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Vår felles utfordring: FNs 
bærekraftsmål
er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030



Planutvalget 
gir en 

definisjon av 
medvirkning 

i sin første 
delutredning 

(NOU 
2001:7):

«Med medvirkning menes 
enkeltpersoners eller 
gruppers rett til å kunne 
delta i og påvirke 
beslutningsprosesser. 
Medvirkning betyr at 
innbyggerne i et samfunn 
er med på selv å planlegge 
sin framtid.»
Medvirkning (direkte 
demokrati) er i tillegg til 
representativt demokrati
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Rettleiar: Medvirkning i planlegging, s12
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_medvirkning.pdf

Da Plan- og bygningsloven ble revidert i 2008, kom det egne medvirkningsbestemmelser. Ifølge veilederen er det særlig 
fire forhold som støtter opp om betydningen av medvirkning i planprosessen. Disse er:

1. Kvalitet i plan- og beslutningsgrunnlaget.
2. Mangfold i samfunnet.
3. Eierskap og stedsidentitet.
4. Gjensidig læring og demokratiutvikling.
Sjå også: Medvirking med virkning
http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-
styring/innbyggerinvolvering/rapport---inbyggermedvirknig.pdf
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Formålet med medvirkning kan vi dele inn i to 
hovedgrupper: demokratigrunner og effektivitetsgrunner. 
(Falleth og Sandkjær Hanssen, 2012: Medvirkning i planlegging)

• Ut fra et effektivitetshensyn fremheves argumenter 
som at medvirkning kan redusere konflikter og 
planprosesser kan blir raskere å gjennomføre. Ikke 
minst kan medvirkning også gi et bedre 
kunnskapsgrunnlag og gjennom det gi bedre 
beslutninger. 

• Demokratigrunner bygger på at alle borgere er like 
mye verdt og at alle sin stemme teller like mye. Det 
er her viktig å sørge for at marginale grupper 
kommer til orde og at grupper som ikke evner å 
fremme egne synspunkt, blant annet barn blir 
ivaretatt. 
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Årsak Verknad

Middel Mål

Forsking: Finne årsaker til verknader

Objektiv kausalkunnskap

Ekspertmakt

Planlegging: Finne middel som fremmar måla

Instrumentell planlegging -
evidensbasert
Den instrumentelle fornuften skaper klientar
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Hva inneholder egentlig begrepet „smart“
Krever openhet, deling og demokratisk styring

Kilde: Siemens og Wienna University of Technology. 



Strategiar

HandlingarVisjonar

Kunnskap

Endra 
praksis

Ny 
erkjenning

Kommunikativ planlegging
Bidreg til kapasitetsbygging. 

Krev openheit, likeverd og dialog
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Samarbeidsdriven planlegging  -
samskaping i nettverksorganisasjonar

Skoler, 
universitet, 
forsking

Departement 
og direktorat

Banker m.m. Sykehus m.m

Bedrifter 

Gjensidig 
avhengigheit

Nærings-
organisasjoner

RESSURSAR

TILLIT

Frivillige lag og 
organisasjoner

Borgar/brukar
Offentlig 
innsyn og 
kontroll Fylkesmannen

Kommunar

Output og 
outcome

Fylkeskommunen

Politi
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Tradisjonell 
offentleg styring

New Public 
Management

Ny offentleg 
forvaltning



Frå kunnskap til kompetent praksis (klokskap)

Fagfolks 
erfaringskunnskap; 

behov, oppfatningar, 
verdiar kapasitet m.m.

Kontekst med gjeldande  lov-
og regelverk,  mål og verdiar, 

standardprosedyre m.m.

Lekfolks 
erfaringskunnskap; 

behov, oppfatningar, 
verdiar, kapasitet m.m.

Ein personens 
kunnskap, 

ferdigheiter og
verdiar/holdningar

Forskingsbasert 
fakta og kunnskap
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Behov for samarbeidsdriven planlegging
• Den samarbeidsdriven planlegging prøver å 

kombinere den instrumentelle og kommunikative 
logikken, men i praksis dominerer den 
instrumentelle logikken og instrumentelle 
planlegging over den kommunikative.
• Samarbeidsdriven planlegging er nødvendig for å 

få til samskaping, men dei strukturerande kreftene 
i regima Tradisjonell offentleg styring og New 
Public Management er til hinder for samskapinga.
• Borgarane må ta større ansvar for eiga utvikling
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Takk for meg!

Du finn meir om meg her: 
https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-

planlegging-administrasjon-og-
samfunnsfag/roar-eilev-amdam

… og om Master i samfunnsplanlegging og leiing 
her:

Heiltid
https://www.hivolda.no/studietilbod/samfunnsplanlegging-og-

leiing/haust

Deltid
https://www.hivolda.no/studietilbod/samfunnsplanlegging-og-

leiing/haust-0
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