
Å utvikle Vestfold og Telemark
- verdiskaping gjennom grønn omstilling





Å utvikle Vestfold 
og Telemark

Verdiskaping gjennom grønn 
omstilling

Plangjennomgang Handling
Bygger dagens 
planer oppunder 
FN målene?

Prioriterer vi tiltak 
som gjør at vi når 

målene?



Prosess



• Sentrale utviklingstrekk

• Slik lever vi i Vestfold og Telemark

Pause

• Økonomi: Sammen om sentrum i Moss

• Sosiale forhold: Med hjerte for Arendal

• Klima og miljø: Omstilling til et lavutslippssamfunn

• Partnerskap og nettverk

Pause

• Planbehovet i det nye fylket

• Spørsmål

• Takk for nå

Program for dagen



Ditt og mitt 
Vestfold og
Telemark



TRINES 
PRESENTASJON



Ditt og mitt 
Vestfold og
Telemark



Slik lever vi i 
Vestfold og
Telemark



MARI ESPETVEDT



Slik lever vi i 
Vestfold og
Telemark



Pause til 
10:00



ET BÆREKRAFTIG VESTFOLD OG TELEMARK





Sammen om 
sentrum i 

Moss



TERJE PETTERSEN





Verdiskaping



Verdiskaping







ET BÆREKRAFTIG VESTFOLD OG TELEMARK





Med hjerte
for Arendal



LISBETH IVERSEN



Utenforskap

1996 personer





ET BÆREKRAFTIG VESTFOLD OG TELEMARK





Omstilling til
et 

lavutslipps-
samfunn



HEGE WESTSKOG



Klimagass
utslipp





Er det mulig å lykkes med reduksjon i 
klimagassutslipp, redusere utenforskap og 
samtidig øke verdiskapingen?





SAMHANDLING FOR Å LØSE KOMPLEKSE SAMFUNNSUTFORDRINGER



Klima- og 
energinettverk

Lokaldemokratii

Regionalt 
demokrati

Stat

Akademiai

Organisasjoneri

Frivilligheti



Klima- og energinettverket for Vestfold og 
Telemark 

• For kommuner, næringsliv og akademia 
(samarbeid på tvers)

• Fylkeskommunen har prosjekt- og 
sekretariatsansvar

• Koblingsboks for fremtidsrettede løsninger 

• Bygge på Vestfold klima- og energiforum og 
tilpasset Klimapartner-modell

• Samarbeidserklæring med andre nettverk



Temaer og aktiviteter

Utvikles i samarbeid med medlemmene som vil være kommuner, akademia og 
næringsliv/industri. Eksempler kan være: 

1. Klimaregnskap og budsjett i kommuner og virksomheter (kobling mot klimamål)

2. Smarte innkjøpsstrategier

3. Sirkulærøkonomi

4. Klimarisiko

5. Grønn vekst, forretningsutvikling og omstilling

6. FOUI

7. Internasjonalt samarbeid



Pause til 
11:35



Forslag til plankonklusjon
• Redusere antall regionale planer, 

strategidokument og andre 
styringsdokument. 

• Erstatte overlappende planer for 
hhv. Vestfold og Telemark med et 
felles strategidokument. 

• De nylige vedtatte regionale 
planene videreføres.



Følgende planer foreslås utarbeidet, 
revidert eller er vedtatt revidert:

• Regional kystsoneplan for Vestfold
• ATP Grenland 
• Regional plan for vannforvaltning i 

vannregion Vestfold og Telemark
• Regional plan for trafikksikkerhet



•



=

Strategi 
for kulturfeltet

=

Strategi 
for næring

& innovasjon 

=
Strategi 

for opplæring 



Spørsmål



Takk for nå!
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