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Høringsbrev regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark –
verdiskaping gjennom grønn omstilling

Sammen skal vi utvikle Vestfold og Telemark. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger på
utkastet til ny regional planstrategi for Vestfold og Telemark slik at vi kan legge
regionens innspill til grunn for vårt utviklingsarbeid.
Høringsutkastet er vedtatt av fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune i
SAK 66/20 og høringsfrist for innspill er 21. september.
Kunnskapsgrunnlaget viser regionens bærekraftsutfordringer
Nåværende utkast til regional planstrategi bygger på kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og
Telemark - et kunnskapsbilde i utvikling, vedtatt i SAK 83/19 i Fellesnemda. En sentral del av
fjorårets høringsrunde var det regionale kunnskapsgrunnet Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et
kunnskapsbilde i utvikling, og tilbakemeldingene fra høringsinstansene var tydelige på at
verdiskaping og regional arenautvikling burde prioriteres. Det har vi også gjort. Bærekraftig utvikling,
herunder verdiskaping og samhandling, ligger til grunn for alt vårt fremtidige plan- og
utviklingsarbeid
Folkehelserapporten, Slik lever vi i Vestfold og Telemark, er vedtatt av fylkestinget i SAK 48/20. Slik
lever vi i Vestfold og Telemark er fylkeskommunens folkehelseoversikt etter folkehelseloven, og er
nært knyttet opp mot det overordnede kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark.
Rapporten utforsker helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket vårt og peker på de største
folkehelseutfordringene vi står overfor
Kunnskapen som ligger til grunn for regional planstrategi viser at vi er en region med mange
muligheter. Men også utfordringer. Bærekraftsmålenes tre nivåer går dypt inn i Vestfold og
Telemarks mest gjennomgripende utfordringer. Den økonomiske bærekraften trues av for lav
verdiskaping. Vestfold og Telemark har nest lavest verdiskaping av Norges 11 regioner. Den sosiale
bærekraften utfordres av et høyt utenforskap som bl.a. preges av høy barnefattigdom, lav

arbeidslivstilknytning for unge voksne og lav sysselsettingsgrad blant innvandrere. Den miljømessige
bærekraften trenger drahjelp for å redusere betydelige klimautslipp og skape bedre forutsetninger
for grønn samfunnsutvikling og verdiskaping gjennom grønn omstilling.
Gjennom høringen av kunnskapsgrunnlaget ble det gitt tilslutning til to prioriterte områder i
arbeidet med regional utvikling:
a) Verdiskaping gjennom grønn omstilling
b) Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer
I tillegg er det vektlagt åtte bærekraftsmål for å få til verdiskaping gjennom grønn omstilling:
•
•
•
•
•
•

mål 4 - God utdanning
mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
mål 9 - Innovasjon og infrastruktur
mål 11 - Bærekraftige byer og samfunn
mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
mål 13- Stoppe klimaendringene.

Bærekraftsmål 17- Samarbeid for å nå målene henger tett sammen med satsingsområdet
Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer, og fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.
Under den politiske behandlingen av Slik lever vi i Vestfold og Telemark ble det vedtatt at
bærekraftsmål 10 - mindre ulikhet, skal innarbeides i forslaget til regional planstrategi.

Regional planstrategi for Vestfold og Telemark
Høringsutkastet til regional planstrategi som nå skal høres er bygd opp annerledes enn tidligere
planstrategier. Dokumentet er utformet som en utviklingsstrategi, med to hoveddeler.
I første del går vi gjennom status for gjeldende planer og vurderer behovet for nye. Vi foreslår å
redusere antallet regionale planer og strategier, og slå sammen strategier og handlingsprogram. Alle
endringer er omtalt i vedlagte forslag til regional planstrategi.
Den andre delen er forslag til regional utviklingsstrategi, hvor vi beskriver hvordan vi ønsker å styrke
arbeidet med de prioriterte bærekraftsmålene. Alle tiltak vi foreslår tar utgangspunkt i åtte sentrale
bærekraftsmål og beskriver hva vi som region bør prioritere i denne fireårsperioden.
Avslutningsvis redegjør vi for det partnerskapet og de nettverkene vi mener er viktigst for å koble
regionen sammen til felles innsats for å nå målene.

Fylkestingets vedtak
Ved behandlingen av regional planstrategi fattet fylkestinget vedtaket som er vist nedenfor.
Vedtaket er ikke innarbeidet i planstrategidokumentet, men er satt inn i høringsbrevet slik at det
kan gis tilbakemeldinger på innholdet i vedtaket i høringen.
Vedtak
1. Forslag til regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020 – 2024 sendes på høring og
offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 21. september 2020.
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2. Fylkestinget forholder seg til Regional planstrategi som dokument i Vedlegg 0, og til Vedlegg 1 som gir
en oversikt over anbefalte planer og strategidokumenter.
•

Behovet for å bevare artsmangfold og økologi innarbeides i Regional Planstrategi, som del av Tiltak
for å nå bærekraftsmål 14 – Liv under vann, og bærekraftsmål 15 – Liv på land. Fylkesrådmannen
vurderer plan eller strategidokument etter hva som er mest hensiktsmessig. Hensynet til
interregional forvaltning av Oslofjorden innarbeides også inn i Regional Planstrategi.

•

Hensynet til matsvinn og bærekraftig forbruk innarbeides under Tiltak for å nå bærekraftsmål 12 –
Ansvarlig forbruk og produksjon, og i arbeidet med å videreføre «Regional klimaplan for Telemark»
der hensynet til matsvinn er en sentral strategi. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om
hensynet til matsvinn er tilstrekkelig ivaretatt i eksisterende planer, eller om det er behov for videre
oppfølging gjennom plan eller strategidokument.

•

Hensynet til tannhelse er inkludert under Tiltak for å nå bærekraftsmål 10 – mindre ulikhet.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om hensynet til tannhelse er tilstrekkelig ivaretatt ved å
videreføre de regionale planene for folkehelse, eller om det er behov for å utdype fylkeskommunens
ansvar for tannhelse gjennom egen plan eller strategidokument.

•

Hensynet til kollektiv, sykkel og gange er inkludert under Tiltak for å nå bærekraftsmål 11 –
Bærekraftige byer og samfunn. En rekke planer og strategier omhandler kollektiv, sykkel og gange.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om hensynet er tilstrekkelig ivaretatt i eksisterende planer
som foreslås videreført, og i anbefalte nye planer og strategidokument.

•

CCS og fornybar energi er inkludert i Tiltak for å nå bærekraftsmål 13 – Stoppe klimaendringene, og i
videreføringen av Regional klimaplan for Telemark, og Regional plan for klima og energi (Vestfold).
Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere egne strategidokument for å følge opp dette arbeidet.

•

Fylkeskommunen har et ansvar for å forebygge og hindre rasisme og diskriminering i vårt samfunn,
som for eksempel på våre skoler, kulturinstitusjoner, i folkehelsearbeid, på fylkeskommunal
kollektivtransport og fylkeskommunens arrangementer. Fylkesrådmannen bes innarbeide dette
hensynet under Tiltak for å nå bærekraftmål 10 - mindre ulikhet, og foreslå det best egnede
verktøyet for å ivareta dette ansvaret gjennom regional planstrategi.

Høringsinnspill
Vi ønsker konkrete og tydelige tilbakemeldinger til denne planstrategien. Regional utvikling krever
prioritering og derfor blir tilbakemeldingene viktige. Gi oss konkrete tilbakemeldinger på hva dere
mener er viktigst av det vi foreslår å arbeide med i den kommende perioden, slik at vårt regionale
utviklingsarbeid gir best mulig gjennomføringskraft sett i lys av regionens muligheter og
utfordringer.
Vi ønsker tydelige og konkrete innspill på følgende punkter:
•
•
•
•
•

Satsninger og retning
Forslag til planer og strategier
Foreslåtte hovedgrep og tiltak
Partnerskap og nettverk
Fylkestingets vedtakspunkter
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Planstrategien vil justeres på bakgrunn av høringsuttalelser og behandles i politiske utvalg og
fylkestinget i desember 2020.
Høringsuttalelser merkes "Regional planstrategi" og sendes som epost til post@vtfk.no eller til
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien.
Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:
Ragnhild A. Jordtveit, tlf. 90 83 18 42, e-post: ragnhild.jordtveit@vtfk.no
Øistein Brinck, tlf. 48 16 64 15, e-post: oistein.brinck@vtfk.no
Vennlig hilsen
Terje Riis-Johansen
fylkesordfører

Jan Sivert Jøsendal
fylkesrådmann

Vedlegg:
•
•
•
•
•
•

Regional planstrategi - Å utvikle Vestfold og Telemark – verdiskaping gjennom grønn omstilling.
Saksfremlegg
Saksprotokoll fra fylkestingets behandling
Oversikt over anbefalte regionale planer og strategidokumenter
Oppsummering av tiltak fra regional planstrategi
Liste over høringsinstanser
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Med hilsen
Ragnhild Andersson Jordtveit
ragnhild.jordtveit@vtfk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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