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1 Bakgrunn og hensikt for økt innsats på medvirkning
1.1 Hva skal handlingsplanen svare på?
Plan- og bygningsetaten skal se nærmere på hvordan vi kan bli bedre på medvirkning i planprosesser.
Vi skal vurdere behovet for økt medvirkning og jobbe for innovative medvirkningsprosesser, både i
våre egne planer og i innsendte planer. Det er et uttalt politisk ønske å få til mer og bedre
medvirkning i byutviklingen, og det er også merkbart høyere forventninger til medvirkning ute blant
innbyggerne i Oslo. Bystyret har gjort vedtak om bedre medvirkning [16/00794-3] i juni 2017, og viser
til at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkning. Tildelingsbrevene for 2018 og
2019 setter opp tilrettelegging for medvirkning i byutviklingsprosesser som en av Plan- og
bygningsetatens prioriterte oppgaver.
1.2 Hvor starter vi?
For å svare på denne utfordringen vil dette dokumentet se kort på dagens status og undersøke i
hvilken retning vi bør og kan utvikle oss når det gjelder medvirkning. I handlingsplanen legges det
fram en liste med prioriterte tiltak for arbeidet. Disse hovedtiltakene vil etter hvert få egne konkrete
prosjektplaner for å spesifisere og prioritere hvordan vi skal sikre framdrift i arbeidet. Dette vil bli
gjort i samarbeid med fagavdelingene. Målet er å få en felles og helhetlig tilnærming der medvirkning
blir bedre integrert i arbeidet i egenplan, innsendt plan og i byggesaksbehandlingen. Handlingsplanen
skal legge grunnlaget for bedre rutiner og systematisk tilnærming til medvirkning, og presisere
hvorfor vi gjør medvirkning også utover lovens minstekrav. Det er også et mål at bedre
medvirkningsprosesser skal gi mer effektive prosesser, det vil si mer målrettede og potensielt raskere
planprosesser samlet sett.
For å bli bedre på medvirkning er det viktig å avgrense og avklare hva medvirkning faktisk innebærer i
Plan- og bygningsetatens arbeid. Handlingsplanen er først og fremst laget for intern bruk i Plan- og
bygningsetaten, men vil ha ekstern effekt. Når vi får grunnmuren på plass, vil videre utvikling og
evaluering av medvirkningsarbeidet være nødvendig. Det vil måtte være ulik tilnærming til Plan- og
bygningsetatens ansvar for egenplaner sammenlignet med innsendte planer, men klare føringer og
mål internt vil gjøre det lettere for etatens ansatte å veilede til bedre medvirking i regi av private
forslagsstillere.
Kartleggingsintervjuer av både interne og eksterne parters erfaringer og behov rundt
medvirkningsprosesser er noe av det som gir grunnlaget for anbefalingene av tiltak og forbedringer.
Internt i Plan- og bygningsetaten er det gjennomført opp mot 40 intervjuer med både
saksbehandlere, prosjektledere, jurister og enhetsledere fordelt på avdeling for byutvikling,
områdeutvikling, ressurssenteret og byggeprosjekter. Eksternt er det gjort rundt 12
intervjuer/samtaler med medvirking som hovedtema med representanter fra mellom annet OsloMet,
DogA, Selvaag, Oslo Velforbund, Nedenfra, UngOrg, CoUrban, NAL, Rodeo Arkitekter, Bydel Alna og
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Videre intervjuer og dialog med eksterne vil være en
naturlig del av det å sikre god gjennomføring av handlingsplanen.
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1.3 Hovedmål for handlingsplanen
 å avklare hva Plan- og bygningsetaten vil med, kan oppnå med og legger i medvirkning
 å sette i gang tiltak for bedre forventningsavklaring rundt medvirkning og rydde i
misforståelser rundt eksempelvis «medvirkning opp mot medbestemmelse»
 å tydeliggjøre Plan- og bygningsetatens handlingsrom og få klarhet i hva som er tilstrekkelig
medvirkning og hvilke kvalitetskriterier som følger med
 å finne konkrete og effektive metoder og verktøy som må til for å heve kvaliteten på
medvirkningen både fra Plan- og bygningsetatens side og fra forslagsstillers side
 å bygge et godt grunnlag for beslutning og anbefalinger i planprosesser gjennom dialog med
og innhenting av lokalkunnskap fra Oslos befolkning på en målrettet og transparent måte
Dette vil hjelpe PBE til å
 bli tydeligere på vår egen rolle og vårt ansvar i medvirkningsprosessen både som formidler,
planlegger og tilrettelegger
 bidra til positiv utvikling av kultur for medvirkning og kompetanseheving på medvirkning
 oppnå en positiv effekt av god medvirkning i form av økt plankvalitet, forankring i
planarbeidet, forebygge forsinkelser og omkamper og bygge bedre omdømme
I handlingsplanen deles arbeidet opp i tre hovedprioriteringer:
 formidling
 organisasjonskultur og kompetanse
 verktøy

2 Grunnlag for medvirkning – lovkrav og ambisjon
2.1 Hva sier loven?
Plan- og bygningsloven har konkrete paragrafer som omhandler medvirkning og legger dermed opp
til at medvirkning skal være en del av arbeidet med planprosesser. Loven spesifiserer ikke konkrete
aktiviteter eller kriterier for medvirkning.
Plan- og bygningslovens formålsparagraf, paragraf 1.1 slår fast at «planlegging og vedtak skal sikre
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter» og gir dermed en
generell oppfordring til medvirkning. Paragrafene om medvirkning presiserer også noe mer om hvem
som har ansvar for å se til at medvirkning skjer.
§ 5.1

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, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta
direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

§5.2

Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle
statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt
frist.
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2.2 Ambisjoner versus virkeligheten
Medvirkning er et verktøy som kan og skal bidra til byggesaks- og planarbeidets demokratiske
forankring og legitimitet. Folk har rett og mulighet til å bidra med relevant kunnskap om og
synspunkter på områder under plan- og prosjektutvikling.
Når dette er sagt, må vi også peke på at det nok er få innbyggere som har inngående kjennskap til
hvordan den demokratiske forankringen i plansaker fungerer. Da blir det ofte krevende å være
engasjert. Det er heller ikke lett å forstå når i prosessen en som innbygger kan komme med innspill.
Lange og språklig kompliserte rapporter gjør også planarbeidet lite tilgjengelig. Resultatet blir
dessverre at planprosesser til tider ender opp med lav legitimitet og med klager om manglende
transparens.
Ser vi til lovens forarbeider, kommer det frem høye ambisjoner for form og tilrettelegging av
medvirkning i byutviklingen, og ikke minst aktive innbyggere.
Dette kommer frem i setninger som disse:
 «planforvaltningen [har] plikt til å gå aktivt ut for å skape engasjement i befolkningen når
det gjelder plantemaer som har direkte betydning for folks hverdag» (NOU 2001: 7, kap.
10.3.2, s 131)
 «medvirkning betyr at innbyggerne i et samfunn er med på selv å planlegge sin fremtid»
(NOU 2001: 7, kap. 10.3, s 130).
Ambisjonene for medvirkning er likevel ikke bindende eller konkretisert i form av krav til handling
eller format på medvirkningen. De faktiske minimumskravene til medvirkning er i loven fortsatt
generelt formulert og lite omfattende. Dermed blir det et spørsmål om skjønn og innsatsvilje for
hvordan en kan bruke medvirkning som et grep for å gjøre planarbeidet bedre. Hva er forskjellen på
det å bli hørt, det å være med å medvirke til arbeidet og det å være med å bestemme sluttresultatet?
Å være med i deler av planprosessen og det å ha en virkning på sluttresultatet må ikke forveksles
med direkte beslutningsmyndighet eller rett til å være med å bestemme hva sluttresultatet skal
være. Folks rett til medbestemmelse skjer gjennom valg av folkevalgte, som igjen fatter vedtak.
Lovverket gir tydelige rammer om at det er bystyret/kommunestyret som skal beslutte, det vil si
vedta de enkelte arealplanene (Ot.prp 32 ( 2007–2008) s 7 og 34 ). Myndigheten til å gi
byggetillatelser er som regel delegert til administrasjonen i kommunen. Å være med på medvirkning i
løpet av en planprosess handler om å bidra inn i Plan- og bygningsetatens grunnlag for anbefalinger
og forslag til planer, ikke det å bestemme det endelige utfallet.

2.3 Kan vi bli enige om hva som er tilstrekkelig medvirkning i egenplan, innsendt plan og
i byggesaksbehandling?
Å oversette høye ambisjoner om medvirkning til konkret handling er krevende. Arbeid med en felles
forståelse og standard for hva som er «tilstrekkelig medvirkning» vil være nyttig for å dra
planarbeidet i en retning av bedre medvirkning. Dette vil også øke bevisstheten om at plan- og
bygningslovens minstekrav til medvirkning ikke dekker dagens politiske forventninger til en aktiv
innbyggerinvolvering i arbeid med egenplan. Det samme kan også gjelde større byggesaker av
allmenn interesse eller med vesentlig miljøvirkning.
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Lovens minstekrav krever at det skal være rom for medvirkning i flere faser. De formelle fasene for
innspill fra befolkningen følger samme løp i alle planprosesser:

Det oppstår imidlertid diskusjoner og eventuelt konflikter med og mellom utbyggere og innbyggere
når rammene for medvirkning blir tolket ulikt og en har ulike syn på hva som er tilstrekkelig eller reell
medvirkning.
Egenplan
Oslo kommune og Plan- og bygningsetaten har i dag størst handlingsrom for bedre medvirking i
arbeidet med egenplan. Når etaten arbeider frem tydelige mål for medvirkning og setter av tid tidlig
til grundig planlegging og gjennomføring, vil vi bedre kunne sikre gode medvirkningsprosesser i
overordnende planer og områdereguleringer. Vi kan selv styre i hvilken grad vi vil gjennomføre «mermedvirkning» utover de rent formelle kravene.
Dette er et eksempel på et omfattende medvirkningsarbeid i arbeidsløpet frem mot planforslag fra
områderegulering Slemdal:

Laget av Pernille Grimeland Røsvik

Når Oslo kommune setter seg som mål å være en foregangskommune på medvirkning, har vi også
behov for å klargjøre hvilke kvalitetskriterier vi bør følge og hvilke typer medvirkning som passer inn i
planprosessen fra overordnet plan til detaljregulering og til byggesaksbehandlingen. God og grundig
medvirkning krever kapasitet og tid, og sannsynligvis en annerledes ressursbruk i ulike faser
sammenlignet med dagens situasjon. For å sikre god gjennomføring vil det være nyttig å sette inn
flere ressurser tidlig, heller enn sent i prosessen og samtidig huske at et godt etterarbeid er
avgjørende for kvaliteten av det totale medvirkningsarbeidet.
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Innsendt plan
Vi må skille på ansvar og mengde av medvirkning i henholdsvis egen plan og innsendt plan. Det
kommer av at kommunen i arbeid med innsendte planer har ansvar for å se til at medvirkning blir
gjennomført, snarere enn å ha rollen med å utføre medvirkningen. Da ser vi bort fra den formelle
fasen med offentlig ettersyn.
I Oslo er rundt 70 % eller mer av bolig- og næringsutbygging privat, og kommunen møter strenge
krav til effektive saksbehandlingsprosesser. Dermed er mye av medvirkningen avhengig av at private
utbyggere har et engasjement for og ønske om å ta berørte parters innspill, behov og ønsker på
alvor. Loven gir som nevnt ikke klare føringer for hva kommunen kan kreve av mer-medvirkning fra
private utbyggere, men den gir samtidig en føring om at kommunale myndigheter skal se til at
medvirkning blir gjort også i regi av private utbyggere. I tråd med vårt oppdrag om mer og bedre
medvirkning vil vi sette krav til og forvente grundig arbeid på medvirkning fra alle forslagsstillere.
Byggesaksbehandling
Når det gjelder byggesak, bør en i så stor grad som mulig ha sikret gode prosesser og god
medvirkning forut for byggesaksbehandlingen. I byggesaksbehandling er nabovarsling eneste
mulighet for medvirkning. I større utbyggingsprosjekter, særlig i byggesaksbehandling der en følger
føringer rett fra kommuneplanen, både skal og kan Plan- og bygningsetaten kreve utvidet
nabovarsling for å sikre bedre forankring og rom for innspill. Klagemuligheten en som innbygger har i
byggesaksbehandling, er en kontrollmekanisme for å prøve gyldigheten av et vedtak, og er dermed
ikke en like tydelig del av medvirkningsprosessen. Medvirkning handler om å komme frem til et
resultat gjennom deling av kunnskap. Vi definerer derfor ikke klager som en del av medvirkning i
denne sammenhengen, selv om en kan få til endringer ved å klage på utfall eller handlinger i saker.
Klager på temaer som tidligere har vært en del av saksbehandlingen, kan bli avvist. Om klagen blir
opprettholdt, kan klagen bli behandlet av Fylkesmannen.

3 Rammer for og definisjon av medvirkning
3.1 Alle er enige, men hvordan gjør vi det?
Det er en grunnleggende enighet på tvers av fagfelt at medvirkning er viktig og nyttig.
Stortingsproposisjon nr. 32 «Om lov om planlegging og byggesaksbehandling» viser at det i
revidering av plan- og bygningsloven i 2008, ble lagt større vekt på medvirkning og
konsekvensutredning i en tidlig fase av planleggingen for å gi bedre grunnlag for gode planvedtak,
større legitimitet og forutsigbarhet. Den sier samtidig at «Allmennheten, naboer eller myndigheter vil få
færre muligheter til å hindre eller forsinke saksbehandlingen, eller ta omkamper og komme med innspill
langt ut i prosessene. Medvirkning i planprosessen på ulike nivåer er viktig for å få fram relevante planer
og tiltak i samsvar med de behov og interesser befolkningen har. Det legges til rette for at denne
medvirkningen kan skje på de riktige tidspunkter i planprosessen. Økt medvirkning kan styrke
forutsigbarheten i planene ved at en får fram potensielle konflikter som kan avklares på et tidlig stadium,
og slik bidra til økt effektivitet» (Ot.prp . nr 32 (2007–2008) s 7 og 34). Som stortingsproposisjonen
påpeker, må vi derfor sørge for at innbyggerne engasjerer seg tidlig og i høringsfasene av
planprosessene.
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Det er likevel ulike tolkninger av hvordan og hvor mye medvirkning som skal til. Ytterpunktene går fra
rent informasjonssentrert «medvirkning» som ikke gir rom for dialog, via markedsundersøkelser
fremstilt som medvirkning, til grundig kartlegging, analyser og høringsrunder med både barnetråkk,
verksteder og folkemøter. Et ytterpunkt som har fått særlig oppmerksomhet i det siste, er noen
interessegruppers krav om medbestemmelse.

I mange år har Sherry Arnsteins deltakerstige
fra 1969 ofte blitt brukt for å forklare grad av
deltakelse. Den viser en skala med ulike
mulige nivåer av deltakelse. Mange norske
forskere og kommuner bruker et lignende
verktøy for å vise til variasjoner av deltakelse
og medvirkning, men kaller det da ofte for en
medvirkningstrapp som er justert noe med
hensyn til begrep og fordeling på skalaen.

Medvirkningstrapp som brukt i «Dialogbygger. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune)

Medvirkningstrappa er veldig nyttig som en bevisstgjøring av maktfordeling i planprosesser, men
samtidig noe «enkel» for å vise kompleksiteten i arbeidet med planprosesser, særlig på et overordnet
nivå. Både medvirkningstrappa- og stigen prøver å illustrere spørsmålet om hvilken makt som er
knyttet til ulike former for medvirkning. («Fungerer loven etter intensjonene?» Gro Sandkjær Hansen
og Nils Aarsæther (2018) s 318). Brukerstyring og direkte involvering av innbyggere i planlegging, som
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vist til i medvirkningstrappen, går i retning av det som ofte blir kalt samskaping, men da som regel i
tilknytning til områdeløft og i mindre prosjekter lenger ut i planprosessene der berørte parter er
færre og tettere på det som skal avgjøres.
For å illustrere kompleksiteten i planprosesser vil Archon Fungs demokratikube fra 2006 vise et noe
mer realistisk bilde, særlig med hensyn til mangfold av aktører og ulike nivåer av beslutningstaking.
Offentlige myndigheter som etaten (ref. «public agencies» som vist i illustrasjonen) befinner seg i
spennet mellom de tre dimensjonene av «kvalitet og form av informasjon», «makt/beslutningsnivå»
og «hvilke typer mennesker som er med inn i prosessene». Torill Ringholm og Torill Nyseth forklarer
det på denne måten: «[Kuben] illustrerer medvirkning gjennom tre dimensjoner, der makt utgjør den
ene. De to andre er typen av deltakere, og hvordan kommunikasjon og beslutninger foregår. […]
Hvordan kommunikasjon skjer og beslutninger fattes, har lenge vært en del av diskusjonen om
medvirkning i planlegging.» ( Hansen & Aarsæther 2018, s 318).

Den omfattende mengden av aktører, berørte parter og grunnleggende hensyn som det må tas
hensyn til i planprosesser, gjør det ofte vanskelig å gjennomføre medvirkning der medvirkerne lett
kan se synlig effekt av sin stemme på sluttresultatet. I dette komplekse bildet er det viktig å presisere
at Plan- og bygningsetatens handlingsrom for medvirkning først og fremst ligger i innhenting av
(lokal)kunnskap, ønsker og behov hos innbyggerne tidlig i planprosessene. Vi skal tilrettelegge for at
innbyggerne kan forstå hva og hvordan de kan komme med innspill til byutviklingen. Formidling av at
dette er en del av beslutningsgrunnlaget for anbefalinger til politisk beslutning, er viktig for
legitimiteten i planprosesser. En peker ofte på offentlig ettersyn (høring) som et avgjørende sted for
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medvirkning, men grundig medvirkning bør finne sted tidligere i prosessen både når det gjelder
egenplan og innsendt plan. Intensjonen med offentlig ettersyn er selvsagt å ta inn innspill og kunne
endre forslag til løsninger på grunnlag av det som kommer inn, men grundig medvirkning tidlig vil gi
mer forutsigbare rammer der folk kan komme med korrigeringer av forslag, fremfor krav om å
forkaste planene når en er kommet så langt som til offentlig ettersyn.
Medvirkning kan også ses på som forhandlinger om mening og forhandlinger om makt og innflytelse.
Aktørene har ulike posisjoner, og en god medvirkningsprosess vil være at en kommer til et resultat
som alle partene forstår. Utfordringen er å ta et så abstrakt og likevel så konkret
maktfordelingsspørsmål som medvirkning, ned på et praktisk nivå og inn i omfattende planprosesser.
Gode og brede involveringsprosesser fra et tidlig tidspunkt kan virke arbeidskrevende. Det er likevel
akkurat det som kan spare forsinkelser og omkamper senere i prosessene, og samtidig gi bedre
planinnhold. Rammene for medvirkning må klargjøres tidlig for å unngå urealistiske forventinger hos
dem som deltar og for å få en felles standard for hva tilstrekkelig medvirkning er. Dette vil bidra til
mer ryddige og transparente prosesser. Hvorfor en gjør tiltak, hvilke hensyn som blir vektlagt, og
hvordan en kommer frem til en anbefaling, er viktige elementer for transparente planprosesser.
Formidling av planprosesser og i hvilken kontekst byutvikling finner sted, er også avgjørende for
innbyggerinvolveringen. Det gir rammer og grunnlag for et velrettet engasjement.

3.2 Hva kjennetegner en god medvirkningsprosess?
o
o
o
o

at utfallet, innenfor visse rammer, ikke er bestemt på forhånd
tidlig involvering hvor premisser og handlingsrom tydeliggjøres
at alles meninger har like stor verdi
tilstrekkelig info blir gitt slik at det er mulig å få belyst alle sider

Dette krever
 Generelt:
o tillit og åpenhet
o tid og ressurser som benyttes effektivt
o god formidling og visualisering
 Konkret:
o klar bevissthet om hva og hvorfor en gjør medvirkning
o rutiner, kompetanse, tydelig tidsangivelse og prioritering i tidsplan
o sikring av bredspektret medvirkning som gir en mangfoldig representasjon av
befolkningen
o god kjennskap til hva som skjer ellers i kommunen
o samarbeid og koordinering på tvers av etater og fagmiljøer
o kobling og dialog mellom utbyggere, lokalmiljø, sivilsamfunnsorganisasjoner og
interessegrupper
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3.3 Kan vi definere medvirkning i planprosessen?
I planprosesser kan vi definere medvirkning som

den enkelte innbyggers, interesseorganisasjon og berørte parts rett og mulighet til å
bidra med (lokal)kunnskap, vise til behov og utfordringer, og legge fram ønsker og
eventuelt klager som en synes er viktig å få med i beslutningsgrunnlaget for
byggesaker, planarbeider og byutviklingen som helhet.
For at vi skal kunne bruke planprosessens hovedpunkter for medvirkning på en god måte, må Oslos
innbyggere og interesseorganisasjoner få innsikt i hva og hvordan en kan engasjere seg på de ulike
tidspunktene. Som vist til over er hovedpunktene for medvirkning «nabovarsling», «varsel om
oppstart», «offentlig ettersyn», eventuelle klager (se s 6), og videre etter dette: påvirkning av
politikere.
Gjennom medvirkning i planprosesser har innbyggere altså en virkning på hva som kommer med i
kunnskapsgrunnlaget som Plan- og bygningsetaten jobber frem forslag og anbefalinger fra. Etaten
har ikke mandat eller handlingsrom til å gi innbyggere medbestemmelsesrett i planarbeider, men et
ansvar for å invitere folk inn i deler av arbeidsprosessen vi har blitt tildelt. Gjennom dette skal vi sikre
at lokalkunnskap kommer inn. Samtidig skal vi ivareta de faglige vurderingene som er viktige for en
helhetlig og langsiktig byplanlegging. Balansegangen er krevende, men viktig for troverdigheten av
plan- og byggesaksarbeidet.
3.4 Hvordan kan vi tilrettelegge for god medvirkning?
God medvirkning krever tilrettelegging. Hvem skal involveres, i hvilke spørsmål, hvordan skal det
foregå og når i planprosessen? Presis og bevisst design av medvirkningsopplegg vil gi mer matnyttige
og representative bidrag inn i planarbeidet, i tillegg til å fremstå som mer meningsfull for deltakerne.
Dette handler både om formen på medvirkningen og om hvilken autoritet medvirkningsprosessen
skal ha, eksempelvis timing, arenaer, kommunikasjonsmedium, hvordan deltakere velges ut og
inviteres inn, og ikke minst – om hvilke temaer og spørsmål som reelt sett er åpne for drøfting.
Medvirkningen vil ha godt av å skreddersys både til plansituasjonen og den gruppen innbyggere som
skal medvirke (Sandkjær Hansen og Aarsæther, 2018). Tilrettelegging omfatter grundig forarbeid
med innhenting av data og analyser, planlegging av tiltak, gjennomføring av den direkte
medvirkningen i flere steg, og ikke minst etterarbeidet. Etterarbeidet skal både foredle mengder med
innspill, sikre at enkeltinnspill er sporbare, og kunne formidle til medvirkerne hva deres innspill bidrar
til og hvordan prosessen går videre.
I en satsning på medvirkning er arbeid rundt egenplan vår beste arena for å vurdere og pilotere
hvilke rutiner og metoder som må til for å sette en standard for tilstrekkelig medvirkning. Videre har
vi en oppgave med å formidle byutvikling og planprosesser på en bedre måte som igjen kan skape
engasjement og god allmennkunnskap for prosesser både i egen plan og i innsendt plan. Gode
eksempler på medvirkning i egen plan (metoder og rutiner tilpasset ulike nivåer) og ikke minst gode
eksempler fra private forslagsstillere som tar medvirkning på alvor, vil være viktig for å bygge en
kultur der medvirkning står mer sentralt i byutviklingen.
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4 Status i dag – hvordan jobber vi med medvirkning, og hvor vil vi?
4.1 Hva gjør vi?
Vi har mye å hente på å bli dyktigere på medvirkning, både med tanke på å oppnå bedre kvalitet i
planarbeidet og omdømmet vårt. I dag arbeider Plan- og bygningsetaten generelt ofte godt med
medvirkning i egenplaner, men tilnærmingen til og innsatsen på medvirkning varierer sterkt fra
prosjekt til prosjekt. Det finnes konkrete rutiner for å oppfylle lovens minstekrav, og det blir i en god
del planprosesser lagt opp til eksempelvis åpne kontordager, referansegrupper,
medvirkningsverksted og barnetråkk. Disse konkrete tiltakene går utover lovens krav om varsel om
oppstart og offentlig ettersyn, og bidrar til en bredere medvirkning. En bredde av
medvirkningsmetoder er viktig både for å sikre mangfoldig deltakelse, og samtidig for å hindre at
etaten blir avhengig av enkeltleverandører som tilbyr konkrete medvirkningsopplegg.
Vårt lovpålagte ansvar for å følge opp medvirkning i regi av private forslagsstillere går først og fremst
ut på å se til at medvirkning blir gjort. Plan- og bygningsetaten oppfordrer og utfordrer private og
offentlige forslagsstillere til å gjøre grundig arbeid med medvirkning både fordi det ligger som et krav
til forslagsstiller i plan- og bygningslovens artikkel 5.1, og fordi det bidrar til å gjøre både prosessen
og sluttresultatet bedre. Arbeidet med å følge opp forslagsstillere blir mellom annet gjort gjennom
dialog med forslagsstiller og ved å være med på orienteringsmøter ved planoppstart. Det foregår i
dag flere, parallelle initiativer for bedre medvirkning i innsendt plan, blant annet en veileder for
medvirkning i innsendte plansaker, ny mal for offentlig ettersyn og et arbeid for felles standard for
god og virkelighetsnær visuell framstilling av planforslag. Eksempelvis gjennom 3d-modeller, AR
(augmented reality) eller VR (virtual reality). Dette for å kunne gi både berørte parter og
beslutningstakere et ærlig og enkelt bilde av hva som er mulighetene, og hva vi som planmyndighet
eventuelt stiller spørsmål ved.
I Plan- og bygningsetatens erfaringer med medvirkning er det verdt å merke seg at noen av de beste
erfaringene kommer der det i tillegg er lagt inn ressurser til et områdeløft, slik som i Groruddalen.
Midler tilknyttet områdeløft har gitt mer rom for godt forarbeid og etterarbeid av
medvirkningsprosessene, og ser også ut til å sikre bedre plankompetanse- og prioritering av
byutviklingsspørsmål i bydelene. De fleste plan- og byggesaksoppgaver ligger imidlertid utenfor
områdeløft-områdene. Videre har også Plan- og bygningsetaten et samarbeid med bydelene som er
beskrevet i «Retningslinje for samarbeid mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene av
01.01.2018». Retningslinjen er tenkt som et verktøy som bidrar til lokal medvirkning og vil bli
evaluert i løpet av 2019.
4.2 Forbedringspotensial i tilnærming og planlegging
Det er stor variasjon i hvordan og på hvilket nivå medvirkning blir gjennomført. Det finnes både
eksempler på solid og godt arbeid, og eksempler der vi ikke har truffet med tiltak eller ikke har fått
tid til å prioritere medvirkning. Dette viser et klart behov for systematisering av verktøy og metoder
som passer til ulike nivåer i planprosessen. En av de mest konkrete utfordringene er tidspress som
følger av tidsfrister i lovverk, og til en viss grad merkes dette også fra forslagsstillere og politisk hold.
Dette gjør at medvirkning ofte kan glippe eller bli nedprioritert fordi det er mye annet som krever
oppmerksomhet. Planlegging av medvirkning skjer en del ganger for sent i planprosessen og er for
lite konsis. Risikovurderinger av konsekvenser ved utilstrekkelig eller halvveis gjennomført
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medvirkning er lite til stede. Intervjuene med ansatte viser at det dessverre er varierende bevissthet
om hva og hvordan vi kan og bør spørre og føre dialog med berørte parter for å sikre et godt
kunnskapsgrunnlag fra medvirkning inn i planarbeidet vårt.
Kort oppsummert kan det se ut til at arbeidet med medvirkning skjer noe usystematisk. Vi må styrke
rutiner for erfaringsdeling konkret på medvirkning, og vi må lage en felles verktøykasse som aktuelle
ledere og saksbehandlere kjenner til. Det er derfor viktig å se på hvordan arbeid med
organisasjonskultur og kompetanse internt kan heve kvaliteten, og hvordan god planlegging kan gi
mer produktiv medvirkning og effektive planprosesser. Det er likevel viktig å understreke at
planmessig bedre medvirkning krever tid, innsats og ressurser, og at ikke alt kan adresseres gjennom
bedre planlegging eller rutiner.
4.3 Er vi rigget for å ta imot en økt mengde innspill?
Krav om økt medvirkning betyr også økt mengde innspill. I dag er Plan- og bygningsetaten ikke godt
nok rigget for å ta imot store mengder innspill for deretter raskt å behandle dem korrekt. Derfor bør
vi kartlegge behov og mulighet for utvikling av eksisterende verktøy, og vurdere behov for nye
tekniske og digitale verktøy. Disse verktøyene skal hjelpe oss å sende ut informasjon, samle inn og
sortere innspill både for overordnede planer og reguleringsplaner. Til dette arbeidet hører også
oppbygging av nye rutiner for hvordan ta imot innspill og behandle dem.
En organisasjonskultur som har trening i å være bevisst på hva vi spør om, hvorfor og hvordan vi
etterlyser innspill i medvirkningsarbeidet, er også en nøkkel for bedre arbeidsflyt. Det vil gjøre det
lettere å få til mer like prosesser, sikre gode rutiner som løfter fram temaer og spørsmål vi særlig
ønsker tilbakemelding på. Vi vil selvsagt videreføre dagens rettighet til å sende inn innspill i
fritekstformat der alle som er interesserte kan sende inn høringssvar ved offentlig ettersyn. Videre
må vi ha en konkret plan for hvordan innspillene blir innarbeidet i det videre planarbeidet. Til tross
for at det er mange som ser på medvirkningsarbeid som både engasjerende og givende, er det også
flere medarbeidere som opplever medvirkningsarbeid som krevende og tungt. Gode verktøy som
letter arbeidsmengden, koblet med internkommunikasjon for god erfaringsdeling, bør kunne bøte på
dette.
4.4 Hvordan kan vi gjøre medvirkning mer produktiv?
Målet må være at medvirkning er en produktiv og fleksibel form for involvering av innbyggere,
berørte parter og interesseorganisasjoner. Medvirkning skal hjelpe Plan- og bygningsetaten med å
hente inn relevant kunnskap som igjen kan sikre planarbeider som svarer godt på utfordringene de er
tenkt å løse. God og åpen dialog vil videre redusere risiko for konflikt, misnøye og misforståelser. Å
ha myndighetsansvar for å se til at tilstrekkelig medvirkning blir gjennomført, handler både om å bli
enige om hvilket nivå av medvirkningskvalitet vi ønsker å legge oss på, og om hvordan vi kan
oppfordre og bygge opp forventning til at også andre parter følger opp med en bedre kvalitet på
medvirkning.
Et godt medvirkningsarbeid krever som nevnt både et godt forarbeid og etterarbeid. I forarbeidet vil
bred og grundig innhenting av «grunndata», som kartlegging av nabolagsverdier, romlige kvaliteter,
barne- og seniortråkk, trafikkdata, demografi, målgruppeanalyser og bevegelsesmønster, være
aktuelt å se på. God grunndata bør hjelpe til å treffe bedre med tiltak på konkret medvirkning i ulike
prosesser, og sørge for at eksempelvis område- og prosessavklaring i arbeid med innsendt plan skal
kunne hente ut nyttig data fra områdereguleringer uten å gjøre analysearbeid for hvert enkelt
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prosjekt på nytt. Innhenting av grunndata bør være et arbeid som blir gjort på tvers av etater i Oslo
kommune, gjerne i samarbeid med andre institusjoner som NIBR, AHO, NMBU, DogA eller andre –
dersom det kan heve kvaliteten i prosessen. Et slikt grep bør kunne bidra til å lette arbeidsomfanget i
flere av etatens avdelinger, og vil være nyttig for private forslagsstillere og arbeidet med innsendt
plan.
I etterarbeidet med analyse, kategorisering og svar på innspill vil vi ha god nytte av digitale verktøy
som kan gjøre deler av jobben for oss. Dette gjelder både for arbeid med egen plan og innsendt plan,
men på ulike nivå. I arbeidet med å svare ut og sikre sporbarhet av innspill må vi klare å gi mer tid til
god formidling av hvorfor en løsning eller vedtak ble som det ble.
4.5 Plan- og bygningsetaten har en rolle som formidler
Oslo kommunes Plan- og bygningsetat har flere roller både som samfunnsutvikler, tjenesteyter,
myndighetsutøver og forvalter i byutviklingen. Men hva er budskapet vi skal nå ut med i de ulike
rollene? Det er behov for å legge mer vekt på vår rolle som formidler av hva og hvordan byutvikling
fungerer. Uten god formidling kan det være vanskelig for folk å forstå og respektere Plan- og
bygningsetatens roller, handlingsrom og ansvar.
Bredt engasjement bygd på kunnskap krever en god kilde til når og hvordan medvirkning er tenkt å
fungere i byutviklingen og ikke minst hvordan det kommunale systemet fungerer. Først da kan vi
forvente at en større bredde av befolkningen vil forstå hvordan og når de kan dele (lokal)kunnskap og
dermed bidra til beslutningsgrunnlaget for videre arbeid. En omforent forståelse for hva medvirkning
innebærer i planprosesser er her avgjørende, ikke bare for å levere på og helst over lovens
minstekrav, men også for å kunne sette grenser for hva som er god nok eller tilstrekkelig
medvirkning.
Formidling både gjennom klarspråk og bedre visuell kommunikasjon er grep som kan gjøre arbeidet
vårt lettere tilgjengelig for allmennheten. Vi bør skrive kortere og enklere. Vi bør bli tydeligere på å
formidle hvor i planprosessen vi står når vi presenterer planarbeider. Hvor langt har vi kommet,
hvordan dette henger sammen med byutviklingen generelt og hva de politiske føringene i
byutviklingsstrategien er. Her må også bevissthet om parallelle prosesser og gamle reguleringsplaner
bli bedre. Utydelig kommunikasjon kan føre til misnøye og forvirring.
Etaten må også øve på en mer pedagogisk presentasjonsteknikk når vi legger frem arbeidet vårt og
unngå dagens tendenser til å gå rett inn i det tyngre innholdet i planarbeidet. Uten introduksjon med
å gi publikum en kontekst er det lettere å skape misforståelser og usikkerhet. Plan- og
bygningsetatens rolle som formidler er viktig for å vise frem arbeidsfeltet på en forståelig måte og
bidra til folkeopplysning innen byutviklingen. Derfor er en bevisst satsing på formidling et viktig grep
for flere av våre utfordringer.
4.6 Målgrupper – hvem når vi ut til, og hvem burde vi nå ut til?
I dagens medvirkningsarbeid for både egenplaner og innsendte planer ser vi dessverre et tydelig
demokratisk underskudd. Helt konkret betyr dette at det ofte er de samme nøkkelpersonene som er
aktive medvirkere i flere prosesser. Vi vil gjerne fortsatt beholde de som er aktive, men utvide
mengden av aktive medvirkere både med hensyn til interessegrupper, alder og kjønn. For å løse opp i
denne utfordringen vil etaten satse aktivt på formidling av byutvikling, og utarbeide rutiner for når,
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hvordan og hvor vi inviterer folk inn til medvirkning. På denne måten kan Plan- og bygningsetaten
bedre håndtere ansvaret vi har for å få inn et mangfold av stemmer.
Noen av våre faste medvirkningspunkt som eksempelvis infomøter eller store åpne folkemøter, bør
få «selskap» av en variasjon medvirkningsmetoder. Gjennom et mangfold av medvirkningsmetoder/muligheter gjerne innenfor samme tidsrom, har vi større sjanse for å treffe flere og et mer variert
utvalg av berørte parter. Her vil det være nyttig å sette opp kriterier til hvordan og gjennom hvilke
kanaler vi velger å invitere og rekruttere til medvirkning, og se om vi i større grad klarer å treffe flere
målgrupper fordelt på tvers av interesse, alder, kjønn, boområder, og sosio-økonomisk bakgrunn osv.
Da vil vi også følge opp plan- og bygningslovens krav til særlig tilrettelegging for mellom annet barn
og unge, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og gjerne også folk med flerkulturell bakgrunn
som per i dag ikke er tilstrekkelig representert.
Et viktig punkt i arbeidet med målgrupper og god planlegging av medvirkning er å ha en klar bestilling
av konkrete spørsmål vi ønsker mer informasjon om, i tillegg til den generelle tilbakemeldingen på
kvaliteter i området. Gjennom mer skreddersydd planlegging vil vi i større grad kunne flette sammen
innbyggernes behov og kunnskap med etatens faglige kunnskap og vurderinger. Dagens faste krav
med å invitere inn grunneiere o.l. bør også utvides til leietakere, næringsdrivende som leier,
institusjoner, og flere frivillige organisasjoner som er aktive i områder vi arbeider i.
Noen faste organisasjoner, institusjoner og grupperinger som melder inn innspill ved offentlig
ettersyn, er i utgangspunktet godt presentert, og er som regel godt i stand til å svare ved offentlig
ettersyn (høringsrunder). I en rekke bydeler har vi også meget aktive velforeninger, aksjonsgrupper
eller Facebook-grupper. Dette er bra, men Plan- og bygningsetaten har et ansvar for å ivareta den
demokratiske legitimiteten i planprosessene, ved å balansere og se ulike grupperinger og interesser
opp mot hverandre og gjerne etterlyse flere representanter fra nabolaget i de mange forskjellige
planprosessene som foregår. En god forankring av planprosesser gjennom medvirkning er ikke tjent
med en «den som roper høyest, blir hørt»-tilnærming, men en representasjon som viser en bredde
av befolkningen.

5 Hovedtiltak for bedre medvirkning
Plan- og bygningsetaten har et klart ønske om å bli bedre på medvirkning. Dette er starten på et
lengre arbeid for god kvalitet i medvirkning i Oslos byutvikling.
For å gå grundig til verks anbefales det i denne handlingsplanen å satse på formidling,
kompetansetiltak og verktøy for å kunne bygge en bedre organisasjonskultur og system for
medvirkning. Dette vil være med på å sikre:






en felles forståelse for og enighet om hva medvirkning innebærer i planprosesser
god formidling av byutvikling, både helheten og enkeltsaker
god kompetanse om medvirkning og gode rutiner for å gjøre det til fast del av
planleggingsarbeidet for å sikre innbyggerinvolvering til rett tid
praktiske og digitale verktøy som letter arbeidet med å nå ut til og hente inn kunnskap fra
innbyggerne
tilstrekkelig tid og ressurser til å gjøre godt for- og etterarbeid for å heve kvaliteten på
medvirkning, i tillegg til selve gjennomføringen
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2) Forklare hvilke roller og ansvar etaten har i ulike
faser av forskjellige planer og områder når det
gjelder egenplan, innsendt plan og
byggesaksbehandling.
Løpende
Fra 2018

Oppstart vår
2019
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4) Utarbeide kurs og maler for pedagogisk
Oppstart vår
presentasjonsteknikk og retningslinjer for
2019
profesjonell og troverdig fremtoning i møte med
kommune og publikum
5) Retningslinjer på representativitet og rekruttering
til medvirkning

3) Vektlegge god visuell informasjon mellom annet
gjennom bruk av illustrasjoner og
Formidling er viktig både for kvaliteten
animasjonsfilmer, som formidler hva medvirkning
i innspillene som kommer inn til etaten
er, hvordan planprosesser fungerer, etatens rolle
og generelt for å bygge et bedre
versus andre aktørers rolle etc. Eksempelvis:
omdømme.
Forskjellen mellom medvirkning og
medbestemmelse er avgjørende å presisere.

Vi ønsker at flere skal ha et positivt
eierskap til byutviklingen. For å få til
dette må vi bli tydeligere i
formidlingen av egen rolle og
handlingsrom i byutviklingen.
Utfordringer og muligheter i
byutviklingen bør formidles på en mer
visuell og lettfattelig måte.

1) Etablere tekniske løsninger for å formidle planer og Høy prioritetalternativer i byutviklingen ved hjelp av visuelle og langsiktig tiltak
digitale verktøy som 3D-modeller, digitaliserte
2019-20+
kart- og modellverktøy, VR og AR. Bedre forståelse
av kart og prosjekter er avgjørende for økt allmenn
forståelse for plan- og bygningetatens arbeid er
avgjørende for bedre innbyggerinvolvering.

Hvorfor formidling:
For å skape et konstruktivt
engasjement blant flere ønsker Planog bygningsetaten å bli bedre på å
fortelle når og hvordan innbyggere
kan bidra inn i ulike planprosesser.

Når

Hovedtiltak

Formidling

Tiltaksliste del 1

Prosesseier/
beslutning

Medvirkningskoordinator Ledere og
prosjektledere
som er i
kontakt med
eksterne

+ eksterne
leverandører

Kommunikasjonsenheten Utvalgte
prosjektledere
fra BY, U og
OMU.

LKS og
ledermøtet

Kommunikasjonsenheten

Ledermøtet

Arbeidsgruppe Avd.dir. geodata
sammensatt
og OMU
fra geodata,
OMU, BY, U og
komm.enheten

Deltakere

Kommunikasjonsenheten Direktører +
enhetsledere

Ansvar

Hovedtiltak
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Hvorfor organisasjonskultur og
6) Utvikle kurs, verksteder og fagdrypp om temaet
kompetanse:
medvirkning og brukerperspektiv.
Intervjuene med ansatte i etaten viser
at det er behov for å systematisere
hva og hvordan vi jobber med
medvirkning, sikre bedre dialog
7) Lage pilot på ressursgrupper på medvirkning
mellom avdelinger og enheter, og en
bestående av folk frå ulike avdelinger som kan
tydeligere avklaring på hvilke former
støtte ansatte i arbeidet på å arrangere og
for medvirkning som skal bli gjort på
gjennomføre medvirkning.
ulike nivåer i planprosessene.
Mål: sikre bedre flyt i planlegging og
gjennomføring av medvirkning, og avlaste
Målet er å bygge kompetanse, ha en
«generalist» tilnærming der prosjektleder har
bredde av metoder, praktiske verktøy,
veldig varierte og krevende oppgaver.
og grundig innhenting av data, noe
8) Legge til rette for workshops som kan avklare
som til sammen skal gi målrettet og
gjentakende utfordringer på ulike nivåer av
produktiv innbyggerinvolvering og
innsendt plan, egen plan og byggesaker. Utvikle
medvirkning.
verktøy som kan hjelpe i håndtering og god løsning
av til dels fastlåste konflikter.
Det vil også være viktig å følge med på
hvilke nasjonale tiltak som arbeides
frem innenfor medvirkning.

Organisasjonskultur og
kompetanse

Tiltaksliste del 2

Medvirkningskoordinator i
samarbeid med
enhetsledere
OMU + U

Høst 2019

Berørte
produksjonsansvarlige
avd.dir.

Berørte
prosesseiere

Prosesseier/
beslutning

saksbehandlere Prosesseier
fra OMU og U /LKO

Ressurs,
kundesenteret,
kommunikasjo
nsenheten i
samarbeid med
avd.direktører

Medvirkningskoordinator

Høst 2019
/vinter 2020

Deltakere

MedvirkningsBY, OMU, R, U
koordinator og
og AB
kompetanseenheten
.

Ansvar

Vår 2019
Kortsiktig, høy
prioritet

Når
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Igangsatt 2018
- kortsiktig

12) Lage veileder for private og offentlige
forslagsstiller på medvirkning for innsendt plan
og sikre intern kompetanseheving for å kunne
følge denne opp

UUT

Medvirkningskoordinator

Oppstart vår
2019

Fagsystemenheten

11) Maler for skreddersøm/design av medvirkning –
bygge felles forståelse for begreper,
arbeidsmetoder og rekrutteringsmetoder til
medvirkning på tvers av etaten. Vise til og samle
aktuelle metoder for ulike plannivåer.

Høy prioritet
2019 og 2020

Ansvar

Medvirkningskoordinator

9) Kartlegge behov for utvikling av eksisterende- og
vurdere behov for nye digitale verktøy for å
sende ut og samle inn innspill og sortere til både
overordnede planer og reguleringsplaner. Rigge
Plan- og bygningsetaten til å ta imot og sortere
innspill på en enklere måte.

Hvorfor verktøy:
Plan- og bygningsetaten har behov
for en felles forståelse for hva
medvirkning omfatter og hvilke
verktøy vi kan bruke for å hjelpe oss
med gode leveranser og kvalitet i
arbeidet.

Når

10) Undersøke mulighet for tverretatlig samarbeid og Langsiktig
jevnlig innhenting av «grunndata» om Osloprosjekt:
befolkningens oppfattelse av og behov i byen.
Oppstart 2020
Bidra til bedre arbeidsflyt i område- og
prosessavklaring for OMU, delmål er å redusere
mengde analysearbeid for enkeltprosjekter også i
BY.

Hovedtiltak

Verktøy

Tiltaksliste del 3

Prosesseiere
på IP og EP.

Prosesseier/
beslutning

Fagavdelingene
OMU og U

Fagavdelinge
ne BY, OMU,
R og U

Prosesseier
innstiller til
LM/LKG

Geodata,
Prosesseiere på
fagsystemene IP og EP.
heten,
ressurssenteret,
Origo og
andre etater.

Fagavdelingene

Deltakere

Foto: Rolf Sandnes

