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Innsikt
5 uker

1. Introduksjon
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Innbyggeren

Kommunen

Arkitekten

Utbyggeren

Politikeren
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Konfliktene topper seg i reguleringsplanen

Kommuneplan

Byggesøknad

Informasjon forsvinner 
i alle delene av 
prosessen og alt som 
kommer utenom 
mistes også (selv om 
det blir loggført)

20% flere 
innsigelser i 
reguleringsplan enn 
kommuneplaner

Reguleringsplanen 
kan droppes av 
utbyggere

Utbyggerne opplever 
stor motstand idet en 
konkret plan blir til og 
innbyggere merker det 
mer på kroppen.

Reguleringsplan
Undersøkelsene viser at konfliktnivået topper seg på 
reguleringsplannivå fordi brukerne ikke har hatt mulighet 
til å medvirke i de foregående prosessene.

Innbyggers 
perspektiv mangler i 
kommuneplan-
prosessen

2. Innsikt - Planprosessen i dag

Reguleringsplan-
prosessen kan kuppes 
av politikere eller 
ordførere før det er tatt 
en avgjørelse
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Innbyggerensperspektiv

2. Innsikt - Brukerperspektiv

• Den eneste muligheten innbyggerne får til å påvirke, er ved å protestere på noe somallerede er bestemt. De opplever derfor at de ikke at har innflytelse i planprosessen

Ingen hører eller ser våre behov, vi 
kommer for sent inn i prosessen .“
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Kommunens perspektiv

Ingen klarer å gi innspill på de riktige
tingene på de riktige stedene i prosessen

• Kommunene tror ikke innbyggerne kanhjelpe til med verdifulle innspill påkommuneplannivå. Noen kommuner erogså skeptiske til å involvere befolkningenfordi de er redde for å skape for store forventninger.

“

2. Innsikt - Brukerperspektiv
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Utbyggerensperspektiv
• Utbyggerne føler seg ofte misforstått. De tror at kommunen mener de gjør prosjekter kun for egen vinning, men utbyggerne ønsker segegentlig mer dialog med planleggerne.

Plantiden bør defineres med frister
slik at man kan få igjennom
tegningene raskere
“

2. Innsikt - Brukerperspektiv
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Politikerensperspektiv

Vi har ikke vært med på planene, 
derfor er vi ikke enige om det som
er bestemt

• Det er mye å sette seg inn i, og politikerne følerseg ofte fremmedgjort. De har like store vanskeligheter for å forstå komplekseplangrunnlag og kart som andre. De er nødt tilå forstå og tilegne seg ekspertkunnskap, slik at de kan ta de riktige avgjørelser.

“

2. Innsikt - Brukerperspektiv
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Vet ikke hvordan og når
medvirkning skal gjøres

De store allmøtene 
fungerer ikke så 
bra (…) Som oftest 
er det bare 
hvithårete menn 
som møter opp

“

2. Innsikt - Nøkkelfunn

- arkitekt
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Ulik forståelse av hva
medvirkning er

2. Innsikt - Nøkkelfunn

Medvirkning
medfører
ekstraarbeid-kommune

“
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Tidkrevende, men tilfeldig
analyse

Informasjonen vi 
får blir ikke tolket.

-statlig 
utbygger

“2. Innsikt - Nøkkelfunn
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FOLKETRÅKK
3. Løsning

Folketråkk er en visjonær tjeneste som 
bidrar til å inkludere innbyggernes 
behov inn i planprosessene - fra 
kommuneplannivå til detaljnivå.
Grunnpilaren er en smart database som 
samler informasjon fra ulike 
eksisterende kilder og presenterer 
denne sammen med ny innhentet data 
knyttet til pågående initiativer.



FOLKETRÅKK, EN PLATTFORM :

1. SI DIN MENING! 2. 
MEDVIRKNINGS-
VEILEDER

4. PLAN- OG FREMDRIFTS-VERKTØY
3. 
DATABASE



MÅLGRUPPE: INNBYGGERENInnspill fra innbyggerne
• Åpen kanal inn til kommunen
• Innspill i pågående plansaker
• Nettverksbygging (synliggjør ressurser)
• Ideutvikling
• Nedenfra-opp – initiativ
• Generelle innspill utenom planprosesser (eks. Drammen savner mottaksapparat)
STATUS: ikke påbegyntFinnes lokale varianter som kan utvikles..



MÅLGRUPPE: PLANLEGGER I KOMMUNENModulen som skal skaffe kvalitative data til databasen
• Dynamisk verktøykasse som anbefaler hvilke type metoder og verktøy man bør bruke i ulike plantyper og faser / milepæler i planprosessen etter PBL
• Evaluering av prosesser og prosjekter - eksempelsamling
• Rating av metoder og verktøy.
• Anbefaler ressurser (superbruker) som kan hjelpe med gjennomføring.
STATUS: Under utvikling Foreligger en digital prototype med støtte fra KMD som skal utvikles som webside i 2018 – lansering i 2019.



MÅLGRUPPE: ALLEKunnskapsbase som bygges opp gradvis ettersom plattformen tas i bruk. 
• Databasen settes sammen av innsikten – kvalitativkunnskap - som produseres gjennom ulike typer for medvirkning, satt sammen med kvantitativ data som allerede er kjent, sammen med åpne (kvalitativ, og kvantitativ) data, relevant for utviklingen av et plantema / område/politikkområde. 
• Skreddersy kunnskapsgrunnlaget (til de som bruker systemet – på tema, fag, aldersgrupper, målgrupper mm)
STATUS: ikke påbegyntForslag: Må initieres av nasjonale myndigheter. Se på eksisterende systemer og løsninger.  



MÅLGRUPPPE: INNBYGGERNEInnsyn i planprosesser mm
• Transparens og oppfølging fra kommunen
• Gir befolkningen kunnskap om hvordan ting fungerer og hvilke prioriteringer som gjøres i ulike faser
STATUS: ikke påbegynt.Forslag: Ta utgangspunkt i nasjonale og lokale løsninger i kommunene som kobles til plattformen – alt. lage en felles løsning initiert av nasjonale myndigheter.



HVEM SKAL EIE OG DRIFTE PLATTFORMEN?Det ligger mye makt i plattformen – og bør derfor eies av det offentlige – av de som trenger innsikten og som forvalter den til samfunnets beste.
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Kommunen gjør medvirkning som gir reellverdi

3. Løsning - Verdi for brukerne

Kanal for innspill fra innbyggerne

Informasjon om området og oversikt over planprosessen

Medvirkningsverktøy for hvorfor, når og hvordan man gjør brukermedvirkning
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3. Løsning - Verdi for brukerne

Innbyggerne blir hørt

Innbygger ønsker seg en benk i sitt nærmiljø.
Innbygger kategoriserer og sender ønsket sitt til kommunen.

Kommunen har en påbegyntprosess og gir brukeren innsikt i prosessen.

Kommunen har fått innspill til å bygge etter innbyggerens behov, og innbyggeren har blitt hørt.

Det er rom for medvirkning fra innbyggeren og han/hun får lett tilgang til dette.
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3. Løsning - Verdi for brukerne

Utbyggere får relevant kunnskap før de igangsetter et prosjekt

Utbygger er interessert i en tomt oggår inn på Folketråkk for informasjon om området.

Områdesøket gir føringsdokumenter, regulerinsgplaner, innbyggerinnspill og statistikker relatert til tomten.

Basert på informasjonen, bestemmer utbygger at tomten er svært egnet til det de ønsker å utvikle. Utbygger kjøper tomten og starter byggesøknaden. Planprosessen logges i systemet og alle parter kan følge med på utviklingen videre.

Bygget står klart to år senere og relevante innspill og læringspunkter ligger i systemet for å kunne søkes opp til andre lignende prosjektet
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3. Løsning - Verdi for brukerne

Politikerne kan ta beslutninger basert på et godt kunnskapsgrunnlag

Tjenesten gir politikerne skreddersydd informasjon fra databasen om området. 



https://doga.no/Aktiviteter/folketrakk/undersokelse/
Mer om undersøkelsen:



I hvilken grad bruker din kommune følgende verktøy/metoder/systemer for å informere/involvere innbyggerne? 
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FOLKETRÅKK, EN PLATTFORM :

1. SI DIN MENING! 2. 
MEDVIRKNINGS-
VEILEDER

4. PLAN- OG FREMDRIFTS-VERKTØY
3. 
DATABASE
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Takk for meg!
iah@doga.no


