
Nye metoder for medvirkning i 
BLEST 

Er det noe å lære? 



• Husbanken ønsket at BLEST skulle skape ny kunnskap, gjerne omkring 
forbedrede (nye) framgangsmåter for å initiere egnede fysiske tiltak 
på for eksempel idédugnader og råd for gjennomføring. 

 





Nye metoder  

• Metodene presentert er nødvendigvis ikke 
helt nye (aldri brukt før), men 

 

• De er relativt lite brukt i Norge (vanligvis 
inngår de ikke i planleggingen) 



Utvikling i 3 dimensjoner  

• BLEST prosjektet har satt kommunene i stand 
til å leie inn ekstern faglig hjelp for bistand i å 
se kvaliteter og muligheter i eget tettsted. 

• Ikke noe nytt (arkitektkonkurranser, 
parallelloppdrag, stedsanalyser), men dette 
fører til: 

Planlegging i 3 dimensjoner, og ikke det 
sedvanlige fokuset på todimensjonalitet vist i 
arealplaner (område- og detaljplan) 



”Ny skål for Bache – Gabrielsens plass”, Dronninga Landskap AS 



SLA arkitekter Knarvik 



3 dimensjoner er medvirkning 

• Reguleringsplaner er vanskelig tilgjengelig for 
folk flest 

• Man etterspør modeller som er mer 
forståelige og man kan interagere med.  

• Medvirkning kan ikke fungere hvis deltagerne 
ikke er bevisst de svarkategorier som finnes 

• Medvirkning vanskeliggjøres av at deltagere 
ikke har mulighet for å bedømme 
konsekvenser av de valg som gjøres. 



Folkemøter Leland (før BLEST) 







• Man er nødt å tilby svarkategorier som passer 
med folks oppfatning av eget sted og som 
inneholder faglige akseptable løsninger 

 

• Nye metoder for medvirkning i stedsutvikling 
er nødvendig 

 



Og hva er nye metoder? Og hvorfor 
skal vi ha dem? 

• Medvirkning er en av de kritiske suksessfaktorene fra evalueringene av 
flere program. 

• Medvirkning (i Norge) ble gjennom MD utforsket på 70-80 tallet for å bli et 
verktøy i arbeidet for å oppfylle de grunnleggende meningene bak en 
planprosess, nemlig å korrigere det frie markedet fra å overutnytte 
begrensede resurser, kontrollere utenforliggende konsekvenser og å bidra 
til en mer rettferdig fordeling av godene. 

• Utover 1990-tallet økte antallet lover for å forsikre medvirkning i 
planarbeid. For første gang ble aspektene rundt brukerfokusering 
fullstendig akseptert og lovpålagt.  

• Har aldri vært flere lover som sikrer medvirkning, men man ser kanskje 
mindre og mindre bruk av medvirkning i plan. 

 
Fokus har skiftet fra folkelig medvirkning, til samarbeid mellom det offentlige 

og det private 
 



”3 enighet” til utenfor - innenfor 

Offentlige 
og private 

samarbeids-
aktører 

Stedets 
befolkning 

Naboer 

Ildsjeler, 
dugnad 

Interesse-
grupper 

Gjengitt fra Helge Fiskaa, Research briefing, 
Past and Future  for Public Participation in 
Norwegian Physical Planning 2005,  side 
161, Figure 3, Adaptert fra Cars 1992  
 



Medvirkning i BLEST har 

• Vært myntet på begge grupper (både privat-
offentlig og offentlig – befolkning) 

• Til dels skapt stor begeistring i en befolkning  

• Til dels løst opp i knuter mellom grunneiere – 
næringsliv og det offentlige. 

 



BLEST har i stor grad vært tiltenkt 
befolkningen. 
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9. Hvem er målgruppen for prosjektet? (Flere kryss mulig) 



Men realiteten også her, er noe 
annerledes 
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Metodene har vært nye for 
kommunene: 

• Spørreundersøkelsen vår gav som resultat at 86 prosent av 
prosjektlederne sa at BLEST var formålstjenlig/svært formålstjenlig 
når det gjaldt å ta i bruk nye fremgangsmåter.  

 



 

Sted 
  

Framgangsmåte 
  

Birketveit 

  

Sommerjobb for ungdomsskoleelever for å få utarbeidet forslag til stedsutviklingen 

 
Borhaug 

  

Fotokonkurranse for unge 

Sand 

  

Filmprosjekt – ”Mitt Sand” - for ungdomsskoleelever  

Leland Intervju av utflyttet ungdom om Lelands situasjon 

Nettverksbyene  

  
 

Utformingsveileder for gjenreisningsdelen av Steinkjer og Namsos; formidlingsopplegg for 
skoleverket. 

TV-program – det er laget en serie på 8 program som høsten 2010 blir å få kjøpt på DVD. 

Voss, Borhaug 

  

Fargeanalyse av bygningene i tettstedet 

Sand 

  

Pilotprosjekt for torgutforming i Sand utført av de unge 

 
Sand, Birketveit 

  

Markering av steder en liker godt med oransje ballonger. 

Tilsvarende øvelse i Birketveit, men der brukte en fargede stenger 
Finnsnes, Borhaug 

  
 

Finnsnes har opprettet nettstedet www.barnebyen.no for sitt eget prosjekt og bidratt til 
www.påskråss.no (der barn skriver inn til Simon Flem Devold i Aftenposten). 

Borhaug har brukt nett og e-postkasse for å få inn forslag.  



Sosiale medier 

• Det er få av prosjektene som har brukt sosiale medier (mobiltelefon, 
internett generelt, Facebook, Twitter) i stedsutviklingen, men 
Finnsnes har brukt det i forbindelse med sine sosiale prosjekter. Der 
har de utviklet nettstedet barnebyen.no om sitt eget prosjekt og 
bidratt til opprettelsen av nettstedet påskråss.no der barn skriver inn 
til Simon Flem Devold i Aftenposten. 

• Sosiale medier bør inn som del av planprosesser/medvirkning, 
og i hvert fall som del i å skape blest om ferdigstilling av 
prosjekter. 



 



 



Sommer skolen i Iveland  
offentlig - befolkning 

I Birketveit i Iveland kommune satset en mye på å trekke ungdommen med i stedsutviklingsarbeidet. Det 
begynte med at 22 av 96 ungdomsskoleelever valgte å arbeide med stedsutvikling i forbindelse med 
”elevenes valg” i siste uke før ferien. Deretter fikk 13 elever tilbud om sommerjobb som stedsutviklere. 
Iveland tilbyr hvert år avgangselevene ved ungdomsskolen sommerjobb på grøntanlegg og med 
diverse vedlikehold. I 2008 fikk de lønn for å arbeide en uke med stedsutvikling i stedet. Husbanken 
bisto med tre lærere i stedsutvikling og de fikk inn mange forslag og kommunen fikk en dialog med 
ungdommen der de blant annet fikk diskutert konsekvensene av forslaget om motorcrossløype midt i 
det planlagte sentrumsområdet. Noen av forslagene var: 

 

• ny motorcrossbane  

• forbedre badeplassen i sentrum 

• en tursti langs vannet som ender opp i et lysthus eller en kafé                 

• ambulerende ungdomsklubb mellom tettstedene i kommunen 
 
 

 
Kommunens ledelse samarbeidet tett med skolens og elevenes innsats og sommerskolen vakte interesse 

hos foreldre og slektninger. Dette er med andre ord en effektiv måte å vekke nysgjerrighet om 
stedsutvikling på til hele befolkningen.  
 

 



Mineralgate – mineralpark 
Rodeocafe – cafe 
Flytende scene – amfi 
Gangveg – gangveg 
Gate – tun 
 
Sommerskolens arbeid er 
videreført i relativt stor grad!  
 
 



Knarvik – offentlig-privat 

”Thi ligesom en polyp har den gamle 
hansastad strakt sine graadige arme ud 
over hele kysten (…) og voxet sig stor og 
mægtig ved at indsuge sine omgivelsers 
hjerteblod. Strilerne er blevne Bergens 
trælle, og de har baaret trældommens 
merke. Men trældommens tid er forbi, 
og merket tvættes bort. Strilerne har 
gaat i nordlendingernes skole, og de 
begynder at forstaa, at de er ligesaa 
nyttige for Bergen som Bergen er for 
dem” 
 
(Sitatet er hentet fra Strilesoga, bind 4, 
side 114.) 
 



Knarvik fakta 

• 3 mil rett nord for Bergen 

• Lindås kommune – Mongstad bygget 1975 – 
Europas nest største oljehavn etter Rotterdam 

•  Rett over 4000 innbyggere 

1962 



Disposisjonsplan 

• Man kan i stedet for å strebe etter en perfekt områdeplan (eller 
reguleringsplan), lage en form for utformings-/utbyggingspolitikk som 
er retningsgivende for utbyggingen som en vet vil skje gradvis. Denne 
form for utformings-/utbyggingspolitikk må basere seg på et 
forpliktende samarbeid mellom kommune og grunneiere og alt i 1974 
mente en at ”dette vil gjøre utbyggingsprosessen smidigere og tillate 
utbyggerne å stå friere i forhold til den kommunale plan” (Johnsen et 
al., 1974:194). 

 



Detalj/område plan Disposisjonsplan 

Lovfestet etter Pbl Ikke lovfestet, men kan gjøres 
forpliktende, og må følges opp med 
private reguleringsplaner i etterkant. 

Ikke personavhengig, men knyttet til fysisk 
sted 

Personavhengig, forpliktende på et sosialt 
plan 

Tar lang tid, en omfattende prosess Kan gå raskt, men må kontinuerlig 
vedlikeholdes. 

Fast Fleksibel 

Vern Transformasjon/vekst 

Stor forutsigbarhet Mindre forutsigbar 

Planen er visjonen Skape et ledebilde/visjon som står fast når 
planen forandres 



Utfordringen er 
Detalj/område plan 
Å gjøre planene fleksible nok til å takle 
områder i sterk vekst. 
 

Disposisjonsplan 
Å gjøre planene bindende etter pbl 

Kan ideene bak disposisjonsplan bakes inn 
i ny pbl strategiplan, planprogram? 

Forpliktende avtaler? 

Krever mer planlegging, hyppigere Hva er fast, hva kan forandres? 

Kreveren større medvirkning enn vanlig i 
planlegging etter pbl. 

Kan lovfestes i en områdeplan i etterkant. 

Disposisjonsplan kan lages som en 
områdeplan i kommunal regi. Her har 
man store muligheter etter ny lov (OBS 
tidsaspektet). 



Oppsummering  

• Kanskje ikke helt ”nye” metoder, men metoder 
som er lite brukt 

• Kommunene oppfatter dem som nye, og har 
stor nytte av dem 

• Vi vet at medvirkning er viktig, men det er en 
utfordring å tilpasse mer løse prosesser til det 
lovfestede etter Pbl. 

 


