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Vi viser til deres brev av 21.10.2011 angående felles meldingsboks.   

 

Miljøverndepartementet knytter sin tilbakemelding til lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), kapittel 5 om medvirkning i planleggingen.  

 

Det framgår i loven at ”Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. 

Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer 

eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som 

krever spesiell tilrettelegging.” Videre sies at ”Det skal legges til rette for elektronisk 

presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen.” 

 

Noe informasjon og kommunikasjon i medvirkningen vil tilrettelegges elektronisk. For å sikre 

medvirkning må det vurderes om det er formålstjenlig med elektronisk kommunikasjon mellom 

offentlige myndigheter, privat sektor og samfunnsborgere. En av utfordringene er 

informasjonsoverskudd. For medvirkning er hovedfokus dialog som er engasjerende og målrettet 

ift. ulike steg i planprosessene. Denne kommunikasjonen vil for å være tilstrekkelig inkluderende 

oftest ha et omfang og form som går utover det som vil dekkes gjennom bruk av en felles 

meldingsboks. 

 

Mao et opplegg bygd om den ”elektroniske borger” i planleggingen er ikke i seg selv en 

kvalitetssikringsmekanisme og rettsikkerhetsgaranti, men kan nok betraktes som et supplement til 

hovedkommunikasjonen med borgeren, f eks kan felles meldingsboks egne seg for å nå ut med 

kunngjøring om planoppstart og invitasjoner til ulike medvirkningsopplegg. Mest sannsynlig vil 

den kreve ekstraadministrasjon for å kanalisere og differensiere informasjonsflyten.  Det er viktig 

at hovedtyngden av planrelatert kommunikasjon sikres på en god måte i et system som er bygd 

opp rundt selve planen. 

 

I et generasjonsperspektiv varierer det hvordan grupper forholder seg til elektroniske media, og 

bruk av elektroniske kommunikasjonsformer med tilrettelegging og appell som skal nå alle i en 

planprosess er utfordrende.   
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