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Kjennetegn på en godt tilrettelagt medvirkningsprosess Prinsipper og råd Opplegg for 
medvirkning må avveies mellom deltakelse og involvering i planlegging, og effektiv planlegging. 
Medvirkning kan ta mange former. Det er noen prinsipper og råd som kan trekkes fram. 3 16 
MEDVIRKNING I PLANLEGGING 3 KJENNETEGN PÅ EN GODT TILRETTELAGT 
MEDVIRKNINGSPROSESS – PRINSIPPER OG RÅD 3.1 PRINSIPPER FOR MEDVIRKNINGEN Modeller 
et godt utgangspunkt for å diskutere løsninger. Gildeskål kommune. For å fremme en meningsfull 
involvering av berørte grupper og interesser, kan man se på de fire prinsippene som er gjengitt 
nedenfor. Disse prinsippene er i bruk i flere norske kommuner og fylkeskommuner, og kan bidra 
til å sikre en fleksibilitet og forutsigbarhet i prosessen. Åpenhet Åpenhet i planarbeidet 
innebærer at alle, enten som direkte berørt eller interessent, skal ha lik tilgang til nødvendig 
informasjon for å ivareta sine interesser eller komme med sine meninger. Åpenhet er i seg selv 
en forutsetning for at berørte parter skal ha tillitt til plansystemet. Styringseffektivitet I en tid 
preget av kort utviklingshorisont, med mange aktive interesser og strenge krav til økonomiske 
resultater, legges det føringer for en aktiv ledet medvirkningsprosess. Det er også viktig å sikre 
tilstrekkelig involvering av allmennheten på et tidlig tidspunkt. I plansaker med latente konflikter 
kan tilstrekkelig tilrettelegging og belysning av utfordringene bidra til bedre samordning, og 
dermed påvirke beslutningsprosessen slik at den blir mer smidig og forutsigbar. Universell 
utforming En planprosess med lav terskel for deltakelse og innspill fra berørte parter, kan bidra til 
å sikre et helhetlig bilde av hvilke utfordringer og muligheter som finnes i den aktuelle 
plansituasjonen. En prosess som legger til rette for universell utforming på alle nivåer i 
planleggingen, styrker muligheten til å utvikle lokalsamfunn som er inkluderende for alle. 
Likeverd Deltakelse på likeverdige vilkår, slik at berørte interessegrupper, f.eks. uorganiserte og 
næringsinteresser, stilles likt med hverandre, er et viktig prinsipp i planprosessen. Jo større 
kompleksitet og interessemangfold i plansituasjonen, dess viktigere er ryddige og inkluderende 
planprosesser fra starten av.



KOMMUNIKASJON



UNGE

•Skal bruke anlegget-

•Opptatt av aktiv 
møteplasser

• Innspill på hva som skal 
til for at opplever 
trygghet, tilhørighet, 
trivsel,

RUTINERTE 
ANLEGGSBYGGERE

•Kan prosessene og 
kjenner til 
spillemiddelordningen, 
krav til anlegg, Universell 
utforming, kommunale 
prosesser osv

•Drift og vedlikehold

•Sikkerhet

KOMPETANSE



INSPIRASJON



GUTTER OG JENTER



SOLIDARITET OG UENIGHET



SAMMEN PÅ STARTSSTREKEN





SPØR OSS!





Inkluderende
Engasjerende

Sosialt

Takk for meg!


