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Regional planstrategi 2020-2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark Verdiskaping gjennom grønn omstilling
Fylkestinget har behandlet saken i møte 15.12.2020 sak 166/ 20
Møtebehandling
Representanten Liselotte Aune Lee (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Sp, SV, MDG
og Rødt:
Planer og strategier som utarbeides skal fremme medvirkning av barn og unge, og fremme
medvirkning av ungdomsrådene i regionen.
Representanten Maren Njøs Kurdøl (Rødt) fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 3 om involvering:
Ved utarbeidelse av nye planer og strategier skal det legges stor vekt på involvering av
innbyggere, brukergrupper, interesseorganisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig.

Votering
Innstilling fra fylkesutvalget med de to tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1. Fylkestinget vedtar forslag til regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020 – 2024.
Vedtak av regional planstrategi innebærer at regionale planer for areal- og transport, klima
og folkehelse videreføres. Følgende regionale planer og strategier skal utarbeides i
fireårsperioden:
a. Regional plan for kystsonen i Vestfold revideres for å få en lik forvaltning av alle
kystsonearealene i det nye fylket. Oppstart av planarbeid i 2021.
b. Regional plan for trafikksikkerhet utarbeides for å løfte bevisstheten rundt
trafikksikkerhetsarbeidet. Oppstart av planarbeid i 2021.
c. Strategi for naturmangfold utarbeides for å bidra til å nå målene om å bevare
artsmangfold og økologi. Arbeidet igangsettes i 2022.

d. Regional plan for oppvekst og kompetanse og Regional plan for et helhetlig
opplæringsløp erstattes av en felles strategi for opplæringsfeltet. Arbeidet er
igangsatt.
e. Regional plan for reiseliv og opplevelser, Regional plan for nyskaping og
næringsutvikling og Regional plan for verdiskaping og innovasjon erstattes av en
felles strategi for næring, forskning og innovasjon. Det utarbeides en egen strategi for
reiseliv, hvor kultur- og naturbasert reiseliv står sentralt. Arbeidet igangsettes i 2021.
f.

2.

Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, Strategi for kultur og kulturarv og
Strategisk kultur- og idrettsplan erstattes av en felles strategi for kulturområdet.
Arbeidet er igangsatt.

Planer og strategier som utarbeides skal være presise, kortfattede, målbare og med klart
språk. Planer og strategier skal utarbeides slik at de er realistiske for fylkeskommunens
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egen virksomhet, økonomi og for regionens utvikling. Planer og strategier som
utarbeides skal fremme medvirkning av barn og unge, og fremme medvirkning av
ungdomsrådene i regionen.
3.

Ved utarbeidelse av nye planer og strategier skal det legges stor vekt på involvering av
innbyggere, brukergrupper, interesseorganisasjoner og sivilsamfunnet for øvrig.
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