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SIDE 1 

Sammendrag 

Medvirkning gir god folkehelse og skaper gode nabolag. Når mennesker som skal 

bruke og leve et sted inviteres til å være med på å skape sine egne rom, rammer og 

innhold, blir resultatene bedre. I tillegg skaper det bånd og relasjoner på tvers, og 

lokalsamfunn og naboskap blir åpnere og tryggere for alle.  

Reell medvirkning og Sunne kommuner inviterte medlemmer i nettverket til Sunne 

kommuner til å delta på kurs for å arbeide med bedre ungdomsmedvirkning. 

7 kommuner meldte seg til å bruke en dag på å lære om metoder, tips og triks for 

bedre medvirkning. Metodene er særlig tilpasset en gruppe som har behov for 

tilrettelegging og tilpasning – ungdom – men det er ingen grunn til å tro at de samme 

metodene ikke skal fungere minst like bra på andre grupper i befolkningen.  

Loven er tydelig på retten til medbestemmelse. Barn, unge, personer med nedsatt 

funksjonsevne og eldre er særlig fremmet som grupper med behov for målrettet 

tilrettelegging i henhold til Plan- og bygningsloven. Alle under 18 år har i følge 

Barnekonvensjonen rett til å bli hørt, si sin mening og deres mening skal tillegges vekt 

i saker som angår de.  

Definisjon: Ungdom menes her de som er i alderen 13-18 år og medvirkning betyr å 

delta i medbestemmelsesprosesser i saker som har påvirkning på innbyggeres liv.  

Kurset ga kort introduksjon til teori, satte rammer for hvorfor kommunene arbeider 

med medvirkning og hvilke muligheter som finnes lokalt. Det ble gjennomgått 3 

konkrete modeller for medvirkning og hele veien var det fokus på hvordan man som 

tilrettelegger kan skape god stemning og gjøre det lett tilgjengelig for deltakere å være 

med.  

Alle metoder som brukes på kurset er gode for arbeid med ungdomsmedvirkning 

spesielt og innbyggermedvirkning generelt.  

 

 

 

 

 

 



SIDE 2 

Deltakere 

 

Navn Kommune Stilling 

Mari Ugland Andresen Asker  Koordinator realfagskommune 

Elin Schønberg Røe Asker   
Vigdis Thun Oppdal  Fagleder folkehelse/miljørettet helsevern 

Karianne Vassbakk Brovold Sandnes  Folkehelserådgiver 

Aud Wenche Østerhus Sandnes   
Nina Osland Sandnes  Rådgiver - Kultur 

Lennart Fjell Fjell  Kultursjef 

Christel Møvik Olsen Øygarden  Kultursjef 

Greta Klevstad Vestvågøy Folkehelsekoordinator 

Pål Einar Røch Johansen Vestvågøy Kommunalsjef utdanning 

Anne Sand Vestvågøy Varaordfører  

Kristin Johnsen Melhus SLT-koordinator 

Emilie Geist Oslo/UngOrg Politisk sekretær Sentralt ungdomsråd 

 

Illustrasjoner og foto: Gøril Gjøystdal, Illustorie 

Sunne kommuner: Ingvild Gundersen Little og Ingrid Ovedie Volden 

Reell medvirkning: Camilla Ringdal Dukefos 

FORVENTNINGER OG BEHOV 

På forhånd ble deltakerene bedt om å svare på hva de har behov for å lære mer om, 

saker det er vanskelig å finne gode metoder for innbyggerinvolvering og om det var 

generelle ønsker til innhold vi skulle forberede. Kort sammenfattet er dette hva som 

kom frem av behov:  

• Hvordan motivere og engasjere ungdom 

• Hvordan gå frem i kommunen 

• Metoder for ungdomsmedvirkning 

• Når skal ungdom inn i saker? Når skal ungdom inn i plansaker? 

• Hvordan forbedre systemet og skape lokal innbyggermedvirkning? 

• Hva er og hvordan skape gode prosesser 

• Utvide horisonten for ungdomsmedvirkning 

• Digitale løsninger knyttet til medvirkning 

• Lære og bli inspirert til nye måter å jobbe på 

• Gode måter å initiere medvirkningsprosesser 

• Kommuneplanen er så stor og omfattende, men så uendelig viktig. Hvordan få 

med alle i arbeid med rammer og innhold? 
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Hvordan skape trygge rom for deltakelse? 

• Vær tydelig 

• Vær forberedt 

• Still gode spørsmål 

• Vit hva du vil ha svar på 

• Bruk tid på å bli kjent 

• Vær nysgjerrig og åpen 

• Lek mye! 
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Bilde: Deltakere intervjuer og presenterer hverandre for å bli bedre kjent.   

Hvorfor medvirkning? 

• God medvirkning gir positivt engasjement til et prosjekt eller sted. 

• Helhetlig medvirkning i byutvikling gir en bedre, varmere og tryggere by. 

• God medvirkning sikrer eierskap til- og stolthet over egen by.  

• Medvirkning fjerner friksjon, og gjør alle mer fornøyd ved å bli hørt. 

 

God medvirkning bidrar til 

• Aktive samfunnsborgere som engasjerer seg både lokalt og globalt. 

• Innovasjon ved at løsninger voksne ikke ser kommer på bordet. 

• Bedre tjenesteutvikling som er tilpasset den enkelte bruker og gruppe. 

• Samfunnsutvikling som er forankret i den oppvoksende generasjonen. 

Gjennom å delta, utvikle kunnskap om demokratiske prosesser og å få sette dagsorden 

i viktige saker som angår dem selv og samfunnet de lever i blir ungdom aktive 

medborgere med eierskap til eget miljø. 
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4 KANALER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING1 

Tradisjonelt snakker man om at ungdom hovedsakelig har 4 kanaler de kan påvirke 

gjennom. Det er Organisasjonskanalen, altså ved å være aktiv i en organisasjon. De 

fleste organisasjoner har både aktiviteter lokalt og nasjonalt. Aksjonskanalen er ulike 

virkemidler man kan bruke; som leserinnlegg, streiker, demonstrasjoner. Partikanalen 

er en tredje kanal, der ungdom organiserer seg i ungdomspartier for å påvirke gjennom 

tradisjonelle kanaler i politikken. Den fjerde kanalen er ungdomsråd. Ungdomsråd 

mobiliserer bredt, tar opp egne saker, er høringsorgan for lokalpolitikere og gir råd om 

saker som angår ungdom. 

 

 

                                                      
1 Veileder for arbeid med ungdomsråd (BLD 2011) 
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MEDVIRKNINGSSTIGEN2 

Roger Harts deltakelsesstige er en mye brukt modell for å illustrere medvirkning. Hart 

skiller mellom reell medvirkning og kvasimedvirkning. Skillet er relevant enten vi 

snakker om den enkeltes deltakelse eller ulike deltakelseskanaler for ungdom. 

Modellen tydeliggjør at kvasimedvirkning tar mange former. Hart beskriver blant 

annet hvordan barn og unge brukes til å argumentere eller demonstrere for saker som 

egentlig fremmer voksnes interesser, til dekorasjon eller involveres i prosesser uten å 

ha noen mulighet til å påvirke hva som tas opp og hvordan de skal medvirke. 

Kvasimedvirkning ikke er myndiggjørende. Å bli involvert på likssom kan derimot føre 

til det motsatte; resignasjon og tretthet på å medvirke. Man blir brukt som stafasje for 

at det skal se ut som om man lytter og har ungdom med. Det lar seg lett gjennomskue 

av både unge og voksne. Blir man utsatt for mange skinndemokratiske prosesser, vil 

man etter hvert slutte å delta3.  

Stigen har åtte trinn, hvor hvert trinn representerer økt grad av medvirkning. De tre 

første trinnene representerer ulike former for kvasimedvirkning. De fem øverste 

trinnene representerer ulike former for medvirkning, fra det å være informert til det å 

initiere og gjennomføre prosjekter med voksne som støttespillere. Når vi jobber med 

ungdomsmedvirkning, vil vi legge oss så høyt som mulig i stigen, gjerne de 2 øverste 

trinnene. Da får man reell medvirkning og reell ungdomsmakt.  

FORUTSIGBARHET I MEDVIRKNINGSARBEIDET 

Hva skal innspillene brukes til? Det må være tydelig for både de som inviterer til 

innspill og for de som skal delta, hva innspillene skal brukes til. Da blir det lettere for 

de som inviterer til dialog å forberede gode spørsmål og gjennomsiktige prosesser, 

samtidig som det gjør det enklere å gi tilbakemelding til deltakere på hvordan deres 

innspill har vært med å spille en rolle i utviklingen eller i saken. Dette er en grunnstein 

som er viktig å få på plass tidlig i en planprosess: Hvordan skal deltakeres innspill 

svares på, slik at de ikke forstår hva de har vært med på å gi innspill til.  

Hvilken påvirkningsmulighet har innbyggere faktisk? Vær ærlig på hvor i 

prosessen man er i en plan eller utvikling. Inviter til å gi relevante innspill, slik at det 

kan brukes av deg som inviterer og oppleves som viktig for de som bruker tid og energi 

på å gi innspill og svar. Tidlig i en prosess kan man invitere til idémyldringer og åpne 

innspillstorg, mens senere i prosessen skal man lukke saken mer og mer og er avhengig 

av å komme til en løsning. Da inviterer man til å vurdere konkrete forslag og stiller 

mer lukkede spørsmål.  

Begrenset tid og sted? Vær klar i bestillingen: Hvor lange kan man spille inn, hva kan 

man spille inn og hvordan kan man spille inn i en sak. Det er du som bestiller innspill 

som må sette rammer for tid og sted i innspillsarbeidet. Og ikke minst: Når kan man 

forvente seg å se resultater av det man har vært med å bidra til! 

                                                      
2 NOU 2011:20 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-20/id666389/sec2) og Unicef 
(https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf) 
3 «Alle på banen» Håndbok fra Grorudalssatsingen 2007-2016.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-20/id666389/sec2
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
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MEDVIRKNING I ET 

FOLKEHELSEPERSPEKTIV 

Deltakelse i seg selv er viktig i et 

helseperspektiv. Det kan gi en opplevelse 

av myndiggjøring og at ens meninger og 

synspunkter kan være av interesse for 

andre.  

Gjennom medvirkning kan man oppnå ny 

kunnskap og forståelse, og flere får sagt 

fra om sine perspektiver og virkeligheter. 

Innbyggere er gullgruven i utviklingen av 

en god kommune, gode nabolag og 

trygge rom.  

Når man blir sett på som en ressurs, blir 

man gradvis mer og mer en ressurs som 

bidrar. Medvirkning er en øvelse i å delta, 

og jo mer man blir spurt og får gode 

opplevelser av å få være med og bli tatt 

på alvor, desto mer vil man fortsette å 

bidra.  
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Metode: Ungdomshøring 

HVA ER EN UNGDOMSHØRING? 

• «Stormøte» for all ungdom i kommunen 

• Diskuterer og vedtar innspill om et gitt tema 

• Ungdommens stemme, voksne er tilretteleggere for gode samtaler og skriver 

referat 

• Konkret sak, forberedte spørsmål 

• Representativt 

• Gir grundige tilbakemeldinger 

• Kommunen er bestiller 
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NÅR BRUKER VI UNGDOMSHØRING? 

I kommuneplanarbeid: Samler innspill fra ungdom på konkrete tema til både 

arealplandelen og samfunnsdelen. 

I utvikling av (for eksempel) oppvekststrategi: Ungdoms egne erfaringer, forslag og 

forventninger kartlegges og tillegges vekt.  

I «smalere saker»: Politikere, skolen, fritids- eller kultursektoren har behov for å 

snakke med ungdom om innhold, rammer og kanskje rekrutteringsmetoder. Da egner 

ungdomshøring seg for å samle innspill fra flere.  

STYRKER OG UTFORDRINGER MED MODELLEN 

Styrker: Konkrete svar på konkrete spørsmål. Ungdoms egne refleksjoner om gitte 

tema i fokus.  

Utfordringer: Ikke nødvendigvis representativt.  

FASER I EN UNGDOMSHØRING 

 

Eksempel: Oslo kommune har siden 2010 gitt UngOrg i oppdrag å arrangere 

Ungdomshøringer om gitte tema4. Hittil har følgende tema blitt behandlet:  

• Makt og demokrati (2017) 

• Integrering (2016) 

• Byplanlegging (2015) 

• Mangfold (2014) 

• Skole (2013) 

• Helse (2012) 

• Trygghet og kriminalitet (2011) 

• Inkludering (2010) 

                                                      
4 https://www.ungmed.no/ungdomshoringer  

https://www.ungmed.no/ungdomshoringer
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Metode: Ungdommens kommunestyre 

HVA ER UNGDOMMENS KOMMUNESTYREMØTE? 

• Politisk møte for ungdom i kommunen 

• Delegater velges til å delta på representativt vis 

• Diskuterer og vedtar saker som opptar dem 

• Ungdommens stemme 

• Mål om å enes om å fremme egne saker for kommunestyret 
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HVORFOR? 

• Representativt 

• Tar pulsen på hva som faktisk er viktig for ungdom 

• Gir ungdom makt til å selv definere hva som er viktig for dem 

FASER I UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE 

 

SUKSESSFAKTORER 

Representasjon: Deltakere må rekrutteres bredt blant egne og være reelle 

representanter for en gruppe og for saker de tar med seg inn i møtet. 

Forberedelser og opplæring: Jo mer man deltar, desto enklere blir det å melde saker, 

si fra om sin mening og delta i debatten. Derfor bør man både på forhånd og underveis 

i møtet gi opplæring til deltakere slik at de skal føle seg trygge – både på prosessen, på 

menneskene som deltar i møtet og på at det er greit å endre mening eller stille viktige 

spørsmål.  

Tilretteleggere: Voksne støttespillere må ha kompetanse. Både i politisk behandling 

av saker, hvilke saker som er aktuelle eller «politisk døde», samtidig som de må kunne 

snakke med ungdom for at ungdoms egne perspektiver og stemmer skal kunne 

fremmes. De voksne bør være en blanding av sekretærer fra politisk administrasjon og 

ungdomsarbeidere. Disse bør møtes på forhånd, snakke gjennom programmet og 

avklare roller og forventninger til selve møtet.  

Vedtak i kommunestyret om realitetsbehandling: Kommunestyret må vedta en 

årlig gjennomføring av ungdommens kommunestyremøte og samtidig at de skal 

behandle 5 innkomne saker fra møtet i løpet av året. Dette gir reell medvirkning fra 

ungdom og er viktige insentiver for at voksne skal sette av tid til arbeid med møtet. I 

tillegg gir det kommunen en unik mulighet til å få aktuelle saker de selv ikke kommer 

på dagsorden og velger å tillegge ungdom uten stemmerett en direkte deltakelse inn i 

utvikling av egen kommune.  
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STYRKER OG UTFORDRINGER 

Styrker: Å delta som representant i et møte er engasjerende for ungdom. Deres egne 

meninger er i fokus, og kompetente voksne som kjenner den politiske prosessen og 

gangen i saker skal være støttespillere i prosessen. Dette gir reelle tilbakemeldinger på 

hvilke samer som er viktigst for ungdom i dag.  

Utfordringer: Forståelse hos administrasjonen, ikke tilrettelagt system for oppfølging 

og lite gjennomslag for ungdoms saker. Gjennomsiktighet i videre behandling av 

sakene kan også være en utfordring som gjør at ungdommene har vanskelig for å følge 

opp egne saker. Ungdom som er vant til å delta i møter kan både være inspirerende på 

nye meddeltakere, men det kan også virke noe skremmende og som at «de erfarne har 

mer rett». Dette kan være med på å bygge opp under fordommen om at det er bare de 

erfarne som deltar i slike møter, og at det ikke er møter «for all ungdom».  

Gi opplæring! Kurs, veiledning, støtte og oppfølging av nye og uerfarne er viktig for å 

skape trygghet for øvelse, prøving og feiling. Dette har voksne et hovedansvar for, og 

erfarne ungdom kan også ansvarliggjøres for å hjelpe og løfte frem nye deltakere og 

stemmer i debatten.  

 

 

Bilde: Deltakere på kurs 
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Metode: Innbyggermedvirkning i plansaker 

Innbyggere skal høres i alle saker og loven er tydelig på at medvirkning er et ansvar 

både kommunen og utbyggere har og skal tilrettelegge for5.  

«Hva engasjerer innbyggere? 6  

• Ønske om å styrke eller utvikle positive kvaliteter ved stedet eller nærmiljøet; 

for eksempel kvaliteter ved fysiske uteområder og arealer, gode sosiale 

møteplasser eller skole- og oppvekstmiljø, kulturtilbud og aktiviteter. 

• Behov for opprusting av dårlige områder, steder og arealer; for eksempel et 

slitent nærsenter, golde uteområder mellom blokkene, utrygge steder, traséer 

eller turveier, eller mangel på utendørs aktivitetsarealer og -anlegg. 

• Ønske om å redusere eller fjerne negative miljøfaktorer; for eksempel 

manglende trafikksikkerhet, trafikkbelastning ved gjennomgangstrafikk i 

boligområder, trafikkstøy og eksos, eller forurensede og tilgrisede vann og 

vassdrag. 

• Ønske om å gjøre noe med negative sosiale miljøfaktorer, for eksempel 

kriminalitet, dårlig sosialt miljø i boområder, segregerte sosiale miljøer eller 

tiltrekning på problemgrupper.» 

DIGITAL MEDVIRKNINGSLØSNING  

Medvirkelighet.no har utviklet en app (og nettside) for 

digital medvirkning, hvor brukere kan gi innspill direkte på et 

kart over et prosjektområde. 

Verktøyet er et "allmøte" på internett.  

Det er lettere å delta i medvirkning på nett enn å måtte møte 

opp fysisk til en bestemt tid. Ikke alle har mulighet til å møte 

opp for å delta i workshops eller åpne møter.  

Engasjement spres til en langt større gruppe brukere gjennom 

sosiale medier. Det er en særlig viktig måte å nå unge og 

travle folk på. Brukerne kan dele sine innspill med andre på 

sosiale medier, og stemme og kommentere andres innspill. 

Illustrasjon: Ikke alle har lik mulighet til å møte i innspillsprosesser. Derfor er digitale 

hjelpemidler som medvirkelighet.no fine for å hente innspill fra innbyggere i ulike 

saker. Dette kan brukes i arbeid med kommuneplan (slik Lier kommune gjør, vist i 

illustrasjonen) eller i konkrete utbyggingssaker.  

                                                      
5 https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-
plandelen-i-/kapittel-5-medvirkning-i-planleggingen-/-5-1-medvirkning/id556757/ 
 
6 Håndbok fra Grurudalssatsingen, 2007-2016, Oslo kommune s. 30 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-5-medvirkning-i-planleggingen-/-5-1-medvirkning/id556757/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-5-medvirkning-i-planleggingen-/-5-1-medvirkning/id556757/
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FASER I INNBYGGERMEDVIRKNING I PLANSAKER 
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Planlegge eget arbeid 

Siste del av kurset arbeidet deltakere med reelle problemstillinger i egen kommune 

eller kommunesammenslåing. Etter modell for planlegging som også fungerer godt 

med ungdom, fikk man avklart felles mål, roller i prosjektet og viktige støttespillere for 

å nå målet.  

Målpilen er kort fortalt en illustrasjon for å sette fokus på milepæler og faser på vei 

mot et mål. Man starter med målet, og jobber seg bakover med å definere hvem som 

skal møtes når, hvordan skal vi organisere samskapingsprosessene, hvilke formelle og 

uformelle avklaringer må vi ta på hvilke tidspunkt osv.  

Utenfor selve målet, er ringvirkningene målet vårt vil ha på samfunnet rundt oss. Dette 

blir ofte gode argumenter når vi skal fortelle hvorfor det er viktig å prioritere dette. Vi 

opererer også over et hav av farer – med haifinner – som illustrerer trusler og 

hindringer vi kan møte på. Men her er også redningsbøyer vi kan hvile oss på når 

stormen blir for stor. Skyene på himmelen er rammene vi jobber innenfor. Og 

«kjempen» er alle de gode hjelperne som vi kan støtte oss til underveis i prosessen.  
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PRESENTASJON FRA GRUPPEARBEID 

 

Melhus og Oppdal kommuner 

Laget en plan basert på mål om å få vedtatt en ny mal for 

ungdomsmedvirkning i kommunestyret. Et element i den 

nye malen var å fremme forslag om at ungdomsrådet skal ha 

forslagsrett, ikke bare talerett på kommunestyremøter.  

 

Vestvågøy kommune 

Laget en plan med utgangspunkt i et mål om å arrangere et 

første møte i ungdommens kommunestyre i begynnelsen av 

2019. Av viktige skritt på veien mot målet ble behovet for 

først å skape et felles bilde blant de involverte (f.eks. repr. 

fra folkehelse, kultur, SLT, kommunestyret og ungdom selv) 

av hvordan ungdomsstyret skal se ut – og veien dit. (For 

både barn og ungdom?) Rektorene på skolene ble nevnt som 

viktige aktører å ha med på laget gjennom bl.a. å gi elever fri 

til å delta på møter.  

 

Øygarden og Fjell kommuner 

Fjell, Sunn og Øygarden kommuner skal slås sammen fra 2020, og det er i den 

forbindelse nedsatt en arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet. Planen det ble 

jobbet med på kursdagen tok utgangspunkt i et mål om å oppnå «vi-følelse» i den nye 

kommunen etter sammenslåingsprosessen. Av viktige skritt på veien mot målet ble det 

nevnt at det skal presenteres en tiltakspakke for fellesnemda i april 2018. 

Kursdeltakerne fremhevet viktigheten av å involvere ungdom tidlig i arbeidet med å 

skape «vi-følelse», for å skape eierskap og engasjement som øker sjansen for at de f.eks. 

flytter hjem igjen etter de har vært ute og studert. Det ble derfor forslått å legge inn en 

ungdomshøring i prosessen med å utvikle tiltakspakken. Dette vil også kunne supplere 

en planlagt 0-baormeterundersøkelse som også skal gjennomføres.  

Bibliotekene ble fremhevet som en viktig debattarena og kultur og 

kulturarrangementer som et viktig smøringsmiddel i en sammenslåingsprosess. De tre 

kommunene har alle Ungdommens kommunestyre og disse er nå i ferd med å slå seg 

sammen. Et forslag fra de andre kursdeltakerne var å gi de 3 ungdomsrådene ansvar for 

å planlegge en kulturell happening/prosjekt sammen – som et nytt, samlet 

ungdomsråd.  
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Sandnes 

Kursdeltakerne utarbeidet en plan med utgangspunkt i 

mål om å etablere en rutine for brukermedvirkning i 

praksis i kommunens interne system. Bakgrunnen var et 

inntrykk av at det i dag er litt for tilfeldig når folk blir 

hørt ifm. forskjellige saker. Planen innebar bl.a. å hente 

innspill til en ny rutine fra en allerede eksisterende 

tverrfaglig folkehelsegruppe i første omgang. Deretter er 

ønsket å etablere en ny tverrfaglig gruppe som, med 

mandat fra ledelsen, kan jobbe frem rutinen og 

presentere denne for rådmannens ledergruppe.  

Viktigheten av gode digitale løsninger, især i prosesser 

hvor man ønsker å involvere og engasjere ungdom, ble 

også nevnt. Erfaringen var at ungdom gjerne forventer 

digitale løsninger for kommunikasjon og dialog.  

 

Asker 

Kommunen skal fra 2020 slås sammen med Røyken og 

Hurum kommuner. I Nye Asker kommune er det 

bestemt at det skal ansettes en egen direktør for 

medborgerskap, bl.a. for å støtte arbeidet med å oppnå 

«vi-følelse» på tross av ulik kultur og store geografiske avstander. 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon kursansvarlige:  

Camilla Ringdal Dukefos, Reell medvirkning camilla@reellmedvirkning.no  

tlf.: 917 17 596 

www.reellmedvirkning.no 
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