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1. Hva er et planprogram? 
Plan- og bygningsloven krever planprogram som grunnlag for arbeid med å revidere eller lage nye 

kommuneplaner. Et planprogram er en prosjektbeskrivelse eller «plan for planen». Planprogrammet 

skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 

medvirkning, særlig for grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert 

og behovet for utredninger.  

Dette er forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune. 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum skal revideres, i egne prosesser 

og med separate planprogram.  

 

1.1 Innholdet i planprogrammet 
Planprogrammet skal gi informasjon om innhold og prosess i planarbeidet og er delt inn slik:  

 Kapittel 2 beskriver kort hva en kommuneplan er. 

 Kapittel 3 beskriver formål og mål for kommuneplanarbeidet. 

 Kapittel 4 beskriver hvilke overordnede tema kommunen vil legge vekt på i planarbeidet.  

 Kapittel 5 beskriver hvordan kommunen vil organisere planarbeidet, med opplegg for 

medvirkning og involvering. Her finner du også fremdriftsplanen for arbeidet.  

 Kapittel 6 oppsummerer hvilke regionale og nasjonale føringer kommunen skal legge til 

grunn for planarbeidet.  

 

1.2 Kunnskapsgrunnlag  
Forslag til planprogram er bygget på oppdaterte kommunale kunnskapsgrunnlag:  

 Her i Horten 2 (2019) 

 Faktagrunnlag for planstrategi 2020-2024 (2020) 

 Ståstedsanalyse – Telemarksforskning   

 Økonomisk analyse av Horten - Agenda Kaupang  

 Ståstedsanalyse 0-24 

 ROS-analyse for Horten kommune 

  



 

2. Hva er en kommuneplan? 
Alle kommuner er pålagt å ha en kommuneplan som omfatter kommunale, regionale og nasjonale 

mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av samfunnsdel og arealdel. Mål og strategier i 

kommuneplanen skal være styrende for nye planer, prosjekt og tiltak i kommunen.  

 

 

2.1 Plan- og bygningsloven  
Arbeid med kommuneplanen skal følge prosessreglene i plan- og bygningsloven. 

Kommuneplanprosessen består av flere trinn og dokumenter:  

 Kommunens planstrategi  

Revideres hvert fjerde år og beskriver kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien 

vurderer om det er behov for å revidere og/eller lage ny kommuneplan.  

 

 Planprogram 

Når kommunen starter opp arbeid med å revidere eller lage ny kommuneplan skal 

kommunen først lage et planprogram. Planprogrammet beskriver formålet med arbeidet, 

viktige tema i kommuneplanen, fremdrift og hvem som skal involveres i planarbeidet.  

 

 Kommuneplanen  

Selve kommuneplanen utgjør det øverste plannivået i kommunen og består av to deler; 

samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen fastsetter langsiktige utviklingsmål for kommunen 

og danner grunnlag for øvrige planer. Samfunnsdelen skal inneholde en arealstrategi for 

arealbruken i kommunen, som er førende for arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

 



 

 

2.2 Avklaring av planbehov – planstrategi for Horten kommune 2020-2023 
Plan- og bygningsloven § 10-1 krever at kommunestyret utarbeider og vedtar planstrategi minst en 

gang per valgperiode. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg i 

samfunnsutviklingen, blant annet knyttet til langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes 

virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  

Kommunestyret behandlet sak om prosess for ny planstrategi i november 2019. I vedtakets punkt 3 

heter det at:  

Horten kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn og Paris-avtalens 1,5-gradersmål til 

grunn. Det legges til rette for dette i forbindelse med neste planstrategi og rullering av 

kommunale planer.  

Horten kommune vedtok ny planstrategi i november 2020. Planstrategien anbefaler å revidere 

samfunnsdelen. Saksfremstillingen til politisk behandling av strategien oppsummerer behovet slik:  

Hovedutfordringene i kommunen er stort sett de samme i dag som da kommuneplanens 

samfunnsdel sist ble behandlet i 2015. Det er likevel noen elementer som taler for en 

revisjon. I kapittel 7.1 i planstrategien pekes det blant annet på behovet for å innarbeide FNs 

bærekraftmål og Paris-avtalens 1,5 graders mål, samt en drøfting av hvordan vi skal 

planlegge ut fra foreliggende befolknings- og demografiske framskrivinger. Planstrategien 

legger opp til en revisjon av samfunnsdelen. En vurdering av langsiktig arealstrategi inngår i 

dette arbeidet.   

  



 

3. Formål og mål med planarbeidet 
Samfunnsdelen skal identifisere muligheter og utfordringer og peke ut utviklingsretning for Horten 

som samfunn og kommunen som organisasjon. Planen skal inneholde en arealstrategi, i tråd med 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019). FNs bærekraftmål og Paris-

avtalens 1,5-gradersmålet skal innarbeides i revidert samfunnsdel.  

 

3.1 Formål 
Formål med planarbeidet er å revidere kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune, i tråd 

med kommunestyrets vedtak av november 2019 og november 2020.   

3.2 Mål  
Effektmål (planens langsiktige virkninger):  

 Et godt forankret styringsdokument med tydelige føringer for kommunale planer og tiltak.  

 Viderefører og styrker kommunens vedtatte visjon, verdier og satsingsområder.   

 FNs bærekraftmål og Paris-avtalens 1,5-gradersmålet er lagt til grunn for planarbeidet.  

 Tydelig strategi for hvordan Horten kommune skal arbeide for å nå prioriterte bærekraftmål. 

  Viser hvordan Horten kommune skal arbeide for å bidra til å nå Paris-avtalens 1,5-

gradersmål  

 Viser hvordan Horten kommunes arealstrategi vil stimulere til en sosial, miljømessig og 

økonomisk bærekraftig vekst.   

 

Resultatmål (frembrakt av planen/prosjektet) 

Vedtatt samfunnsdel:  

 Har en tilgjengelig og brukervennlig form.  

 «Oversetter» og kobler FNs globale bærekraftmål til lokal kontekst og utfordringsbilde. 

 Danner grunnlag for å prioritere hvilke bærekraftmål kommunen vil vektlegge i sitt arbeid.  

 Har oppdaterte mål og strategier for arbeid med kommunens satsingsområder i perioden.  

 Inneholder oppdatert arealstrategi for kommunens arealutvikling med vekt på: 

o Samordnet areal- og transportplanlegging gjennom arealstrategien «spredt 

konsentrasjon» 

o Lokal klimaomstilling/tilpasning 

o Vern av LNF-områder  

o Helhet i plansystemet gjennom overensstemmelse mellom nasjonale, regionale og 

kommunale mål og strategier  

 

Prosessmål  

Planarbeidet skal gjennomføres slik at kommuneplanprosessen:  

 Bygger på brede diskusjoner om fremtidig utvikling av kommunen  

 Er godt forankret, hos folkevalgte og i administrasjon, hos samarbeidsparter og innbyggere.  

 Bygger på åpne medvirkningsprosesser fra innbyggere, næringsliv og organisasjoner  



4. Tematisk innhold  
Dette kapittelet beskriver tema kommunen vil legge vekt på i arbeidet med ny kommuneplan.  

4.1 Visjon og satsingsområder  
Gjennom vedtak av gjeldende samfunnsdel i 2015 fikk Horten kommune ny visjon:   

 Horten. Mulighetene er akkurat her.  

Planen peker ut fire fokusområder (endret til satsingsområder) for langsiktig utvikling av Horten:  

 Attraktivitet  

 God oppvekst 

 Trygghet for innbyggerne  

 Natur og miljø 

Gjeldende samfunnsdel er resultat av brede medvirkningsprosesser. Både kommunens visjon og 

satsingsområdene er godt kjent og forankret i Hortens-samfunnet. De har et tydelig innhold og er 

enkle å slutte seg til. Overordnede målsettinger med langt perspektiv bidrar til en robust 

samfunnsdel med lang varighet. Både visjon og satsingsområder anbefales videreført i revidert plan.  

Planen definerer overordnede hovedmål og strategier for hvordan målene skal nås for hvert enkelt 

satsingsområde. Målene og strategiene operasjonaliseres gjennom virksomhetenes egne planer. 

Folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all kommunal planlegging. «Helse i alt vi gjør» er 

kjernen i folkehelsearbeidet og skal bidra til tverrsektoriell innsats for å bedre befolkningen helse og 

jevne ut sosiale forskjeller. 

For en enklere tilgjengelig og mer brukervennlig plan vil målene gjennomgås på nytt for å se om de 

kan spisses eller forenkles.  

4.2 Arealstrategi  
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

Gjeldende samfunnsdel prioriterer to områder for videre utvikling; Horten sentrum og Campus 

Vestfold. Tabellen nedenfor viser vedtatt arealstrategi:  

Mål for kommuneplanens arealdel: Det skal oppnås ved å satse på følgende 
strategier: 

 Arealbruken skal gjøre Horten til en 
bærekraftig kommune 

 Satsing på byer og tettsteder 

 Arealbruken skal gjøre kommunen 
attraktiv 

 Satsing på grønn mobilitet 

 Arealbruken skal styrke folkehelsen  Knutepunktutvikling 
  Sikre arealer til næring og vekst 
  Skape attraktive og helhetlige bomiljøer 
  Sikre trygghet for alle 
  Ta vare på dyrket mark 
  Sikre tilgang til natur- og friluftsområder 

 

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 

Utbyggingsprinsippet «spredt konsentrasjon» ligger til grunn for kommuneplanens arealdel og har 

ligget fast gjennom flere perioder. Prinsippet innebærer at Horten by, Åsgårdstrand, Skoppum, 



Nykirke og Borre skal opprettholdes og forsterkes som avgrensede og konsentrerte
utbyggingsområder. Prinsippetforutsetter at planlegging av bolig-og næringsområder skal skje i
tilknytning til eksisterende byer og tettsteder.

4.3 Utfordringer for offentlig sektor
Kommuneproposisjon 2021 (Prop. 105 S (2019–2020)) presenterer Regjeringens politikk for
kommunesektoren. Økonomiske konsekvenser og tiltak som følge av virusutbruddet i Norge står
sentralt. Regjeringen viser til at kommunene er leverandør av noen av de viktigste tjenestene i
innbyggernes hverdag. Kommunesektoren er blant annet ansvarlig for barnehager, skole,
helsetjeneste, omsorgstjenester, barnevern, vei, vann, avløp og renovasjon. Regjeringen legger til
grunn at kommunene har gjort ogfortsatt gjør en stor innsats for å bekjempe de helsemessige
konsekvensene av koronapandemien, og skal samtidig sørge for at innbyggerne kan motta de
tjenestene de er avhengige av hver dag. De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av
virusutbruddet er omfattende, og det er fortsatt usikkert hvor store de vil bli.

Staten vil legge til rette for at kommunene kan levere nødvendige tjenester så lenge dagens
unntakssituasjon varer, og at de fortsatt skal kunne gjøre det når situasjonen blir normalisert.
Uavhengig av den aktuelle situasjonen må imidlertid kommunesektoren påregne strammere
inntektsrammer de kommende årene. Bidraget til finansieringen av offentlige utgifter vil avta.
Samtidig vil kommunenes merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen øke sterkt kommende
tiår. Utviklingen medfører at det blir stadig viktigere at kommunene har en effektiv drift og god
økonomistyring for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne, og at kommunene jobber
systematisk med innovasjon og ny teknologi som kan bidra til bedre tjenester og mer effektiv drift.

Sentrale utredningstema (ikke uttømmende):

- Vurdere mål om befolkningsvekst
- Vurdere konsekvenser av den demografiske utviklingen

4.3 FNs bærekraftmål
2030-agendaen med tilhørende bærekraftmål ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Til sammen er
det 17 bærekraftmål og 169 delmål. Målene handler om vekst og velstand, menneskers helse og
utdanning, miljø og klima, fred, trygghet og samarbeid. Dette er verdens felles plan for å sikre en



sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig utvikling. Bærekraftmålene gjelder for alle land, og alle 

land har ansvar for å bidra til å nå målene innen 2030.  

FN har etablert globale indikatorer for å følge utviklingen over tid, og Statistisk sentralbyrå (SSB) har 

nylig etablert en portal med norsk statistikk til flere av indikatorene. Kommuneproposisjonen viser til 

at Norge gjør det gjennomgående godt i internasjonale sammenlikninger. Årsaken er at Norge er en 

demokratisk rettsstat med god økonomi og relativt små ulikheter. Videre heter det at våre 

utfordringer, i likhet med de fleste vestlige land, er knyttet til høyt materielt forbruk som belaster 

klima og miljø. For alle land vil økonomisk fremgang gjennom bedre utnyttelse av egne ressurser, 

samtidig som belastningen på klima og miljø minimeres, være den viktigste bidragsyteren for å nå 

bærekraftmålene.  

FN oppfordrer landene til å ha nasjonale indikatorer som en konkretisering av de globale 

indikatorene. Regjeringen vil gjennomgå delmålene og lage en nasjonal plan for oppfølging av 2030-

agendaen. Planen skal bidra til mer målrettet innsats for å nå bærekraftmålene, både fra næringsliv, 

sivilsamfunn og offentlig sektor.  

Regjeringen legger til grunn at kommunesektoren som grunnmuren i det norske velferdssamfunnet 

har en svært viktig rolle i oppfyllelsen av bærekraftmålene. Kommuner og fylkeskommuner har 

ansvar for politiske prioriteringer lokalt og regionalt, av stor betydning for mange av områdene 

bærekraftmålene handler om.  

Bærkraftmålene bør i størst mulig grad være en integrert del i planleggings- og prioriteringsprosesser 

i kommuner, fylkeskommuner og nasjonalt. FN har anslått at to tredjedeler av de 169 delmålene bare 

kan nås gjennom lokal innsats og lokale prioriteringer. Bærekraftsagendaen er omfattende og krever 

innsats på mange områder. Politiske prioriteringer er derfor nødvendige, men innsatsen må samtidig 

tilpasses mulighetene og utfordringen i hver enkelt kommune og fylkeskommune.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 formulerer en tydelig 

forventning til at kommunene og fylkeskommunene legger 2030-agendaen med bærekraftmålene til 

grunn for samfunns- og arealplanleggingen.  

 

Bærekraftmålene favner globalt og må skaleres til lokalt nivå og kontekst for å kunne 

operasjonaliseres på en hensiktsmessig måte som er tilpasset og kan løse lokale utfordringer.  



Målene kan brytes ned på global, nasjonal og lokalt nivå. Planprosessen vil koble bærekraftmålene 

mot lokal kontekst og utfordringsbilde. Dette for å identifisere hvilke mål som best samsvarer med 

områder der kommunen både har handlingsrom, interesse og påvirkningsmulighet. Slik kan 

kommunen bruke ressursene best mulig og samtidig bidra til å oppnå bærekraftmålene Gjennom 

kommunestyrets prioritering og  påfølgende implementering i lokalt planverk skal bærekraftmålene 

«oversettes» til lokale forhold.  

Gjennom arbeidet med samfunnsdelen skal Horten kommune jobbe med å tilpasse målene til lokal 

kontekst.  

Sentrale utredningstema (ikke uttømmende):  

- Vurdere områder der kommunen har størst handlingsrom og påvirkningsmulighet  

- Vurdere hvilke mål som kan kobles mot kommunens satsingsområder og utfordringsbilde.  

- Vurdere hvordan målene kan operasjonaliseres i planer og tiltak.  

 

4.4 Arealstrategi  
I henhold til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 skal 

kommuneplanens samfunnsdel inneholde en arealstrategi. En overordnet arealstrategi i 

kommuneplanens samfunnsdel kan gjøre arealplanene bedre tilpasset samfunnets behov og 

utfordringer. Den kan bidra til helhetlig avveining mellom nasjonal, regional og kommunal 

arealpolitikk. Arealstrategien gir langsiktig retning til kommunens areal- og ressursforvaltning. Det er 

viktig for å samordne bolig-, areal- og transportplanleggingen, fremme næringsutvikling, redusere 

klimagassutslippene, tilpasse samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftige samfunn og 

redusere nedbygging av dyrka mark og natur.  

En oppdatert arealdel i kommuneplanen gir raskere behandling av reguleringsplaner og økt 

forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Det er viktig å utnytte fleksibiliteten i plansystemet for å 

tilpasse planleggingen til regionale og lokale behov og unngå flere planer enn nødvendig.    

Arealstrategiens innhold  

 Overordnede strategier som bygger på globale mål om bærekraftig utvikling, kommunens 

satsingsområder og prinsipper om samordnet areal- og transportplanlegging:  

o For Horten sentrum 

o Næringsareal  

o Areal til kommunens egen virksomhet, som skole, barnehage og sykehjem 

o Boligbehov  

Overordnede arealstrategier for klimaomstilling i kommunen med vekt på: 

o Endret nedbørsmønster, større skred- og rasfare samt havnivåstigning  

o Økosystemer/naturtyper det er viktig å ta vare på/restaurere/reparere som virkemiddel i 

kommunens arbeid med klimaomstilling, herunder forurensing   

Overordnede strategier for kystsoneområder og LNF-områder:  

o For å sikre og ivareta nærturområder  

o For å sikre og ivareta viktige blågrønne økosystem 



Siden vedtak av gjeldende samfunnsdel har Bane NOR satt i gang arbeid med å bygge nytt 

dobbeltspor på Intercity-strekningen Nykirke-Barkåker. Nytt stasjonsområde åpner på Skoppum vest 

i 2024. Horten kommune jobber med ny kommunedelplan for Skoppum. Hensikten er å legge til rette 

for en helhetlig og sammenhengende utvikling av tettstedet Skoppum, med høy arealutnyttelse 

rundt det nye kollektivknutepunktet.  

Horten kommune jobber også med områderegulering for Campus Vestfold og Borre. Målet med 

planen er å legge til rette for sammenhengende utvikling av området samt en ny vegkobling fra 

campusområdet mot ny jernbanestasjon og hovedvegnettet i nord. Boligbehovet i planen skal ses i 

sammenheng med vedtatte og pågående planer i kommunen.  

Sommeren 2020 vedtok Horten kommune områderegulering for Horten havn. I sum er det flere store 

planer med betydning for utvikling av kommunen de neste tiårene.  

Som følge av pandemien har arbeidshverdagen endret seg for mange nordmenn. Det kan være grunn 

til å anta at økt bruk av hjemmekontor og digitale møter vil videreføres når situasjonen etter hvert 

normaliseres. Det er imidlertid for tidlig å si noe sikkert om varige samfunnsendringer som følge av 

virusutbruddet. Administrasjonen følger med på forskningen. Dersom det skulle vise seg at bolig- og 

flyttepreferanser endrer seg vil dette legges til grunn for kommunale planer og tiltak fremover.  

Sentrale utredningstema (ikke uttømmende):  

- Vurdere kommunens avsatte utbyggingsområder med bakgrunn i nasjonale mål om 

samordnet areal- og transportplanlegging  

- Vurdere behov for areal til ulike typer boliger, næring og offentlig infrastruktur i den 

kommende planperioden, basert på befolkningsframskrivinger og vekstmålsettinger  

- Vurdere potensial for fortetting og transformasjon i avsatte utbyggingsområder 

  



 

5. Organisering og medvirkning  
Plan- og bygningsloven forutsetter kommunale planprosesser som sikrer åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte myndigheter og interessenter.  

Dette kapittelet beskriver hvordan Horten kommune skal organisere planarbeidet, hvordan 

administrasjonen skal gjennomføre medvirkningsprosesser i drøftings- og høringsfasen, samt 

fremdriftsplan for planarbeidet.  

   

 

 

 

 



5.1 Administrativ og politisk organisering av planarbeidet  
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument. For at den skal fungere 

etter hensikten må planen ha god politisk og administrativ forankring.  

Enhet for kommuneutvikling, kommunalområde kultur og samfunnsutvikling prosjektleder. 

Prosjektleder har ansvar for gjennomføring av planarbeidet.  

Politisk forankring: 

Formannskapet er kommunens planutvalg.  

 

Administrativ forankring: 

Kommunalområde kultur og samfunnsutvikling er prosjekteier. Alle kommunalområdene har ansvar 

for å bidra aktivt i planarbeidet. Dette kan for eksempel dreie seg om utredninger, data og/eller 

deltakelse i arbeidsgrupper.  

 

5.2 Medvirkning  
Medvirkning er både et krav i plan- og bygningsloven og en god mulighet til å engasjere innbyggere, 

frivilligheten og andre aktører i arbeidet. For å sikre at kommuneplanarbeidet blir en åpen og 

inkluderende prosess skal kommunen bruke ulike fora og metoder for å nå flest mulig. Gjennom 

prosessen vil det bli lagt vekt på å velge ut de som antas å være mest hensiktsmessige.  

5.3 Videre saksgang  
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel følger reglene i plan- og bygningsloven. I henhold til 

disse reglene blir videre saksgang som følger:  

Planprogram – kommuneplanens samfunnsdel  

1. Forslag til planprogram behandles av alle politiske utvalg og råd. Kommunestyret fatter 

vedtak om å sende planprogrammet på høring og offentlig ettersyn.  

2. Høringsperioden er 6 uker. I denne perioden er det ikke lagt opp til medvirkningsopplegg 

utover mulighet til å komme med innspill samt høringsmøte med regionale myndigheter.  

3. Administrasjonen behandler høringsinnspillene og innarbeider eventuelle endringer i 

planprogrammet. Kommunestyret fastsetter planprogrammet etter annengangs behandling i 

råd og utvalg.  

Plandokument – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi  

1. Administrasjonen lager forslag til revidert samfunnsdel med arealstrategi og prioriterte 

bærekraftmål. Planforslaget er basert på og tar utgangspunkt i planprogrammet. I denne 

delen av prosessen vil kommunen legge opp til medvirkning og involvering.  

2. Planforslaget behandles av råd og utvalg før kommunestyret fatter vedtak om å sende det på 

høring og offentlig ettersyn.  

3. Høringsperioden er på seks uker. Høringsmøte med regionale myndigheter. 

4. Administrasjonen behandler innspillene og gjør eventuelle endringer i planforslaget. Planen 

sendes til sluttbehandling i kommunestyret etter behandling i råd og utvalg.  

 



  





6 Regionale og nasjonale føringer 
Regionale og nasjonale føringer som skal legges til grunn for arbeidet 

6.1 Nasjonale føringer 
Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  

 Stalige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

Andre føringer  

 Folkehelsemeldinga – gode liv i eitt trygt samfunn (Meld. St. 19 (2018-2019)) 

 Muligheter for alle – fordeling og sosial bærekraft (Meld. St. 13 (2018-2019)) 

6.2 Regionale føringer  
Vestfold og Telemark ble slått sammen til en ny region 1.1.2020. Det nye fylket har vedtatt regional 

planstrategi som avklarer behovet for å revidere eksisterende og/eller lage nye planer for det nye 

fylket. Inntil videre gjelder følgende regionale planer for det nye fylket:  

 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)  

 Regional plan for helhetlig opplæringsløp  

 Regional plan for kystsonen i Vestfold  

 Regional plan for klima og energi  

 Regional plan for verdiskaping og innovasjon  

 Regional plan for intermodal godstransport  

 Regional transportplan  

 Regional plan for vannforvaltning  

 Regional plan for folkehelse 

 FylkesROS 
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