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Under henvisning til høringsbrev av juni 2011 om ovennevnte foreslår
Miljøverndepartementet følgende innspill:

s. 13, kap 1.10Deltakelse i demokrati og sivilsamfunn
Kommuner og fylkeskommuner har et demokratiansvar for å sikre at planlegging og
utvikling av samfunnet og arealer skjer i tråd med prinsippet om universell utforming
og legger til rette for aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging i
planprosessen. Medvirkningen bør utformes slik at den skaper engasjement og
opplevelse av reell påvirkningsmulighet uavhengig av bakgrunn. I en nærmiljøinnsats
bør den tas i bruk og utforskes med metoder som virker tillitsskapende og
kontaktetablerende, samt fremmer god dialog og konsultasjoner. Dette kan også gi
grunnlag for å videreutvikle samarbeidsarenaer som kan benyttes strategisk i
samfunnsutviklingen lokalt og regionalt.

Det er en nær sammenheng mellom levekår og oppvekstforhold, og evne til å delta og
bli inkludert i et samfunn. Det å bidra til gode offentlige rom og møteplasser, skape
trivsel og identitet til et boområde, kan stimulere til sosial inkludering og bærekraft for
den enkelte og samfunnet. Det å kunne være med på å påvirke sin egen hverdag og sitt
boområde er i seg selv en ressurs som et samfunn og en inkluderingsprosess er
avhengig av. Undersøkelser av storbyungdom med etnisk minoritetsbakgrunn, viser at
også de har utviklet en sterk lokal stedsidentitet. Det som betyr noe, er bydelen eller
det lokale stedet de kommer fra, ikke storbyen som sådan. Ved å stimulere unge til økt
interesse og eierskap til lokale utviklingsprosesser, kan man antagelig motivere til økt
samfunnsdeltakelse også på andre områder.
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Det er viktig å fremme synspunktene fra barn, unge og kvinner med etnisk
minoritetsbakgrunn i planleggingen. Kjønnsforskning viser at kvinner kan være mer
opptatt av hverdagsproblemer, og de er mer konkrete og handlingsrettede. Kvinner kan
også lettere enn menn se gjennomføringsløsninger på områder der kvinner tradisjonelt
dominerer og har en større deltakelsesinteresse, som f eks i familie- og
nærmiljøspørsmål, miljøvern og sosiale forhold. I et bærekrafts- og framtidsperspektiv
er barn og unge en viktig interesse- og ressursgruppe i samfunnet generelt, og
brobyggere i forholdet mellom det norske samfunnet og en større andel
minoritetsforeldre som førstegenerasjonsetablerere i Norge. Tiltak rettet mot barn og
unge viser seg å gi vellykkede integreringseffekter på sikt.

Forsla til en eksem elboks
Alnaskolen og lokal demokratibygging
Innen Groruddalssatsingen ble Alnaskolen igangsatt som prosjekt i 2009 i Alna bydel.
Målsettingen med prosjektet var å stimulere til kapasitetsoppbygging av unge ledere og
ledertalenheter, og øke frivilligheten for å styrke nærmiljøet innen viktige lokale
fellesaktiviteter som idrett, fritidsaktiviteter og frivillig arbeid. Et bilde fra Alnaskolen med
forklarende tekstboks kan innhentes.

s. 379-380: 12.5.3 Tiltak
Innspill til ny tekst under  Områdeloft for bedre levekår og sikre stedsutvikling:
Groruddalssatsingen er den største områdesatsingen i Norge etter krigen. Hovedmålet
for Groruddalssatsingen, som pågår fra 2007-2016, er en bærekraftig byutvikling, synlig
miljøopprustning, bedre livskvalitet, og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.
Områdeløftarbeid inngår som en del av Groruddalssatsingen. I tillegg til områdeløft
satses det på miljøvennlig transport, styrke den blågrønne strukturen som å åpne
lukkede elveløp, bolig, by- og stedsutvikling, samt oppvekst og inkludering.
Groruddalssatsingen spenner bredt over mange fagfelt, og er et kontinuerlig
utviklingsarbeid. Internasjonale erfaringer viser at et samspill mellom gruppefokuserte
tiltak, og tiltak som retter seg mot alle i et område er viktige hensyn i en områdesatsing.
Videre at tiltak som er individrettede i sammenheng med samfunnsstrukturelle tiltak,
kan samlet sett best løfte et område og dets befolkning ut av en negativ utviklingsspiral.
Det bør legges vekt på erfaringer fra Groruddalssatsingen ved områdesatsinger i andre
byområder.

Innspill til ny tekst under  Byutvikling og boligpolitikk:
- Innen første år med nytt kommunestyre skal alle kommuner ha vedtatt en

kommunal planstrategi. Dette er et viktig strategisk verktøy i
samfunnsplanleggingen for en systematisk tilnærming av hvilke områder man vil
prioritere gjennom planleggingen. I kommuneplanens samfunnsdel bør man
konkret og målrettet påpeke utfordringer og fremtidige løsinger for områder
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med levekårsutfordringer og høy bokonsentrasjon av etniske minoriteter. Dette
bør være tett koblet mot kommunens økonomiske planlegging.

Innspill til ny tekst under  Kunnskapsbehov:
- Sikre at kunnskap/metodeutvikling i Groruddalssatsingen dokumenteres og

formidles til andre byområder.
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