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Invitasjon til møte 5. februar 2015 - Forsøk om samordning av statlige innsigelser til 

kommunale planer 

Vi viser til brev fra kommunal- og moderniseringsministeren av 22.12.2014 der seks nye 

fylkesmenn ble valgt ut til å delta i et toårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til 

kommunale planer. Det tas sikte på å starte forsøksperioden for de nye fylkesmennene 1. april 

2015.  

 

De nye fylkesmennene inviteres til møte for en nærmere gjennomgang av innholdet i forsøket. 

Møtet holdes i Kongens gate 20 fredag 5. februar 2015 kl. 10.30 – 13.30.  

 

Agenda for møtet: 

- Rammer for forsøket v/planavdelingen – 15 min 

- Erfaringer fra fylkesmenn som deltar i forsøket – 20 min 

- Planlagt gjennomføring v/de nye fylkesmennene – 10 min pr embete 

- Lunsj  

- Diskusjon  

 

Dette er som kjent fase 2 i et forsøk som ble startet opp i 2013, og videreføres innenfor de 

samme rammer som fase 1. Nedenfor følger en beskrivelse av formål og rammer for forsøket, 

jf brev av 03.09.2013 fra Miljøverndepartementet:  

 

Forsøkets formål 

Formålet med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker og et 

bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Det er også et mål at forsøket 

vil bidra til å styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale arealplanene.  
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Fylkesmannen har ordinært et samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor 

fylkesmannens myndighetsområde. Forsøket innebærer at fylkesmannen også får et 

samordningsansvar for innsigelser fremmet av andre statlige myndigheter. Fylkesmannen skal 

motta disse innsigelsene og foreta en samlet vurdering av dem. Fylkesmannen gis kompetanse 

til å avskjære innsigelser på nærmere betingelser angitt i dette brevet.  

 

Fylkesmannen skal aktivt arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunene og 

innsigelsesmyndighetene tidlig i planprosessen, slik at uklarheter og uenigheter avklares så 

tidlig i prosessen som mulig.  

 

Det er forutsatt at forsøkene skjer innenfor felles overordnede rammer, men at den praktiske 

gjennomføringen tilpasses forholdene i hvert fylke. Fylkesmennene har ulik intern 

organisering, og hver fylkesmann velger selv den organiseringen som de mener er best for 

forsøket. Det må synliggjgøres et klart skille mellom fylkesmannens roller som 

innsigelsesmyndighet og som samordner med myndighet til å avskjære innsigelser.  

 

Sametinget, Riksantikvaren, fylkeskommunen og innsigelser fra berørte kommuner er ikke en 

del av dette forsøket.  

 

Rammer for forsøket 

Tidlig fase – ved oppstart av planarbeid og utforming av planutkast 

- Fylkesmannen skal bidra til at berørte statlige fagmyndigheter gir innspill til 

arealplanen ved planoppstart/planprogram. Det skal klart framgå av innspillene om 

nasjonale eller viktige regionale interesser kan bli berørt.  

- Fylkesmannen skal bidra til at statlige myndigheter er aktive medspillere underveis i 

arbeidet med utforming av planutkast. 

- Fylkesmannen skal bidra til at regionalt planforum brukes aktivt av berørte statlige 

myndigheter og kommunene i fylket. 

- Fylkesmannen har i denne fasen ingen utvidet samordningsrolle ut over det som 

framgår av plan- og bygningsloven. Det innebærer at fylkesmannen skal bidra til best 

mulig dialog og samordning mellom statlige myndigheter, samarbeide med 

fylkeskommunen om å få fram nasjonale og viktige regionale interesser osv., men gis 

ingen myndighet til å overprøve statlige myndigheter ut over eget ansvarsområde.  

 

Høringsfasen – offentlig ettersyn og høring 

- Forsøket innebærer ingen endring av de normale høringsfristene som kommunene 

setter. Det forutsettes at de statlige innsigelsesmyndighetene og fylkesmannen i rollen 

som samordner gjør det som skal til for å holde denne fristen. I enkelte tilfeller kan 

det være behov for at høringsfristen utvides, og fylkesmannen må avklare dette i 

samråd med kommunene og innsigelsesmyndighetene i hvert enkelt tilfelle.  

- De statlige fagorganene sender sine høringsuttalelser, eventuelt med innsigelser, til 

fylkesmannen.  

- Fylkesmannen samordner høringsuttalelsene i samråd med høringsinstansene og får 

dermed en utvidet rolle. Fylkesmannen skal vurdere de innkomne innsigelser og 

merknader og gi en samlet uttalelse til kommunen der det tas stilling til hvilke 



Side 3 

 

innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan her avskjære en innsigelse slik at 

denne ikke blir fremmet for kommunen. Det forutsettes at en slik avskjæring skjer i 

dialog med vedkommende myndighet.  

- Det overlates til fylkesmennene å finne praktiske løsninger for samordnet uttalelse. 

De enkelte statlige myndigheters høringsuttalelser, inkludert innsigelser som er 

avskåret, skal følge fylkesmannens samlede uttalelse. 

- Dersom fylkesmannen avskjærer en innsigelse, vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ha adgang til å innkalle arealplan etter plan- og 

bygningsloven §§ 11-16 tredje ledd og 12-13 tredje ledd. Dersom en 

innsigelsesmyndighet mener at en innsigelse er så viktig at planen bør innkalles etter 

disse reglene, må dette avklares med det aktuelle fagdepartement, som eventuelt tar 

saken opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

Bearbeiding av planen etter høring – samråd, kommunens vedtak og eventuell mekling 

- Etter at fylkesmannen har kommet med sin samordnede høringsuttalelse som 

inneholder innsigelse, forutsettes det at kommunen og innsigelsesmyndighetene 

arbeider aktivt for å finne løsninger.  

- Fylkesmannens rolle som mekler ved innsigelser er uendret. Det betyr at 

fylkesmannen er mekler mellom kommunen og det fagorganet som har fremmet 

innsigelsen. Det er imidlertid et mål med forsøket at samordningen vil gjøre at flere 

saker løser seg før mekling, og at færre saker må løses i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

- Oversendelse til departementet der det gjenstår innsigelser etter kommunestyrets 

planvedtak, følger de ordinære rutinene.  

 

Nettverk  

Departementet har etablert et nettverk for fylkesmennene som deltar i forsøket med formål å 

dele erfaringer mellom embetene. Dette vil bli videreført.  

 

Forskning/evaluering 

Fylkesmannen i Nordland har fått midler til følgeevaluering av forsøket i Nordland fylke.  

Departementet ønsker også å gjennomføre en evaluering av forsøket i 2015/2016. 

 

Informasjon 

Fagdepartementene og innsigelsesmyndighetene er informert om utvidelsen av forsøket 

gjennom vårt brev av 22.12.2014.  

 

Gjennomføring i de nye fylkene 

På møtet ber vi om at hvert fylkesmannsembete presenterer en skisse for hvordan de vil 

gjennomføre forsøket ut fra rammene som er gitt ovenfor. Følgende problemstillinger er 

aktuelle: 

- Hva vil inngå i arbeidet som fylkesmannen gjør i samordningen og meklingen? 

- Hva bør kriteriene være for at fylkesmannen skal avskjære innsigelser? 

- Hvordan vil fylkesmannen samordne når det er motstridende interesser i innsigelsene 

fra sektormyndighetene? 
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- Hvordan skal statlige sektormyndigheter informeres om den praktiske 

gjennomføringen av forsøket? 

 

Vi ber også fylkesmennene vurdere behovet for økonomiske ressurser knyttet til 

gjennomføring av forsøket.  

 

Velkommen til møtet.  

 

 

Med hilsen  

 

Jarle Jensen  

ekspedisjonssjef Bjørn Casper Horgen  

 avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Adresseliste 

Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S 
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