
Barn og byutvikling 

Hanne Marte Furset 

Medvirkningskoordinator 



Hva er det for noe? 

• Medvirkningskoordinator 

 

– Handlingsplan for medvirkning 

 

– Organisasjonsutvikling og en 

god dose rydding 

 

– Er glad i system, ærlighet og i å 

finne ut hva vi egentlig prøver å 

få til! 

 

 

 

 

. 



Lover og regler – er bra å ha… 

• Barnekonvensjonen – artikkel 12 

• Bærekraftsmålene – punkt 11 og 17 

 

• Plan- og bygningsloven – paragraf 1, 3 & 5 

 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 

barn og unges interesser i planleggingen 



Medvirkning i planprosesser er … 

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.  

 

• MEN når gjør en det da? 



Vi har fått i oppdrag å… 

• Ta hensyn til... 

• Tilrettelegge for… 

• Involvere… 

 

• Men hva med praksis og vane? 
( faglig stolthet «dette kan vi jo veldig godt da!») 

 

 

 

 



Hvem tenker vi på når vi bygger byen? 

 

 

 Har vi strømlinjeformet en «persona»? 

 

 

 

 

 



En klassisk 40-åring? 

 

 

 

 

 

Hipsterleif  

… som sikkert 

egentlig heter Trygve 



Må vi da ha særlig tilrettelegging for alle andre? 



Oslo kommunes målgruppe er ALLE! 

• Det er jo litt voldsomt, 

så del opp 

målgruppen! 

 

• Tenk mangfold: alder, 

kjønn, bydel, 

interesser, førlighet, 

økonomi, kapasitet og 

tid 

• Tilrettelegging og 

tilpasning er en 

naturlig del av 

medvirkning 

 – ikke et ekstra tiltak! 

 



Medvirkning for barn og unge 
krever et mangfold av metoder og god planlegging! 

• Barnetråkk og ungdomstråkk 

• Verksteder, dialogmøter, tegnekonkurranser 

• Involvering av ungdomsråd og 

barnerepresentanter 

• Åpne (kontor)dager og spørreundersøkelser 

• Utstillinger og kulturnatt 

• Folkemøter og gatefester 

• Fagfolk som kan gi gode råd 

 







Resultater av medvirkning blir samlet 

• Ungdomsworkshop 14-18 år 

 

• Barnetråkk for 5. og 6. klasse 

Mortensrud og Stenbråten skole 



Vi vil så gjerne være flinke… 

• Gode intensjoner og ideer! Bra opplegg, 

entusiastiske deltakere og lange rapporter! 

 

men så snubler vi litt likevel 

 

Hvorfor det ? 



Tidshorisont – byutvikling tar tid! 

• Forventningsavklaring  
•  hva skjer når og hvorfor i prosessen? 

 

• Oppfølging og tilbakemelding 
• Vi var med, men har ikke hørt noe mer?! 

 

• Synlige resultater må til  
• Hvorfor blir det som det blir? 

• Når kommer det? Kan jeg bruke det? 

 



Medvirkning er en prosess! 

• Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid er 

like viktig!  

 

• Tenk grundig gjennom til hvem  

   og hvordan du når ut 
• Hva vil du oppnå?! Hva skal du bruke det til!? 

 

• Ha respekt for materialet du henter inn  
•  Ta det i bruk, del og vis hvorfor det er nyttig! 

 



Barnetråkk 

registrering 



Formidling - formidling – formidling! 

Medvirkning krever  

• Pedagogikk og tid! Byutvikling er vanskelig 

  

• Visuell kommunikasjon og lett språk 

 
• Sa det i sted, men gjentar meg selv 

TILBAKEMELDING og gjerne resultat  

 

 



Kan vi gjøre involvering av barn- og unge  

i byutvikling enklere? 

• Kontaktpersoner det er lett å finne frem til 

– langsiktig relasjonsbygging  

• Faste, men fleksible rutiner og metoder 

– vi bør skreddersy medvirkning og ha en 

bredde av metoder  

 

• Samarbeid mellom aktører for felles og 

koordinert kontakt med barn- og unge! 

  

 



Hva trenger vi fagnerdene? 

• Erfaringsdeling og fagfelleskap 

• Tid og ressurser  

• Påfyll av metoder og kunnskap 

 

• Gode verktøy for innhenting og deling av 

kunnskapen innbyggerne vil dele! 



 

PBE har nå tre prioriteringer for 

medvirkning 

 
• Formidling 

• Organisasjonskultur og kompetanse 

• Verktøy  

 

Ta gjerne kontakt!  

@workplace hos PBE/kommunikasjon 

&  

hanne.furset@pbe.oslo.kommune.no 



Takk for meg! 


