslig art» (Innjord 2010:156). Slike planer
vil i større grad enn hva som er tilfelle i dag
sikre at aktører som er nødvendig for å gjennomføre planen finner det nødvendig å delta
i planprosessen (samordning ex ante). I tråd
med Holt og Winge (2016) mener vi den
rettslige bindingen bør være forbeholdt konkrete temaer; primært samordnet bo-areal
og transport, vannforvaltning, mineralutvinning, energi og reindrift. Dette er sektorer
som ofte krever kartlegginger og avveining
av interesser både på nasjonal, regionalt og
lokalt nivå. For slik plan gjelder de samme
bestemmelser om innhold og rettsvirkning
som for arealdel av kommuneplan» (se Holth
og Winge 2026:10). Man vil da få regionale
planer av to typer, de retningsgivende og de
rettslig bindende (Holth og Winge 2016:10).
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Rettslig bindende regionale planer på disse
områdene vil kunne forbedre effektiviteten i
kommunal planlegging og reguleringsplaner
(område/detalj), fordi innsigelsesmyndighetene allerede i den regionale (bindende) planen må avklare veiing og prioritering av de
hensyn de etter sektorlovene skal ivareta.
Altså tvinger man frem større grad av sektorsamordning og flernivåsamordning her,
og slipper å gjøre det i den enkelte kommuneplan etc.
I tillegg anbefaler vi sterkere nasjonale føringer (påtrykk) for at alle regioner/fylkeskommuner tar i bruk regional planbestemmelse (§ 8-5), og at det også tas i bruke på andre områder enn hva angår kjøpesenterutvikling, for eksempel knyttet til arealbruk
rundt vassdrag, knyttet til naturmangfold,
etc.
Selv om fylkeskommunene selv skal kunne velge hvorvidt de vil ta i bruk planinstrumentet regional plan med rettslig virkning,
tar vi til orde for at alle fylkeskommuner må
ha en rettslig bindende regional plan for
samordnet areal- og transport. Dette er i
henhold til planlovutvalgets anbefalinger
(NOU 2003:14:117). En slik plan skal ikke
detaljregulere arealbruk, men nedfelle prinsippene for arealbruk. Dette bør for eksem-
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pel være å trekke en langsiktig grense for
landbruk/ tettstedsutvikling, slik den regionale planen for areal- og transport for Jæren
og for Oslo og Akershus gjør. Samtidig er det
svært viktig å sikre samordning ex ante
gjennom å involvere kommuner i utformingen av rettslig bindende regionale planer,
slik at de får eierforhold til dem. Det er derfor nødvendig å introdusere sterkere og mer
eksplisitte prosedyrekrav til formell involvering av kommunene.
b) Skjerpede krav til relevante offentlige
aktører om å delta i regionale planprosesser.
Dagens plan- og bygningslov (2008) inneholder sanksjoner overfor offentlige aktører,
ved at retten til å fremme innsigelser bortfaller dersom kravet til deltakelse i planprosessen ikke er oppfylt (§ 5-5). Likevel har fylkeskommunene få sanksjoner i gjennomføringen av regionale planer. Spørsmålet er om
regionene også må få flere virkemidler som
kan fungere som sanksjoner dersom offentlige, ressurskontrollerende aktører ikke deltar, eller ikke vrir sin virkemiddelbruk i den
retningen som er valgt i den regionale planen.
c) Nye modeller som kobler regional plan til
gjennomføringsinstrument – og gir sterkere
formell forpliktelse hos statlige myndigheter
og kommuner.
Handlingsprogrammet er ment å være det
primære instrumentet for å sikre oppfølgingen av regional plan. Planlovutvalget mente
likevel at handlingsprogrammet måtte følges opp av en form for avtaleverk for å styrke
samordning ex post; «Utvalget mener gjennomføringen av planer i stadig større grad
bør knyttes til forskjellige former for avtaler
mellom de partene som disponerer virkemidler. Dette kan både være avtaler mellom
myndigheter, og mellom myndigheter og private parter». De mener viere at dette bør
være gjensidig forpliktende avtaler de ulike
aktørene i mellom (NOU 2003: 14:76), som
både skal operasjonalisere planen og handlingsprogrammet, samt forplikte aktørene. I
lovkommentaren til forpliktelsesparagrafen
(§ 8-2) i PBL (2008) blir det derfor understreket at man ved vedtak av handlingsprogrammet til en regional plan kan inngå «bindende
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avtaler mellom de ulike aktørene om økonomiske bidrag til de tiltak som inngår i planene» (Innjord 2010:156). I slike tilfeller vil
«slike avtaler som utgangspunkt kunne
håndheves ved søksmål på vanlig måte» og
dermed være juridisk bindende (ibid.156). Vi
vil argumentere for at det avtaleinstituttet
må videreutvikles som gjennomføringsinstrument til regionale planer for forplikte
(regionale) statlige aktører.
– Byutviklingsavtalemodell
(byvekstavtalen). Det arbeides nå med et nytt virkemiddel som skal øke gjennomføringsevnen
til regionale planer (Plannytt 1. 2016. Nyhetsbrev fra KMD, 12.2.2106), byutviklingsavtaler eller byvekstavtaler. Avtalene har som mål å sikre forpliktende
samarbeid mellom staten, fylkeskommune og kommunene om oppfølging. Her legges det vekt på at regional eller interkommunal areal- og transportplanlegging må
være koordinert med mål og investeringstiltak som fastsettes bymiljøavtalene som
nå er under utarbeiding. Forpliktelsene
knyttet til arealbruk i bymiljøavtalene og i
regional- og interkommunal plan skal følges opp gjennom egne byutviklingsavtaler
for hver av de fire største byregionene. Byutviklingsavtalene vil klargjøre hvordan
staten, fylkeskommune og kommunene
samarbeider om en arealutvikling som
bygger opp under de miljøvennlige transportformene. Det økte potensialet disse
byutviklingsavtalene representerer for å
forplikte regionale statlige aktører, vektlegges av informantene i studien vår.
– Alternativ «helhetlig regional utviklingsavtale /utviklingsprogram». I Østlandssamarbeidet (notat 21.10.2015) foreslås
det samhandlingsmodell mellom statlig og
regionalt nivå som bygger på forhandlinger. Her foreslås det at regional plan (evt
regional planstrategi) skal danne grunnlag for forhandlinger med stat og regjering
om fremtidige arbeidsoppgaver og tildeling av midler. Her arbeider man frem et
utviklingsprogram (avtale), som inneholder flere regionale planer, og oppfølgingen av disse. Alle de statlige utviklingsmidlene og prosjektmidlene foreslås inn i
dette regionale utviklingsprogrammet.
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Dette skal igjen nedfelles i kontrakter om
virkemiddelpakker. Ideen er at utviklingsprogrammet skal revideres hvert 4. år. Et
viktig premiss er at det finnes regionale
planer som legges til grunn for avtalene.
En slik modell vil åpne for å kunne ha politisk bindende utviklingsavtaler på andre
områder enn arealplanlegging, som folkehelse, utslippsreduksjon, vannforvaltning,
kompetanseutvikling etc.
Selv om PBL (2008) allerede innehar paragrafer (§ 17-1 til 17-7) som omtaler avtaler,
så omfatter dette primært utbyggingsavtaler
som er en avtale mellom kommunen og
grunneier eller utbygger om utbygging av et
område. Vi vil derfor argumentere for at man
inkluderer en ny rettsregel for et avtaleinstitutt som byutviklingsavtaler, som omtaler
avtaler mellom ulike forvaltningsnivåer, jfr
§ 6-1 til 6-6 om de obligatoriske samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak i
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2011. Dette for å sikre viktige
prinsipper som åpenhet, involvering av relevante aktører og etterprøvbarhet.
Samordning i form av forpliktene avtaler
krever trolig økt bruk av rammestyring overfor regionale og lokale myndigheter, ikke
bare over det enkelte departements budsjett,
men også på tvers av departementsområder,
slik også NOU 2003: 14:76 påpeker. En slik
endret praksis vil styrke det lokale og regionale demokratiet, ved å gi økt selvstyre (større budsjetter uten øremerking).
Endring av PBL er imidlertid ikke tilstrekkelig for å ivareta lovens intensjon om
samordning mellom forvaltningsnivåer. Tiltak som bør gjøres fordi de berører forutsetningene for at PBL (2008) skal kunne fungere som intendert:
d) Legge forpliktelsen inn som en rettsregel
(forpliktelsesparagraf) i sektorlover, eventuelt i forskrifter.
Som Knudsen mfl (2005) understreker kan
det regionale samfunnsutviklingsarbeidet
myndiggjøres gjennom at sektordepartementene setter klarere mål, forventninger og
spilleregler for sin underliggende virksomhet relatert til hvordan de skal delta i prosesser. Dette må nedfelle seg i sektorlover og –
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regelverk, og gjennom forventningsbrev, tildelingsbrev, mål – og resultatstyringssystemer. Sektorlovene kan legge inn rettsregler som betoner forpliktelsen til deltakelse i regionalt planarbeid på det relevante
sektorområdet. Et alternativ er å legge inn
kravene i forskrifter.
e) Departementene må gi tydelig instruks til
sine underliggende direktorat og regionale
ledd om forpliktende deltakelse i regionale
planprosesser, og at de legger regionale planer til grunn for sin virksomhet.
Siden nasjonale myndigheter og regional
statlig myndighet som oftest er sektorinndelt, fører den statlige styringen ofte til et
sektorfokus i styringen av og samhandlingen
med fylkeskommuner og kommuner. Det er
derfor nødvendig at statlige myndigheter inkluderer en instruks til sine underordnede,
regionale ledd om at de må delta aktivt i regionale planprosesser, blant annet fordi disse har en samordnende funksjon. Difi omtaler dette som «fellesføringer» (til å la seg
samordne med andre), og anbefaler at det
innføres. I tillegg må departementene gi sine
underliggende etater (særlig de regionale
ledd) instruks om å legge regionale planer til
grunn for sin virksomhet, noe som innebærer
å tilpasse sin virkemiddelbruk og lokalisering etter hovedprinsippene i den/de regionale planene.
f) Styringssystemene departementene har
overfor sine underordnede etater må i større
grad ta opp i seg mål om tverrsektoriell samordning.
Tidligere forskning viser at styringssystemet
i staten forsterker sektoriseringen og ikke
tilrettelegger for regional samhandling (Nilsen og Langset 2015). Tildelingsbrev og andre føringer er i hovedsak sektorspesifikke
og det samme er mål- og resultatstyringssystemene (Difi 2014). Selv om alle etater har
en plikt til å ivareta samarbeids- og samordningsbehov er det grad av måloppnåelse for
egen sektor etaten blir målt på (Nilsen og
Langset 2015). Som en fylkespolitiker sa;
«Hvis man er så opptatt av at innovasjon
Norge skal fungere optimalt, ..da bør staten
se på sin egen organisering. Jeg tror ikke det
er mange departementer som har innflytelse
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på Innovasjon Norge, og så skal en få 19 fylkeskommuner til å tale med en tunge. Og så
er det oss som er problemet. Det er ikke oss
som sender oppdragsbrevene og er vanskelige, det er det jo de forskjellige departementene som gjør (fylkesordfører). Også Knudsen
mfl (2005) påpeker behovet for at staten setter klarere mål, forventinger og spilleregler
for hvordan statlige regionale myndigheter
skal forholde seg til fylkeskommunens retningsgivning. Slike instrukser kan gis som
tildelingsbrev, forventningsbrev eller mål- og
resultatstyringssystemer.

man høyst sannsynlig vil få færre innsigelser
til kommuneplaner – dersom de ikke velger å
utfordre regional plan. Selv om regionale planer aldri vil bli like finmaskede som kommuneplanens arealdel (eller reguleringer), så kan
de likevel inneholde svært viktige prinsippavklaringer – for eksempel på hvilke hensyn som
skal veie tyngst i ulike områder. Av den grunn
vil også behovet for bruk av statlig plan bli
mindre, noe som vil styrke det regionale- og lokale demokratiet (som arealmyndighet).

Litteratur:
6. Avslutning
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