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«Regional planstrategi for Vestfold for perioden 2016 – 2020» 
avløser dokumentet «Veivalg for Vestfold – Regional planstrategi 
for Vestfold 2012 – 2016». 

Den regionale planstrategien fastsetter hvilke regionale planer 
som skal utarbeides eller revideres i fireårs-perioden.  

Forord
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I strategiperioden vil innsatsen bli rettet mot aktiviteter 
innenfor følgende fem områder: 1.verdiskaping og 
kompetanse, 2.areal og transport, 3.klima og energi, 4.kultur- 
og miljøkvaliteter, 5.utdanning, levekår og folkehelse. Dette 
angir hovedretningen på det regionale arbeidet i perioden 

Figuren viser de samfunnsområdene det prioriteres å satse på i denne strategiperioden. Dette er sentrale samfunnsområder i 
et regionalt perspektiv.  

Figuren viser også at utvikling av vestfold-samfunnet krever omfattende samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer 
og offentlig og privat virksomhet. Sektorenes virkemidler er relevante innenfor flere innsatsområder. Regionale planer er et 
verktøy for å få til dette. I planene defineres mål og satsningsområder. Gjennomføringen av planene skjer gjennom tiltak og 
prosjekter i årlige handlingsprogram. 

Krav til samhandling gjør at de regionale planenes handlingsprogrammer må ses i nær sammenheng og at gjennomføringen 
må koordineres. Det gjelder alle aktører i vestfoldsamfunnet. Vestfold fylkeskommune har et særlig ansvar for å legge til rette 
for slik samhandling, det gjelder også fylkeskommunens egen virksomhet. 

For å utnytte mulighetene og gjøre noe med utfordringene 
i Vestfold, er det nettopp disse områdene som peker seg 
ut som sentrale i denne perioden. Det foreligger regionale 
planer som omhandler alle temaene. 

STRATEGISK RETNING PÅ 
SAMFUNNS UTVIKLINGEN 
I VESTFOLD

Figur 1: Figuren viser de samfunnsområdene det prioriteres å satse på i denne strategiperioden.  

Utdanning •  Innovasjon •  Grønt skifte •  Arealbruk •  Byutvikling •  Transport •  Helse- og sosiale tjenester •  Klimatilpasning 

Fortetting •  Kollektiv •  Matjord •  Kystsone •  Kultur •  Natur •  Friluftsliv •  Lærlinger •  Nærmiljø •  Vann •  Grønnstruktur 

Knutepunktutvikling •  Offentlige innkjøp •  Bypakke •  Vikingetid •  Videregående opplæring
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Areal og  
transport

Klima  
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Kultur- og 
miljøkvaliteter
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og folkehelse

Dette dokumentet inneholder fire kapitler, samt tre vedlegg:

Leseveiledning

I kapittel 1 redegjøres det for lovgrunnlaget, nasjonale forventninger til arbeidet og prosessen som er gjennomført. 

Kapittel 2 beskriver noen muligheter og utfordringer i Vestfold. 

I kapittel 3 omtales hovedsatsinger for 2016 – 2020.  

Kapittel 4 gir en omtale av de nye oppdragene som skal gjennomføres i 4 års perioden.

I vedlegg 1 er det en oversikt over målene og strategiene i dagens regionale planer. 

I vedlegg 2 følger en liste over Vestfold fylkeskommunes strategidokumenter.  

(Vedlegg 3 vil inneholde fylkestingets og regjeringens vedtak. Vedlegg 3 vil først være med i den endelige 
versjonen av planstrategien). 
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PRIORITERTE OPPGAVER I 
 STRATEGIPERIODEN
«Regional planstrategi for Vestfold for perioden 2016 – 2020» 
legger opp til følgende:

1)  Det viktigste i fireårs perioden er å gjennomføre de regionale 
planene som allerede er utarbeidet. 

2)  Det utarbeides en regional plan for transport. Det avklares 
med Telemark fylkeskommune om «Plan for intermodal 
godstransport i Telemark og Vestfold» skal integreres i 
transportplanen

3)  «Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014» revideres.

4)  «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» (RPBA) 
evalueres og revideres. Som del av revisjonen, skal «Regional 
plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold» søkes 
integrert i RPBA.

5)  Det etableres et prosjekt/program der målsettingen er å 
forbedre unges grunnlag for voksenlivet.



1
Innledning
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1
Innledning

Plan- og bygningsloven
Fylkestinget skal minst en gang i hver valgperiode og 
senest innen ett år etter konstituering utarbeide en regional 
planstrategi (§ 7-1). Strategien skal lede fram til beslutninger 
om hvilke regionale spørsmål som skal tas opp gjennom 
regional planlegging. Formålet med regional planlegging 
er å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, 
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Som 
regional planmyndighet, har fylkestinget ansvaret for dette 
arbeidet (pbl §3-4).

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over 
hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp og 
hvordan medvirkningen i planarbeidet skal organiseres.

»  Hensikt
Fylkestinget skal minst en gang i hver valgperiode utarbeide 
en regionale planstrategi. Hensikten med den regionale 
planstrategien er å avklare hvilke regionale planer som 
skal utarbeides i fireårsperioden. De regionale planene skal 
behandle spørsmål som er viktige for en best mulig utvikling 
i fylket.

Regionale planer etter plan- og bygningsloven skal legges til 
grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal 
og statlig planlegging. Det stilles spesielle prosesskrav til 
utarbeidelsen av slike planer blant annet for å sikre åpne 
planprosesser og at det er medvirkning fra berørte. I praksis 
betyr det at regionale planer sikrer stor grad av involvering 
og forankring.

I planstrategien skal det redegjøres for viktige regionale 
utviklingstrekk og utfordringer. Kravet er at de langsiktige 
utviklingsmulighetene skal vurderes og det skal tas stilling til 
langsiktige utviklingsmål. Alle regionale planer skal forankres 
i planstrategien. 

Statlige, regionale organer og kommunene skal legge den 
regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet 
i fylket. Den regionale planstrategien vedtas av kongen i 
statsråd. 

Folkehelseloven
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) fastslår at en 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal «inngå 
som grunnlag for arbeidet med regional planstrategi», jf. § 21. 

Den regionale planstrategien 
fastsetter hvilke regionale 
planer som skal  utarbeides 
eller revideres i fireårs 
 perioden.
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»  Nasjonale forventninger til regional 
planlegging

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen forventninger 
til regional- og kommunal planlegging. De nasjonale 
forventningene for kommende fire års periode, er nedfelt 
i dokumentet «Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging», datert 12. juni 2015. I dokumentet 
har regjeringen samlet mål, oppgaver og interesser som 
fylkeskommunen og kommunene skal legge særlig vekt på i 
planstrategiperioden. Det er formulert forventninger om: 

Gode og effektive planprosesser 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder  

Gjennom planlegging trekkes langsiktige grenser 
mellom by- og tettstedsområder og store sammen-
hengende landbruks-,- natur og friluftsområder. 

Gode og effektive planprosesser:
• Som planmyndighet har fylkeskommunene 

og kommunene ansvar for at planer og 
beslutninger er basert på et godt og 
oppdatert kunnskapsgrunnlag, og ivaretar 
nasjonale og viktige regionale interesser.  

s. 7 i Nasjonale forventninger, juni 2015

Bærekraftig areal og  
samfunnsutvikling:
• Fylkeskommunen og kommunene legger 

vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 
energiomlegging og energieffektivisering 
gjennom planlegging og lokalisering av 
næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og 
tjenester.  

s. 7 i Nasjonale forventninger, juni 2015

Foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen
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Prosessen har hatt følgende 
viktige milepæler:

Regional planstrategi – prosess
Prosessen startet med utarbeidelsen av et kunnskaps- 
grunnlag. I april 2015 inviterte fylkeskommunen flere 
eksterne samarbeidspartnere til en diskusjon om 
innholdet i et slikt kunnskapsgrunnlag. Dokumentet 
«Kunnskapsgrunnlag til «Regional planstrategi 2016 – 2020» 
ble ferdig i november 2015.

Parallelt er det arbeidet med et oversiktsdokumentet om 
helsetilstanden i fylket og påvirkningsfaktorer på folkehelsen. 
Arbeidet har vært tverrsektorielt organisert. Dokumentet 
«Vi i Vestfold» er i henhold til folkehelseloven en del av 
kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi. 

Arbeidet med den regionale planstrategien startet høsten 
2015, parallelt med at kunnskapsgrunnlaget ble ferdigstilt.

 Regionalavdelingen har hatt ansvaret for gjennomføringen. 
Fylkeskommunens ledergruppe har vært styringsgruppe for 
arbeidet.

September
2016 Fylkestinget vedtar RPS

April 
2016

Fylkestinget legger RPS ut  
på høring (min. 6 uker)

Mars
2016

KS- fredagsmøte, ordførere 
og rådmenn orienteres om 

arbeidet.

Mars
2016

Fylkestinget orienteres om 
RPS arbeidet.

Februar 
2016

Fylkestinget har temamøte 
om RPS

Desember
2015

Fylkestinget får 
kunnskapsgrunnlaget som 
meldingssak og en muntlig 
redegjørelse for den videre 

prosessen med RPS.

November
2015

Møter med fagfolk i 
kommuner, fylkesmannen, 

NHO m.fl. 

September
2015

Orientering om arbeidet i 
fylkesutvalget

Hensikt:  
Få innspill til videre prosess.

Hensikt:  
Få synspunkter på hvordan utfordrin-

gene i kunnskapsgrunnlaget kan 
følges opp.
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muligheter og 
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Vestfolds muligheter  
og utfordringer

2

»  Region- og kommunereform
Det pågår en omfattende prosess for å endre 
kommunestruktur, fylkesstruktur og oppgavefordelingen 
mellom forvaltningsnivåene. Nye og større kommuner og 
regioner vil skape nye forutsetninger og nye muligheter 
innenfor samfunnsutviklingen.  

I 2016 er det 14 kommuner i Vestfold. Kommunestrukturen 
vil endre seg i strategiperioden.  Vestfold utmerker seg 
på landsbasis med raske og gode prosesser som har lagt 
grunnlag for flere større kommuner. I Vestfold har følgende 
kommuner fattet vedtak om sammenslåing: Stokke, Andebu 
og Sandefjord slås sammen til Sandefjord kommune, 
Nøtterøy slås sammen med Tjøme til Færder kommune, 
Larvik slås sammen med Lardal til Larvik kommune og 
Holmestrand og Hof slås sammen til Holmestrand kommune. 
Svelvik slås sammen med Drammen kommune. I perioden 
kan flere kommuner fatte vedtak om sammenslåing. 

Det er ikke sannsynlig at noen av kommunene blir så store at 
de kan overta oppgaver som videregående opplæring eller 
kollektivtransport slik kravene er formulert fra statens side.

Større kommuner vil likevel bety at ressursene og fagmiljøene 
samles og at kommunene blir i stand til å levere både bedre 
tjenester og større utviklingsoppgaver. Større kommuner 
vil naturlig nok ha større grad av muligheter til å styre 
utviklingen gjennom strategiske grep og prioriteringer. 

For å løse nåtidens og framtidens utfordringer er byene 
viktige. Vestfold trenger sterke, levende byer som kan tilby 
varierte boliger, arbeidsplasser, kulturtilbud, utdanning og 
helsetjenester. Kommunereformen åpner muligheten for å 
skape sterkere byer.  

Vestfold fylkeskommune er i dialog med Telemark og 
Buskerud for å avklare grunnlaget for etablering av en større 
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region/fylke. Fylkeskommunen må eventuelt fatte vedtak 
om sammenslåing i løpet av 2016. Stortinget vil bestemme 
endelig regionstruktur i 2017. 

En regionreform for større og sterkere regioner vil ha en stor 
betydning for samfunnsutviklingen. Fylkeskommunen fyller 
avgjørende samfunnsfunksjoner i dag. Den er en pådriver 
og tilrettelegger for samhandling, løsninger og utvikling på 
regionalt nivå innenfor sentrale samfunnsområder. 

Regionreformen omtales som en demokratireform. 
Regionreformen ser blant annet på rolle- og 
oppgavefordeling mellom stat og fylke. Det pekes på at 
sterkere regioner med viktige samfunnsoppgaver, tillagt et 
folkevalgt nivå, vil styrke demokratiet. Større, sterkere og 
mer funksjonelle regioner kan gi bedre grunnlag for gode 
strategiske valg og økte samordningsgevinster. 

Sammenslåingsprosesser er svært ressurskrevende. Det kan 
derfor bli aktuelt å bruke betydelig mer ressurser enn i dag 
på regionreformen i løpet av den kommende fireårsperioden. 

Andebu

Stokke

Sande-
fjord

Sandefjord, Stokke 
og Andebu blir en 
kommune.

Kompakte byer og tettsteder:
• Utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fremme kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette 
for klima og miljøvennlige transportformer. 
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» Befolkningsutvikling
I januar 2016 var det ca. 245.000 innbyggere i Vestfold. Fylket 
har hatt en jevn befolkningsvekst i mange år, men veksten 
er likevel lavere enn i landet for øvrig. Befolkningsveksten 
skyldes arbeidsinnvandring fra utlandet. Det er imidlertid 
knyttet usikkerhet til framtidig befolkningsvekst, fordi 
arbeidsinnvandringen framover kan antas å avta på grunn av 
lavere økonomisk vekst. Samtidig går det en flyktningestrøm 
til Europa. Norge og Vestfold tar imot og bosetter en andel av 
flyktningene. Det er imidlertid vanskelig å forutsi antallet og hvilke 
utfordringer tilstrømningen vil gi for fylket på sikt. Andre usikre 
faktorer som vil kunne påvirke bosettings- og pendlermønsteret i 
Vestfold, er de store boligutbyggingene i Oslo og utbyggingen av 
Intercity.

Vestfold er et flerkulturelt samfunn. Innvandrerne utgjør 12% 
av befolkningen i fylket og representerer viktige og relevante 
ressurser i form av kompetanse, arbeidskapasitet og kulturelle 
impulser. En forutsetning for at disse ressursene kan komme 
Vestfold til gode, er at vi lykkes med integreringen.

Vestfoldkommunene planlegger for befolkningsvekst, men det er 
høyst usikkert om kommunene får den veksten det planlegges for. 
Dette vil ha konsekvenser for areal-, bolig og transportutviklingen 
og annet tjenestetilbud. For å oppnå høyere vekst, må Vestfold 
jobbe for å bli mer attraktiv som bosted og for næringsetablering.

» Samfunnssikkerhet
og beredskap

Det arbeides godt med samfunnssikkerhet og 
beredskap i Vestfold. Likevel skjer det små og store 
hendelser som vi helst ville vært foruten. Det er 
vanskelig å forutse hvilke uønskede hendelser som  
kan komme til å skje. 

Derfor er forebygging, en tilstrekkelig beredskap og 
tydelig ansvarsfordeling viktig. Utfordringer framover 
er knyttet til klimaendringer og ekstremvær, et samfunn 
som blir mer og mer komplekst både fordi det er mange 
aktører med ulike roller og ansvar og fordi vi har gjort 
oss så avhengige av elektronisk kommunikasjon, strøm 
og transport. Konfliktnivået ellers i verden har økt og 
hendelser rundt oss kan true samfunnet vårt. FylkesROS 
(fylkets risiko og sårbarhetsanalyse) gir en oversikt over 
hendelser som kan ramme Vestfold. Hendelser som 
omtales i denne må hensyntas i planleggingsarbeidet. 

Det er viktig at planleggingen fører til et tryggere 
og bedre samfunn. Derfor må hensynet til 
samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas i det 
regionale planarbeidet som gjennomføres.

Figur 1.
Figuren viser ulike scenarioer for befolkningsvekst i Vestfold. Grafene viser spennet i befolkningsvekst avhengig av om Vestfold er blant 
de mest eller minst attraktive fylkene for bosetting og næringsliv fram mot 2040. Høyvekstscenarioet  (oransje) viser befolkningsut-
viklingen i Vestfold, dersom fylket er blant de mest attraktive fylkene. Lavvekstscenarioet (blå) viser befolkningsutviklingen i et scenario 
der Vestfold er blant de minst attraktive fylkene. Området mellom lav- og høyvekst viser befolkningsutviklingen i Vestfold forutsatt at 
den nasjonale befolkningsveksten blir lik SSBs middelframskrivning.  SSBs framskrivning av befolkningsveksten i Vestfold ligger over 
høyvekstscenarioet (MMM stiplet). Det betyr at den utviklingen som SSB framskriver for Vestfold er usannsynlig høy ifølge Telemarks-
forskings scenariomodell.   
Kilde: Figuren er tatt fra Rapporten Regional analyse for Vestfold 2015 (Telemarksforsking, foreløpig upublisert)
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»  Areal og transport
I Vestfold er det arealer av regional og nasjonal verdi 
knyttet til jordbruk, natur, friluftsliv, kultur- og kystlandskap 
og kulturmiljøer. Dette gir store muligheter, men også 
utfordringer i form av utbyggingspress. 

I Vestfold ligger fylkets mest verdifulle arealer tett på byene 
og stedene der arealpresset er størst. Hovedtrekkene 
i Vestfolds arealutfordringer er å legge til rette for en 
konsentrert utvikling og ta vare på de verdifulle arealene. 

Levende byer og et omland med aktivt jordbruk, store 
muligheter for friluftsliv, natur- og kulturkvaliteter, bidrar 
til å gjøre Vestfold mer attraktiv som bosted og for 
næringsetableringer. Ved å utvikle tettere byer og steder og 
bygge tett rundt kollektivknutepunkt, reduseres arealforbruket 
og transportbehovet. Dette bidrar til å gjøre byene til 
tyngdepunktet og drivkraften i den regionale utviklingen. En 
slik utvikling gir bedre grunnlag for å styrke kollektivtransport, 
sykkel og gange. Et levende sentrum med et variert tilbud av 
boliger, handel og tjenestetilbud og kultur er viktig for byenes 
attraktivitet og konkurransekraft. Å styrke sentrum med 
urbane og grønne kvaliteter, attraktive byrom, møteplasser og 
utearealer bidrar til positive opplevelser i byen. 

Dette er viktige føringer i «Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk» (RPBA). I RPBA er mye av arealbehovet avklart 
fram til 2040, dels gjennom fortetting og dels gjennom 
forhåndsklarerte arealer innenfor langsiktig utviklingsgrense 
rundt byene og stedene. Styrking av byene er en viktig 
forutsetning for å få til dette. Kommuneplanene har lagt 
til rette for at en stor andel av utviklingen skal skje som 
fortetting. I realiteten er det sterke krefter som drar i 
retning av arealspredning og bilbasert utvikling. Det ønskes 

fortsatt store boligområder utenfor byer og steder. Det 
tilrettelegges for arbeidsplasser og handel utenfor sentrum 
og langs E 18. Det er krevende å gjennomføre byutvikling 
og fortettingsprosjekter fordi det er mer komplisert, mer 
ressurskrevende og krever mer samhandling. Det er derfor 
viktig at oppfølgingen av RPBA prioriterer tiltak som kan 
bidra til ønsket fortetting og byutvikling.  

Vestfold har konsentrert bosetting, korte avstander og 
sentral lokalisering i Norge. Effektive transportløsninger 
er en forutsetning for å utnytte disse fortrinnene. Målet er 
et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør 
trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig. Det 
trengs en mer effektiv jernbaneforbindelse. I og mellom 
byene og stedene er det behov for å styrke kollektivtilbudet, 
sykkel og gange. Men i Vestfold øker bruken av privatbil, 
mens bruk av kollektive transportformer, sykkel og gange 
stort sett ikke endres. En sterkere satsing vil kreve sentrale 
belønningsmidler for samferdsel og miljø.  

Torp Sandefjord lufthavn er en viktig del av Vestfold og 
regionens transportløsning. Torp gir et viktig bidrag til 
å løse reisebehovet for eksisterende næringsliv, men 
også som element for lokalisering og etablering av ny 
næringsvirksomhet. I konkurransen på østlandsområdet om 
å tiltrekke seg innbyggere, er Torp medvirkende til høynet 
bosettingsattraktivitet. 

Godstransport på veg øker og skaper store utfordringer 
for framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Gjennom 
«Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold» 
arbeides det for å sikre en mest mulig effektiv godstransport i 
Vestfold og inn og ut av fylket. 

En privatbil tar 
mye plass per 
transportert 
person. I en 
buss kan 40-50 
passasjerer få 
plass, mens en 
privatbil stort sett 
transporterer én 
til to personer. 

=44
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I Vestfold øker bruken av privatbil, mens bruk av 
kollektive transportformer, sykkel og gange stort  
sett ikke endres. 

»  Verdiskaping og kompetanse
I de 20 siste årene har verdiskapingen pr. sysselsatt i 
Vestfold vært lav og fallende sammenliknet med andre 
fylker. Konsekvensen av en slik utvikling er både lavere 
skatteinngang som dårligere grunnlag for å finansiere 
velferdstjenester, og lavere etterspørsel etter arbeidskraft. 
Dermed øker konkurransen om jobbene, noe som igjen 
påvirker deltakelsen på arbeidsmarkedet. Yrkesdeltakelse 
påvirker mulighetene for å utjevne levekår og forbedre 
folkehelsen.

Økt verdiskaping betyr bedre økonomisk grunnlag for 
næringslivet, flere muligheter i arbeidsmarkedet for 
innbyggerne og mer skatteinntekter til det offentlige.

Næringsstrukturen i fylket er delvis preget av næringer med 
relativt lav verdiskaping per arbeidsplass. Vestfold har flere 
gode forutsetninger for å øke verdiskapingen. Det finnes 
flere solide næringsmiljøer og et sterkt høgskolemiljø på 
områder (maritimt, offshore, elektronikk og vannbehandling) 
som samarbeider tett med næringslivet. Forutsetningene 
for å utnytte mulighetene innenfor «det grønne skiftet» 
er tilstede. Økende klima- og miljøkrav til produkter og 

produksjonsprosesser kan stimulere til utvikling av ny 
teknologi. Her må næringslivet stadig videreutvikle sin 
kompetanse og være aktive i utviklingen av nye, «grønne 
markeder».

En viktig forutsetning for innovasjon generelt er evnen 
til å kople næringsliv, FOU-miljø og virkemidler. Vestfold 
har kompetansemiljø, klynger og næringsmiljøer som kan 
videreutvikles. 

Jordbruksproduksjonen er en sentralforutsetning  
for å bevare næringsmiddelindustrien og sysselsettingen  
i fylket. 

«Regional plan for verdiskaping og innovasjon» og Regional 
plan for klima og energi 2016 – 2020» har analyser av 
utfordringene og mulighetene og et omfattende sett av tiltak 
for å øke verdiskapingen i fylket.

Campus Vestfold i den nye Høgskolen i Sørøst-Norge har en 
viktig posisjon i Vestfold. Det er viktig at fylkeskommunen 
sammen med kommunene er pådriver for å sikre Campus 
Vestfold som viktig motor innen forskning, kompetanse- og 
næringsutvikling. 

Figur 4: Tallene for verdiskaping pr. sysselsatt sammenliknet med andre fylker viser tall for både offentlig og 
privat sektor. Tallene er indeksert og oppgitt i BNP pr. sysselsatt. Kilde: SSB.  
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»  Klima og energi
For å hindre alvorlige klimaendringer, må 
vi forberede oss på en langsiktig omstilling 
til et lavutslippssamfunn. Derfor må klima 
og energisatsingen ses i nær sammenheng 
med samferdsel- og arealpolitikken. Alle 
beslutninger om lokalisering og utforming 
av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur 
og tjenester påvirker klimagassutslipp og 
energiforbruk i lang tid framover. 

Grønn verdiskaping er en annen mulighet. 
Utviklingen av klimavennlige teknologiske 
løsninger er i frammarsj internasjonalt. 

Å arbeide med holdningsendringer er en 
sentral del av klimaarbeidet, både for å 
redusere forbruket, få fram mer bærekraftige 
transportmidler og redusere utslipp av 
klimagasser. 

Det er et nasjonalt mål å redusere 
klimagassutslippet med 40% innen 2030. 
Fylkestinget vedtok i 2015 et mål om nullvekst i 
personbiltrafikken på fylkesveg. 

I Vestfold har det vært vekst i klimagassutslipp 
fram til 2010, men med en mindre reduksjon de 
siste årene. Privatbiler og tungtransport er de 
viktigste utslippskildene og utgjør 42% av de 
lokale utslippene. Andre viktige utslippskilder 
er industri, offentlige og private bygg. De 
ambisiøse politiske målsettingene for både 
bilbruk og klimagassutslipp krever kraftigere 
virkemidler enn i dag, inkludert restriktive 
tiltak. Skal Vestfold bidra til reduksjon i 
klimagass som monner, må utslippene fra 
vegtrafikken reduseres.

Utviklingen i totalforbruket av energi 
har vært relativt stabil i de siste årene. 
Industri og husholdninger står for ca 70% 
av totalforbruket, mens vegtrafikken står 
for resten. En utfordring er å redusere 
energiforbruket i offentlige bygg og øke 
bruken av fornybar energi. En mulighet ligger i 
landbrukets bidrag til utvikling av bioøkonomi* 
og som leverandør av ulike typer fornybar 
energi.  

I prinsippet kan alt som lages av olje, 
produseres ved hjelp av tre eller annen biomasse. Dette er 
bare et spørsmål om teknologi.

Det er en utfordring å videreutvikle samfunnet vårt slik at 
skadene av klimaendringene som allerede skjer blir så små 
som mulig. I vårt fylke er utfordringene særlig knyttet til 

I prinsippet kan alt som lages av olje, produseres 
ved hjelp av tre eller annen biomasse. Dette er 
bare et spørsmål om teknologi.

*Bioøkonomi =bærekraftig økonomi som bygger på utnyttelse av biologiske ressurser og ikke fossile ressurser, slik den oljebaserte økonomien gjør 

havnivåstigning og mer nedbør som kan gi konsekvenser 
som flom og skred.

I «Regional plan for klima og energi 2016 – 2020» er det 
lagt strategier for å følge opp flere av utfordringene og 
mulighetene.

Erklæring om grønn verdiskaping
Partnerskapskonferansen 15. - 16. januar 2015 i Tønsberg ønsket styrket 
innsats for en grønnere og mer bærekraftig verdiskaping i Vestfold.  
Denne erklæringen er en oppfølging av dette signalet.

Klimaendringene vil kreve reduserte utslipp og en mer effektiv 
klimavennlig produksjon og energibruk i Vestfold. En slik utvikling skaper 
muligheter for nye teknologiske løsninger, større grønn verdiskaping og 
flere arbeidsplasser. Offentlige myndigheter og næringsliv som legger 
seg i fronten av denne utviklingen vil styrke sitt omdømme, utvikle 
ny kompetanse og skape grunnlag for økt lønnsomhet. For å utvikle 
framtidsrettede løsninger er vi avhengige av at både offentlig og privat 
sektor bidrar.

1. Vi er

• lokale, regionale og statlige aktører, næringsliv og organisasjoner 
i Vestfold som vil bidra til en grønnere og mer bærekraftig 
verdiskaping. Vi slutter oss derfor til denne erklæringen

2. Vårt mål er

• at Vestfold går foran i utviklingen av grønn verdiskaping uten  
at det går på bekostning av framtidige generasjoner.

• at Vestfold blir et lavutslippssamfunn.

• at Vestfold går foran og tar i bruk nye bærekraftige energi- 
former, ny teknologi og nye virkemidler.

• å videreutvikle samarbeidet mellom offentlige myndigheter,  
mellom offentlig og privat og mellom private virksomheter.

3. Vårt utgangspunkt er

• at klimavennlig økonomisk vekst er mulig (FNs New Climate 
Economy-rapport, 2014).

• at Vestfoldsamfunnet må følge opp nasjonale ambisjoner og 
føringer. (Stortingsmelding 2015 om ny norsk klimaforpliktelse,  
ref. EUs klimamål).

• at fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirk- 
somhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer 
med egen lønnsom vekst og god ressursutnyttelse.

4. Vi vil

• arbeide for en åpen dialog for å sikre et samspill mellom lokale, 
regionale og nasjonale interesser.

• satse på kompetanse, forskning og innovasjon som grunnlag  
for grønn verdiskaping.

• stimulere til at offentlige og private virksomheter går foran  
i arbeidet for en grønnere verdiskaping.

• at det tas grep og handles nå!
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»  Kultur og miljøkvaliteter 
En utfordring er å bevare og videreutvikle kultur- 
og miljøkvalitetene som grunnlag for bosetting og 
næringsutvikling, men også for å ivareta de verdiene 
som attraktive kulturtilbud og natur- og kulturmiljøer 
representerer i seg selv. 

Kultur representerer interesser og kvaliteter som er ressurser 
i by- og stedsutviklingen. Kulturtilbud må tilpasses og 
videreutvikles i en byutvikling preget av større fortetting. 
Kunst og kultur er viktig for helse og trivsel og kan 
fremme integrering, skape møteplasser, og bidra til deling 
av opplevelser og utveksling av verdier og tradisjoner. 
Bibliotekene kan videreutvikles og gis en enda viktigere rolle 
i framtiden. 

Presset på arealer med naturkvaliteter og historiske 
kulturmiljøer bidrar til at slike miljøer ofte endrer karakter og 
mister noe av sitt særpreg. Det er en utfordring å unngå at 
nye bolig- og næringsområder samt infrastruktur bygges ut 
i områder med høy kulturminnetetthet eller i områder med 
god matjord. I Vestfold er det den beste jorda som er utsatt 
for nedbygging. Vestfold har blant landets mest mangfoldige 
plante- og dyreliv, særlig langs kysten, samtidig som sonen 
fortsatt er utsatt for utbyggingspress og privatisering.  Mye 
av dette søkes ivaretatt gjennom RPBA og «Regional plan for 
kystsonen i Vestfold»

Vann er en viktig ressurs som det er satt strenge EU krav 
til. Vannkvaliteten i dag er ikke god nok til å nå målene. I 
»Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 
2016 – 2021» legges det til rette for å forbedre og bevare 
godt vannmiljø og forhindre at vi i framtiden forringer 
vannressursene våre. 

Hva er verdien av 
rent vann i Vestfold? 
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» Utdanning, levekår og folkehelse
Folkehelsen i Vestfold er generelt god. Imidlertid er det 
betydelige sosiale ulikheter i levealder (inntil seks år) i 
befolkningen. Ulikhetene i levealder og helsetilstand kan 
forklares med ulikhet i utdanningsnivå og arbeid/inntekt. 

Fullført utdanning og deltakelse på arbeidsmarkedet er 
avgjørende forutsetninger for inntekt, gode levekår og sunn 
helse. Det har betydning for helse og trivsel gjennom hele 
livet, og for dagliglivets helse for å oppleve mestring, mening 
og samhørighet. Innvandrerbefolkningen er en av gruppene 
som dette er særlig viktig for. Flere i fylket bør få muligheten 
til å nyte godt av skole og arbeid som inkluderende og 
helsefremmende arenaer. 

For mange unge har dårlig grunnlag for å gjennomføre 
videregående opplæring. «Regional plan for et helhetlig 
opplæringsløp» skal bidra til at barn og unge opplever god 
kvalitet og sammenheng fra barnehage og fram til arbeidsliv 
og høyere studier.

Figur 2. Figuren viser utviklingen i helt ledige under 30 år i Vestfold i perioden 2005 – 2015. 
Kilde: NAV Vestfold. 
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Utviklingen i helt ledige under 30 år i Vestfold

Unge mellom 18 og 30 år har en større andel av dårlige 
levekår enn andre. 8 % i aldersgruppen 20 – 25 år tar verken 
utdanning eller har arbeid. Dette er en utfordring som krever 
betydelig forsterket, systematisk og kontinuerlig innsats av 
mange aktører. 

Siden kravene til utdanning og kvalifikasjoner stadig øker, blir 
terskelen til arbeidsmarkedet høyere både for samfunnet og 
for den enkelte ungdom.  Derfor er det viktig å øke andelen 
som fullfører videregående opplæring. Særlig innen yrkesfag 
er det behov for å øke «fullføringsgraden», blant annet må 
det tilbys flere og bedre praksisplasser. 70% av ungdommene 
i Vestfold fullfører og består opplæringen innenfor normert 
tid (5 år). 

Det viser seg også at utdanningstilbøyeligheten i Vestfold 
er lav. Det er dermed viktig å motivere unge til å ta høyere 
utdanning. 

Vestfold skårer lavere enn landsgjennomsnittet på endel 
levekårsparametre. Over mange år har Vestfold skåret 
dårligere enn landsgjennomsnittet når det gjelder deltakelse 
i arbeidsmarkedet, uføretrygd, psykisk helse og en del fysiske 
helseindikatorer. 
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8% 
I aldersgruppen 20 – 25 år i Vestfold 
har verken utdanning eller har jobb.
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Flere i Vestfold bør få mulighet til å være en del av 
fellesskapet og nyte godt av støtte fra og utfolde seg i 
samspill med mennesker rundt seg i hverdagen. Et mangfold 
av miljøer og møteplasser bidrar til at mennesker i alle 
livsfaser kan styrkes til å mestre livet, og slik få en bedre 
psykisk helse. Utviklingen av slike kvaliteter i nærmiljøene 
er avhengig av et godt samspill mellom lokale og regionale 
myndigheter. Særlig bør oppmerksomheten rettes inn mot 
faktorer som fremmer fysisk aktivitet, som gange og sykling 
til skole og jobb og tilgang til natur og rekreasjonsområder. 
Det er også viktig å se på sammensetningen av boligtilbudet 
ut fra endringer i behov, og legge til rette for boligområder 
som er sammensatt av mennesker med ulik sosioøkonomisk 
status. 

I dokumentet «Vi i Vestfold» er det pekt på flere strategier og 
innsatser som bør følges opp i regional planlegging. 

» Viktige forutsetninger for å lykkes:
Videreutvikle samarbeidet, tydeligere
prioriteringer og klarere ledelse.

Ingen av de utfordringer og muligheter som er omtalt i dette 
kapitlet kan møtes av en enkelt aktør i Vestfold alene. I de 
regionale planene som er vedtatt, signaliseres ofte felles 
ansvar, behovet for å få enighet om mål og strategier, og 
behov for å løfte i fellesskap ved gjennomføring av tiltak. 
Dette betyr også at lokale hensyn og motsetninger må vike 
for viktige felles, regionale perspektiver.  

Å møte utfordringene og utnytte mulighetene innebærer 
noen prioriteringer. Hvis vi tydeligere makter å balansere 
og samtidig prioritere noen hensyn framfor andre, vil vi 
få tydeligere strategier, mer slagkraftige tiltak 
og dermed større muligheter til å nå ønskede 
resultater. 

Vestfolds muligheter og utfordringer 
er mer utfyllende omtalt i dokumentet 
«Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi 
2016 – 2020» som ble utarbeidet i 2015. 

Kunnskapsgrunnlag til 
Regional planstrategi 

2016-2020  

Viktige utviklingstrekk og utfordringer i Vestfold

Foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen

Å møte utfordringene og utnytte mulig- 
hetene innebærer noen prioriteringer. 
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Foto: Jorun Sætre, Statens vegvesen



3
Hovedsatsinger 
i 2016 – 2020
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3
Hovedsatsinger  

i 2016 – 2020

Regional plan for  
bærekraftig 
arealpolitikk

Regional plan for  
kystsonen

Regional plan for 
et helhetlig 

opplæringsløp

Regional plan for 
verdiskaping og 

innovasjon

Plan for 
intermodal gods-

transport i Telemark 
og Vestfold

Regional plan for 
vannforvaltning 

i vannregion Vest-Viken 
2016 – 2021

Regional plan for 
klima og energi 

2016 – 2020

Regional plan for  
handel og 

sentrumsutvikling

Regional plan for 
folkehelse 

I 2016 har Vestfold følgende 
9 regionale planer:

1.  Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold 
(vedtatt 20.10.2009)

2.  Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011 – 2014 
(FT-sak 3/11)

3.  Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (FT- sak 22/13 
25.04.2013 med endring 6. mars 2014 FT- sak 4/14

4.  Regional plan for kystsonen i Vestfold 
(vedtatt 6. november 2014)

5.  Regional plan for et helhetlig opplæringsløp 
(FT-sak 18/15, vedtatt 23.4.15) 

6.  Regional plan for verdiskaping og innovasjon 
(FT-sak 19/15 vedtatt 23.04.15)

7.  Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold 
(11.06.2015)

8.  Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 
2016 – 2021 (FT sak 100/15, møte 10.12.2015) 

9.  Regional plan for klima og energi 2016 – 2020 
(FT-sak 101/15, møte den 10.12.2015)

Hver enkelt plan er presentert i vedlegg 1 med mål og 
strategier. 
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Det viktigste i RPS- perioden er å gjennomføre de regionale 
planene som allerede er utarbeidet. Aktiv oppfølging skjer 
gjennom handlingsprogram som inneholder konkrete 
prosjekter og tiltak som skal gjennomføres. Det ligger et stort 
potensiale i å samordne og samarbeide om oppfølgingen 
og gjennomføringen av handlingsprogrammene. 
Gjennomføringen skal være god, effektiv og godt samordnet 
slik at det samlede resultatet blir best mulig. 

Siden mange av tiltakene i de regionale planene er basert på 
læring i nettverk, er det avgjørende at samarbeidsmåtene 
stadig forbedres slik at de bidrar til økt læring og bedre 
resultater.  

De regionale planene svarer opp mange av utfordringene og 
mulighetene som er omtalt i kapittel 2. 

»  Kriterier for vurdering av eventuelle 
nye planer 

Lista er lagt høyt når det gjelder å foreslå nye planer fordi 
kapasiteten som trengs for å følge opp og gjennomføre de 
planene som allerede er utarbeidet, er så stor. Følgende 
kriterier bør være oppfylt før det foreslås å utarbeide en ny 
regional plan:

–  Kommunene uttrykker behov

–  Utfordringer eller muligheter av stor samfunnsmessig 
betydning

–  Tema der det regionalt og lokalt finnes virkemidler og 
handlingsrom

–  Tema som krever et regionalt perspektiv

–  Tema der mange aktører er involvert, behov for felles fokus 
og felles løft

–  Tema der involvering og forankring av aktører er spesielt 
viktig 

–  Tema som har et langsiktig perspektiv

Det finnes en rekke relevante tiltak som alternativ til å 
utarbeide en ny regional plan:

–  Forsterke eksisterende regionale planer og deres 
handlingsprogram

–  Synliggjøre koplinger mellom eksisterende planer og 
gjennomføre tiltak som svar på disse koplingene

–  Utvikle strategidokumenter med kortere planperiode og 
mindre involvering

–  Utvikle programmer med et knippe av prosjekter 

–  Utvikle enkelt-prosjekter innenfor avgrensede tema 

Alternativene er nevnt i en viss rekkefølge. Større og mer 
komplekse utfordringer og muligheter kan møtes med 
forsterking eller kopling av eksisterende planer, programmer 
og prosjekter kan anvendes på mer avgrensede tema. 

Det viktigste er å 
gjennomføre de 
regionale planene 
som  allerede er 
utarbeidet.

• Ha oppnådd økt verdiskaping, 
bredere sysselsettingstilbud 
og lavere frafall i videregående 
skole. Det skal bidra til å reduserer 
forskjellene i levekår og gi unge et 
bedre fundament for voksenlivet.  

• Være på god veg til å redusere 
klimagassutslippene med 40% 
innen 2030.

• Ha bevart og videreutviklet viktige 
natur- og kulturmiljøkvaliteter slik 
at de er et enda bedre grunnlag 
for bosetting, identitet, rekreasjon, 
attraksjon og næringsvirksomhet.

HOVEDMÅL 
Basert på hovedsatsingene 
gjelder følgende hovedmål for 
RPS perioden.  
I 2020 skal Vestfold: 
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»  I fireårs perioden gjennomføres følgende 
–  Det viktigste er å gjennomføre de regionale planene som 

allerede er utarbeidet.

–  Det utarbeides en ny regional plan for transport. 

–  «Regional plan for folkehelse 2011-2014» revideres. Planen 
er fra 2011 og bør oppdateres i tråd med ny kunnskap som 
foreligger på feltet.  

–  «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» evalueres og 
revideres. 

–  Det er et politisk ønske å redusere antall regionale planer. 
Det vil bli vurdert hvordan «Regional plan for handel og 
sentrumsutvikling i Vestfold» kan integreres i RPBA.  
Det vil bli vurdert om «Plan for intermodal godstransport  
i Telemark og Vestfold» kan integreres i ny transportplan. 

I kapittel 4 omtales det nye planarbeidet og revisjonen av 
planene nærmere. 

–  Det etableres et prosjekt /program der hensikten 
er å forbedre unges grunnlag for voksenlivet. Det 
er bekymringsfullt at stadig flere unge blir stående 
utenfor samfunnet. Dette er en utfordring som krever 
en forsterket, systematisk og kontinuerlig innsats fra 
kommuner, fylkeskommunen, NAV, helsesektoren og 
næringslivet. Det finnes virkemidler både i «Regional plan 
for verdiskaping og innovasjon», «Regional plan for et 
helhetlig opplæringsløp og «Regional plan for folkehelse», 
men utfordringen må tydeliggjøres, arbeidet forsterkes og 
samhandling må skje mellom mange aktører. 

Grønn verdiskaping kan gi mange 
nye arbeidsplasser.



4
Nye regionale 
planer og revisjon 
av de eksisterende
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4
Nye regionale  

planer og revisjon  
av de eksisterende

» Regional plan for transport
Det ønskes en samfunnsutvikling som går i retning av 
reduserte klimagassutslipp, sikre bærekraftig bruk av 
arealverdiene og en framtidsrettet by- og næringsutvikling. 
Fylkestinget vedtok derfor den 10.12.2015 resultatmål 
om nullvekst i biltrafikken og å sette i gang arbeidet med 
en regional transportplan. Målet kan neppe nås uten en 
vesentlig sterkere satsing på kollektiv, sykkel og gange. Dette 
innebærer at transportfordelingen i Vestfold må endres. 
Selv om det i RPBA er viktige føringer for det framtidige 
transportsystemet i Vestfold, er ikke dette tilstrekkelig. 
Det er behov for å se ulike transportformer og virkemidler 
i sammenheng slik at helheten i transportsystemet og 
byutviklingen styrker hverandre gjensidig. 

For å nå målet om nullvekst i biltrafikken og reduserte 
klimagassutslipp, må Vestfold ha tilgang til statlige 
virkemidler for å endre transportfordelingen. 
Fylkeskommunen og kommunene Larvik, Sandefjord og 
Tønsberg arbeider aktivt for at Vestfoldbyen skal bli omfattet 
av ordningen med bymiljøavtaler. En slik tilgang forutsetter 

ambisiøse regionale mål og strategier for utvikling av 
kollektivtransporten, og at arealbruk og transport ses i 
sammenheng.   

En helhetlig transportplan skal avklare målsettinger, 
virkemidler og tiltak i ulike geografiske områder. Formålet 
med planen er å:

• Vurdere effekten av anvendte strategier og tiltak 

• Vurdere om målene løser transportutfordringene i regionen 

• Konkretisere målene i konkrete delmål, 

• Foreslå aktuelle strategier og virkemidler for å nå målene 

Hele fylket omfattes av planen.

Organisering av planarbeidet vil bli foreslått i 
planprogrammet som legges fram for politisk behandling 
høsten 2016. Det legges opp til bred involvering av 
samarbeidsaktører som kommuner, stat og organisasjoner 
som kan bli påvirket av planarbeidet. 

Følgende gjennomføres i perioden:

–  Ny regional plan for transport

–  Evaluere og revidere «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk»

–  Revidere  «Regional plan for folkehelse 2011 – 2014»

–  Rullere «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016- 2021»
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Transportbehovet kan begrenses ved samordnet 
areal og transportplanlegging slik det blant annet er 
fremholdt i RPBA. 

Siden det er naturlig å se areal- og transport-
planleggingen i sammenheng, utarbeides den 
regionale transportplanen parallelt med evaluering og 
revisjon av RPBA 

For at Vestfold skal bidra til reduksjon i klimautslipp 
som monner, viser RPKE til at reduserte utslipp fra 
transportsektoren er et viktig virkemiddel. Der de 
regionale planene overlapper, stiller det spesielle krav 
til gjennomføringen av planene. Dette vil skje gjennom 
årlige handlingsprogram. 

Det er et politisk ønske på regionalt nivå om å 
redusere antall regionale planer i Vestfold. Som del 
av utarbeidelsen av en ny regional transportplan skal 
«Plan for intermodal godstransport i Telemark og 
Vestfold» søkes integrert i planen. Dette må imidlertid 
avklares med Telemark fylkeskommune. Det var 
fylkestingene i Telemark og Vestfold som vedtok «Plan 
for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold.

Skal evalueres og revideres 

Versjon 1.1  Vedtatt av Fylkestinget 25. april 2013 (sak 22/13) med endring 6. mars 2014 (sak 4/14)

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Et attraktivt  
& bærekraftig 
Vestfold

Vedtatt av 
Fylkestinget

 Mål, strategier, retningslinjer og effektmål

 Med beskrivelse av utfordringer i areal politikken i Vestfold  
og planprosessen, samt sammendrag av konsekvensutredning

I tillegg består planen av:
•  Plankart
•  Konsekvensutredning
•  Kommuneark/planforutsetninger

for den enkelte kommune
•  Handlingsprogram

» Regional plan for bærekraftig
 arealpolitikk - evaluering og revisjon

Formålet er å evaluere hvordan planen har fungert, 
oppdatere analyser og fakta, samt vurdere behovet for 
forenkling og forbedring. Å få fram hvordan RPBA er fulgt 
opp og har fungert i praksis, vil være et godt utgangpunkt for 
å styrke og forbedre planen.

Det er nødvendig å se areal- og transportplanleggingen i 
sammenheng. Utarbeidelse av en regional transportplan og 
evaluering og revisjon av RPBA må derfor ses i sammenheng. 

Grensesnittet mot den nye regionale transportplanen må 
avklares. Der det er berøringspunkter og overlappende 
temaer mot andre regionale planer, må dette avklares. 

Det er fortsatt behov for en framtidsrettet, effektiv og 
samordnet arealutvikling i Vestfold. Det er stort press på 
verdifulle arealer og viktig å ha en plan med prinsipper 
som kan brukes i avveiningen av ulike interesser ved 
disponering av areal. Planforutsetningene i RPBA viser ønsket 
befolkningsvekst i kommunene frem mot 2040.  Kommunene 
vil trolig ikke oppnå veksten de planlegger for uten at det 
satses mer på å gjøre Vestfold attraktivt for tilflytting. Sett 
i lys av en forestående regionreform, er det viktigere enn 
noen gang å ha en kraftfull og tydelig arealpolitikk. I de to 
årene som har gått siden RPBA ble vedtatt, har de fleste 
kommunene rullert kommuneplanene. RPBA er implementert 
i og lagt til grunn for planarbeidet. I lys av dette er det 
naturlig å evaluere planen. 

Det er et politisk ønske på regionalt nivå om å redusere antall 
regionale planer. Som del av evalueringen, skal «Regional 
plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold» søkes 
integrert i RPBA.  

Det legges opp til bred involvering av samarbeidsaktører som 
kommuner, stat og organisasjoner som kan bli påvirket av 
planarbeidet.

Horten by med dyrket mark og kulturminner rundt byen.
Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren. 
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» Regional plan for folkehelse 2011-2014
– revidering av eksisterende plan

Formålet med revisjon er å fornye og forsterke felles 
innsats for bedre folkehelse i Vestfold. Målet med planen er 
å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller i Vestfold. 
Innsatsområder, strategier og tiltak bør revideres i lys 
av ny kunnskap og et ønske om at planen skal fungere 
enda mer mobiliserende for folkehelsearbeidet. Nytt 
kunnskapsgrunnlag og forsterket samarbeid med 
kommunene på flere områder gir grunnlag for dette.

Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, og folkehelse har derfor 
berøringspunkter med mange av de andre planene. En del av 
revisjonen vil være å avklare grenseganger og arbeidsdeling 
mellom planene. 

Fylkestinget vedtok regional plan for folkehelse i 2011. Planen 
har fungert som en tydelig tematisk struktur for arbeidet 
med folkehelse for fylkeskommunen og for samhandlingen 
med kommunene. Partnerskapsavtaler med kommunene har 
stimulert til oppfølging i kommunene.

Folkehelsearbeidet i Vestfold har utviklet seg mye fra 2011 
og ut planperioden. Mye tyder på at kommunene har økt sin 
innsats og arbeider mer systematisk i det tverrsektorielle 
arbeidet. Det samme gjelder fylkeskommunen. En viktig 
grunn er folkehelseloven, som trådte i kraft i 2012. Denne er 
tydelig på kommunene og fylkeskommunens ansvar for å ha 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Oversiktsdokumentet «Vi i Vestfold» er utarbeidet i 2016. 
Oversiktsdokumentet peker på følgende temaer som bør 
følges opp i regional planlegging:

– Utdanning og arbeidsliv. Flere i Vestfold bør få mulighet 
til å nyte godt av skole og arbeid som inkluderende og 
helsefremmende arenaer.

– Støttende sosiale miljøer. Flere i Vestfold bør få mulighet 
til å være en del av fellesskapet og nyte godt av støtte fra og 
utfolde seg i samspill med mennesker rundt seg i hverdagen. 

– Helsefremmende kvaliteter i nærmiljøet. Flere i Vestfold bør 
få muligheten til å nyte godt av sunne nærmiljø som er lagt til 
rette for et aktivt dagligliv.

– Skade- og ulykkesforebygging. Flere i Vestfold bør få bo 
i lokalsamfunn som driver systematisk forbedring innen 
skade- og ulykkesforebygging. 

– Sunt kosthold. Flere mennesker i Vestfold bør få nyte godt 
av et sunt og godt kosthold. 

Organisering av planarbeidet vil bli foreslått i 
planprogrammet som legges fram for politisk behandling 
høsten 2016. Det legges opp til en bred involvering av 
samarbeidsaktører som kommuner, stat og frivillige gjennom 
blant annet folkehelsenettverket. Det legges også opp til at 
ulike befolkningsgrupper som ungdom og eldre inviteres 
til å medvirke i utformingen av planen. Prosessen forankres 
politisk i fylkeskommunen. 

» Rullere «Regional plan for vannfor-
valtning i vannregion Vest-Viken
2016 – 2021»

«Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-
Viken for perioden 2016 – 2021» ble vedtatt av fylkestinget 
i 2015. Planarbeidet er lovpålagt med hjemmel i 
plan og bygningsloven og følges opp etter reglene i 
vannforskriften. Vannforskriften er Norges oppfølging av EUs 
vannrammedirektiv.

Planarbeidet følger 6 års sykluser i periodene 2015 – 2021, 
2022 -2027, 2027 – 2033 osv.  Vedtatte regionale plan for 2015 
-2021 skal i praksis rulleres i tiden 2017 -2021 slik at ny vedtatt 
plan kan foreligge for perioden 2022 - 2027. 

Arbeidet med planprogram starter i 2017. 



VEDLEGG 1
Oversikt over mål og strategier 
i eksisterende regionale planer

1. Regionalplan for handel og sentrumsutvikling
i Vestfold (RPHS), vedtatt 20.10.2009

2. Regional plan for folkehelse (RPFH), vedtatt 15.03.2011,
FT-sak 3/11

MÅL:
–  styrke byer og tettsteder

–  unngå unødvendig spredning av handelsvirksomhet

–  redusere bilavhengighet

STRATEGIER:
–  Handel etableres i sentra

–  Krav om utredning som følge av utvidelser eller nye handelsetableringer

–  Forbud mot handelsetableringer langs E18 (unntak Danebu)

MÅL:
Å forebygge og utjevne sosiale helseforskjeller i Vestfold

STRATEGIER: 
–  Levevaner

–  Fysisk miljø

–  Psykososialt miljø

–  Partnerskap 

30
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3. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
(RPBA), vedtatt 06.03.2014, FT-sak 4/14

HENSIKT:
–  En felles forpliktende arealpolitikk

–  Større forutsigbarhet i planleggingen 

STRATEGIER:
–  Angir hovedtrekkene for det regionale ut-byggingsmønstret

–  vekst skal hovedsakelig skje i byer og tettsteder

–  boliger og arbeids-plasser skal være tilgjengelig for 
kollektivtransport, sykkel og gange.

4. Regional plan for kystsonen i Vestfold (RPKS),
vedtatt 6.11.2014, FT-sak 82/14

MÅL:
–  Kystsonen skal utvikles til det beste for befolkningen

–  Vestfold som det gode bosted

STRATEGIER:
–  Nei til nye hytter strandsonen

–  Ekstra varsomhet på kystkultursteder

–  Ja til mindre tiltak nær eksisterende bebyggelse 
på tomta

–  Kystsonen inn i kommuneplanen

5. Regionalplan for et helhetlig opplæringsløp
(RPHO), vedtatt 23.04.2015, FT sak 18/15

MÅL:
Innen 2020 fullfører 90% av elevene videregående opplæring

STRATEGIER:
–  Kvalitet i opplæringen

–  Kvalitet i overgangene

–  Samhandling og læring

–  Statistikk og analyse
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7. Plan for intermodal godstransport,
interregional plan (RPIG), vedtatt
11.06.2015, FT sak 44/15 *)

MÅL:
Øke verdiskapingen i Vestfold 

STRATEGIER:
–  Reelt og forpliktende samarbeid

–  Videreutvikle næringsmiljøer

–  Videreutvikle kapasitet for FoU og innovasjon

–  Forsterket satsing på gründere og entreprenørskap

–  Styrket samarbeid mellom skole og næringsliv

–  Tydelig og målrettet markedsføring av Vestfold

6. Regional plan for verdiskaping og
innovasjon (RPVI), vedtatt 23.04.2015,
FT sak 19/15

MÅL:
Telemark og Vestfold skal være et nasjonalt knutepunkt for 
miljøvennlig transport av gods og bane.

STRATEGIER:
–  Fremme Jyllandskorridoren

–  Samarbeide for at regionen får en utpekt havn

–  Forbedre vilkår for godstransport på Vestfoldbanen og 
Bratsbergbanen

–  Pådriver i utvikling av klimanøytralt drivstoff

–  Gjøre regionen mer attraktiv for transport av gods

–  Sikre hensiktsmessige arealer og infrastruktur for havner og 
logistikkbasert virksomhet

*) Med intermodal godstransport menes transport av gods på flere 
transportformer (vei, bane og sjø) uten at måten godset er pakket 
på blir endret.
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8. Regional plan for klima og energi
2016 – 2020 (RPKE)

MÅL:
Vi skal slippe ut 40% mindre klimagasser i 2030.

STRATEGIER:
–  Øke produksjonen av fornybar energi

–  Redusere utslipp fra vegtrafikk

–  Utvikle flere energieffektive bygg

–  Støtte kommunenes innsats for klimatilpasning

–  Utvikle felles offentlig kompetanse og samhandling

9. Regional plan for vannforvaltning i vann-
region Vest-Viken 2016 – 2021

MÅL:
Gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene 
skal forvaltes i et langsiktig perspektiv

STRATEGIER:
–  Opprydding av spredt avløp

–  Opprydding av kommunale utslipp

–  Bedre kunnskapsgrunnlag

–  Landbrukstiltak
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VEDLEGG 2
Vestfold fylkeskommunes 
strategidokumenter 

Det utarbeides ulike planer og strategidokumenter som ikke er regionale planer, 
dvs de følger ikke prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det innebærer 
blant annet at de ikke tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser om 
involvering og høring:

1.  «Arealbruk - Framtidas skoleanlegg» i, sak Videregående opplæring – omstilling 
og utvikling, vedtatt fylkestinget 7. desember 2004, sak 57/04

2.  Strategi for Fagskolen i Vestfold, vedtatt fylkestinget 17. juni 2008, sak 61/08

3.  Strategiplan for voksenopplæring i Vestfold fylkeskommune for perioden 
2009-2012, vedtatt fylkestinget 16. desember 2008, sak 93/08

4.  Strategi for internasjonal samhandling, vedtatt fylkestinget 28. april 2009, sak 
19/09

5.  Strategi for forskning og utvikling og innovasjon, vedtatt fylkestinget 20. 
oktober 2009, sak 58/09

6.  Tiltak for God Oppvekst i Vestfold fylkeskommune, vedtatt fylkestinget 15. 
desember 2009, sak 85/09

7.  Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2014 – 2017.

8.  Strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold 2010-2014, vedtatt 
fylkestinget 27. april 2010, sak 18/10

9.  Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune, vedtatt fylkestinget 27. april 
2010, sak 24/10

 10.  Strategi og rammevilkår for Østre Bolærne vedtatt fylkestinget 15. juni 2010, 
sak 46/10

11.  Opplæringsplan innen kriminalomsorgen, vedtatt hovedutvalg for utdanning 
2.12.2015, sak 39/15

12.  Bibliotekplan 2015 – 2018, vedtatt i fylkestinget desember 2014

13.  Sykkelstrategi for Vestfold, vedtatt 27. september 2012, sak 47/12

14.  Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015, Vestfold 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold, vedtatt i fylkestinget 21. juni 2012 

15.  Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 

16.  Strategiplan 2013 – 2016, Regiongeologen – Geologiske samarbeidsprogram for 
Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, datert 10. september 2012
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VEDLEGG 3
Fylkestingets vedtak  
15. september 2016



 

1 

SAKSPROTOKOLL 
 

 
Arkivsak-dok. 201408177 
Saksbehandler Gry Backe 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 2015-2019 07.09.2016 84/16 
2 Fylkestinget 2015-2019 15.09.2016 60/16 
 
 
 
Regional planstrategi for Vestfold for perioden 2016 - 2020   
 
Sammendrag 
Fylkestinget vedtok 28.04.2016 i sak 25/16, å legge forslag til Regional planstrategi for 
Vestfold for perioden 2016-2020 ut på høring og offentlig ettersyn. På grunnlag av mottatte 
uttalelser, har fylkesrådmannen bearbeidet og justert strategiforslaget og legger det fram til 
endelig vedtak.    
 
Fylkesrådmannens innstilling 
Regional planstrategi for Vestfold for perioden 2016 – 2020 vedtas med følgende 
prioriteringer: 

1. I fireårsperioden prioriteres å gjennomføre de regionale planene som allerede er 
utarbeidet. 

2. Det utarbeides en regional plan for transport for Vestfold. Det avklares med Telemark 
fylkeskommune om «Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold» skal 
integreres i planen. 

3. Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 revideres. 
4. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) evalueres og revideres. Som del 

av revisjonen skal «Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold» søkes 
integrert i RPBA.  

5. Det etableres et prosjekt/program der målsettingen er å forbedre unges grunnlag for 
voksenlivet. 

 
 
Fylkesutvalget 2015-2019 har behandlet saken i møte 07.09.2016 sak 84/16 
 
Møtebehandling/votering 
Fylkesrådmannens innstilling pkt 1-5 ble enstemmig vedtatt  
 
Ny innstilling 
Regional planstrategi for Vestfold for perioden 2016 – 2020 vedtas med følgende 
prioriteringer: 

1. I fireårsperioden prioriteres å gjennomføre de regionale planene som allerede er 
utarbeidet. 

2. Det utarbeides en regional plan for transport for Vestfold. Det avklares med Telemark 
fylkeskommune om «Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold» skal 
integreres i planen. 
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3. Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 revideres. 
4. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) evalueres og revideres. Som del 

av revisjonen skal «Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold» søkes 
integrert i RPBA.  

5. Det etableres et prosjekt/program der målsettingen er å forbedre unges grunnlag for 
voksenlivet. 

 
 
 
 
 
 
 
Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 15.09.2016 sak 60/16 
 
Møtebehandling/votering 
Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-5 ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Regional planstrategi for Vestfold for perioden 2016 – 2020 vedtas med følgende 
prioriteringer: 

1. I fireårsperioden prioriteres å gjennomføre de regionale planene som allerede er 
utarbeidet. 

2. Det utarbeides en regional plan for transport for Vestfold. Det avklares med Telemark 
fylkeskommune om «Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold» skal 
integreres i planen. 

3. Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 revideres. 
4. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) evalueres og revideres. Som del 

av revisjonen skal «Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold» søkes 
integrert i RPBA.  

5. Det etableres et prosjekt/program der målsettingen er å forbedre unges grunnlag for 
voksenlivet. 

 
 
 
 



VEDLEGG 4
Kommunal- og moderniserings-

departementets godkjenning



Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling for regional 
planlegging 

Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 Erik Sveistrup 

22 24 58 80 NO-0032 Oslo Org no. 

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858 

Godkjenning av Regional planstrategi for Vestfold 2016-2020 

Departementet har i oversending av 27. september 2016 mottatt Regional planstrategi for 

Vestfold 2016-2020 til sentral godkjenning. Planstrategien er utarbeidet etter bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven og vedtatt i fylkestinget for Vestfold 15. september 2016. Regjeringen 

har fremmet et lovforslag om oppheving av sentral godkjenning av planstrategiene. På denne 

bakgrunn har departementet foretatt en forenklet godkjenning av planstrategien. 

Departementet tar til orientering de regionale utfordringene, og prioriteringene som er 

grunnlaget for den regionale planstrategien. Planstrategien forholder seg til de nasjonale 

forventningene til regional planlegging. Departementet har ingen merknader til planstrategien. 

Det er viktig at statens regionale etater deltar aktivt i den regionale planprosessen. 

Departementet vil peke på betydningen av at fylkesmannen kommer tidlig inn ved oppstart av 

alle planprosesser for å vurdere hvilke statlige etater som må trekkes inn. 

Det er ikke tatt stilling til økonomiske prioriteringer, nye føringer elle forventninger til 

oppgaveløsning i fylkeskommunene utover de som er pålagt i lov og forskrift. Det er heller 

ikke tatt stilling til konkrete planspørsmål eller målkonflikter. Dette tas opp i arbeidet med de 

regionale planer. Godkjenning av regionale planstrategier omfatter ikke konkret ressursbruk. 

Prioritering og tildeling av ressurser blir vurdert gjennom de årlige budsjettprosessene. 

Vestfold fylkeskommune 

Svend Foyns gate 9 

3126 TØNSBERG 

Deres ref Vår ref Dato 

16/2065-4 30.11.2016 



Side 2 

 

Vedtak 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 7-2, ved delegert myndighet gitt i kongelige 

resolusjoner 24. mai og 13. desember 2013, godkjenner Kommunal- og moderniserings-

departementet Regional planstrategi for Vestfold 2016-2020, vedtatt av fylkestinget i Vestfold 

15. september 2016. Departementet har ikke merknader til planstrategien. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jarle Jensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Erik Vieth Pedersen 

 avdelingsdirektør 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Vestfold, postboks 2076, 3103 Tønsberg 

 



Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gt 9   N–3126 Tønsberg   Tlf.: +47 33 34 40 00   firmapost@vfk.no    

vfk.no
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