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Supplerende tildelingsbrev: Fylkesmannens roller og oppgaver når det gjelder
inngåelse og oppfølging av byutviklingsavtaler med de fire største byområdene
Vi viser til overordnet rammeverk for helhetlige bymiljøavtaler hvor fylkesmannen har fått en
rolle som observatør i styringsgruppen. Fylkesmannen skal formidle statens politikk og gi
faglige råd innenfor ansvarsområdene regional og kommunal planlegging, miljø og klima som
er relevante for målsetningene i bymiljøavtalen.
Departementet ønsker å klargjøre hvilken rolle fylkesmannen skal ha i byutviklingsavtalene,
særlig sett i forhold til fylkesmannens rolle som observatør i styringsgruppen for
bymiljøavtalen. Departementet viser særlig til styringsdokument for 2016 om fylkesmannens
oppgaver for iverksetting av nasjonal politikk i fylket. Innholdet i dette brevet inneholder en
utdypning av rollen til fylkesmannen, jamfør tildelingsbrev, punkt 2.5 og punkt 7.1.2.5, andre
kulepunkt. Oppgaven er å betrakte som et særskilt oppdrag for det som gjelder byutviklingsavtaler for 2016. Departementet vil ivareta fylkesmannens oppgaver knyttet til bymiljøavtaler
og byutviklingsavtaler gjennom oppdrag i tildelingsbrevet for 2017.
Om bymiljø- og byutviklingsavtaler
Arealdisponering er en integrert del av bymiljøavtalene, og det er en forutsetning for inngåelse
av avtale at det foreligger en regional eller interkommunal areal- og transportplan som er i tråd
med målene i bymiljøavtalene. Arealdimensjonen i bymiljøavtalene er et nytt grep i forhold til
dagens belønningsordninger og avtaler om bypakker, og innebærer at det må settes krav til en
effektiv arealbruk, økt utbygging i knutepunkter og tilrettelegging av nødvendig infrastruktur.
Departementet vil at byutviklingsavtalene skal være et sentralt virkemiddel for å styrke og
forplikte partene i oppfølgingen av regional plan etter plan- og bygningslovens § 8-2 og
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tilsvarende for oppfølging og konkretisering av interkommunale planer, slik at arealbruken
bygger opp under nullvekstmålet for personbiltransport. Det er viktig å sikre god koordinering
mellom forvaltningsnivåene og at planprosessene gjennomføres effektivt.
Kommunal- og moderniseringsministeren sendte den 10. november 2015 en formell invitasjon
til de regionale og kommunale planmyndighetene i de fire største byområdene om å
samarbeide om å utarbeide byutviklingsavtaler.
Departementet leder arbeidet fram til det er utarbeidet byutviklingsavtaler med de fire største
byområdene og vil delta i koordineringsgruppen for hver enkelt byutviklingsavtale med særlig
ansvar for å sikre nødvendig oppfølging og koordinering mot andre berørte departementer.
Nærmere om fylkesmannen roller og oppgaver i byutviklingsavtalene
Gjennom deltagelse i styringsgruppene for bymiljøavtalene spiller fylkesmannen en viktig rolle
som representant for statlig myndighet i byområdene. I tillegg skal fylkesmannen bistå
departementet i arbeidet med byutviklingsavtalene. Fylkesmannens rolle er særlig å ivareta
statlig areal- og miljøpolitikk, jamfør blant annet Statlig planretningslinje for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging. Denne rollen er forankret i fylkesmannens myndighet og ansvar
i henhold til virksomhetsinstruksen både som (1) iverksetter av nasjonal politikk i fylket, (2) i
fylkesmannens samordningsrolle overfor statlig virksomheter og (3) i fylkesmannens ansvar for
informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ og forslag.
Departementet ønsker særlig at fylkesmannen ivaretar følgende sentrale oppgaver i arbeidet
med å utforme byutviklingsavtalene:




Delta aktivt i lokal arbeidsgruppe for byutviklingsavtalene i hvert enkelt byområde ved å
gi innspill til areal- og transporttiltak som kan inngå i en byutviklingsavtale og bistå
med faglig vurdering av disse. Fylkesmannen bør ha dialog med andre statlige
virksomheter om mulige tiltak.
Vurdere behov for å inngå i enkelte tiltak i byutviklingsavtalene gjennom konkrete
forpliktelser om samhandling.

For samarbeid om byutviklingsavtalene viser vi også til fylkesmannens rolle i å koordinere og gi
faglige råd knyttet til oppfølging av regional eller interkommunal plan for det som gjelder
statlige organers planlegging og virksomhet, jamfør pbl § 8-2.
I forbindelse med oppfølging av inngåtte byutviklingsavtaler ønsker departementet at
fylkesmannen




Side 2

deltar i koordineringsgruppen for byutviklingsavtalene i de enkelte byområdene, for å
ivareta statlig areal- og miljøpolitikk.
følger opp og rapporterer i tråd med byutviklingsavtalen, hvis fylkesmannen inngår i
tiltak i byutviklingsavtalene.
vurderer nye tiltak som kan inngå i byutviklingsavtalene i samråd med departementet.

Samarbeidet mellom departementet og fylkesmannsembetet skjer gjennom felles møter i de
lokale arbeidsgruppene og gjennom dialog mellom fylkesmannen og departementet.
Vi ser fram til et godt samarbeid om utarbeidelse og oppfølging av byutviklingsavtalene.
Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Berit Skarholt
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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