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1. Hva er medvirkning? 
I plan- og bygningsloven (pbl) forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne 

delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser (Pbl § 5-1. Medvirkning). 

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir befolkningen muligheten til 

å delta og medvirke til bedre planløsninger. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosesser 

fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et bærekraftig 

samfunn. Hvordan medvirkningen i planleggingen tilrettelegges, er avgjørende for å sikre 

velfungerende og effektive planprosesser (KMD, 2014 s. 8). 

 

Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres medvirkning i en planprosess. 

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 (Pbl § 5-1).  

 

Det er også viktig å sikre medvirkning med berørte myndigheter og politikere, for at deres interesser 

ivaretas på en best mulig måte gjennom planprosessen. Ved å være ute i god til, gi informasjon, 

skape dialog og involvering, kan man sikre forankring, eierskap og unngå unødvendige utsettelser i 

forbindelse med høring og behandling av planen (Bane Nor, 2019 s. 3).  

 

2. Hva er en medvirkningsplan? 
Denne medvirkningsplanen gir informasjon om planprosessen, og hvordan befolkningen, 

administrasjonen, politikere, næringsliv, frivilligheten og andre interessenter skal involveres i 

forbindelse med utarbeidelsen av Narvik kommunes nye kommuneplan.  

 

Medvirkningsplanen identifiserer aktuelle interessenter og aktører, samt hvordan de skal involveres i 

planarbeidet. Planen inneholder også en fremdriftsplan som viser når og hvordan medvirkningen skal 

foregå (se figur 2 og kap. 5.10). Medvirkningsplanen er ikke et statisk dokument, men et dokument 

som utvikles underveis for å ivareta aktuelle temaer og problemstillinger som måtte dukke opp i 

planprosessen. 

 

3. Hvorfor er medvirkning viktig for kommuneplanen? 
Kommuneplanen er Narvik kommunes overordnede styringsdokument for ønsket utvikling av 

samfunnet vårt. Med forventninger om store endringer i verden med mange utfordringer som vil 

påvirke oss både nasjonalt og lokalt er det en stor oppgave å skape en kommuneplan som er 

bærekraftig og økonomisk for kommunens innbyggere og våre etterfølgere.  

  

Kommuneplanen strekker seg over en 12 årsperiode, og de strategiske føringer som legges i 

kommuneplanen vil danne grunnlag for utarbeidelse av andre planer. Kommuneplanen gir rammer 

for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommunen 

skal i sin planlegging og gjennomføring ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser, 

oppgaver og mål. Derfor må statlige og regionale retningslinjer og pålegg alltid ligge til grunn for 

arbeidet som gjøres.  

 

Målene og strategiene som vedtas i kommuneplanen kan derfor ikke oppnås av kommunen alene. 

Den er avhengig av samskaping, medvirkning og felles innsats fra flest mulig i kommunen. Dette for 
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Figur 1: Planprosessen fra planoppstart til vedtatt plan 

at Narvik kommune skal bli et bedre sted å bo, arbeide og oppholde seg i for alle kommunens 

innbyggere og besøkende. 

 

«Ingen sitter på fullstendig informasjon om samfunnsutviklingen, men en bred, aktiv 

involvering og samarbeid kan bidra til et helhetlig kunnskapsbilde og kjennskap til 

utviklingsbehov og muligheter» (KMD, 2014 s. 12).  

 

4. Planprosessen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Krav om planprogram 
Et planprogram danner det første grunnlaget for planarbeidet, og er et verktøy for tidlig medvirkning. 

Den skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning 

(spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt), og behovet for utredninger.  

 

Planprogrammet er et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet, og gir alle interesserte 

muligheten til å komme med innspill og synspunkter tidlig i planprosessen.  

 

Forslaget til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig 

med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet (pbl §11-13). Fristen for å avgi uttalelse skal 

være minimum seks uker. Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette planprogrammet, 

og fastsatt planprogram legges til grunn for videre planarbeid.
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5. Medvirkningsprosessen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Planprosessen i korte trekk med milepæler, og foreløpig plan for medvirkning gjennom prosessen. 
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Merk! 

Som vist i figur 2 er det svært viktig at politikerne involveres tidlig i planprosessen – 

særlig under utarbeidelsen av planforslaget (den gule perioden, figur 2). Dette fordi 

administrasjonen i kommunen ønsker å behandle spørsmål, tilbakemeldinger og 

innspill fra politikere FØR planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Dette, så langt 

det er mulig, vil forhindre unødvendige utsettelser og eventuelle nye høringer. 

Politikerne kan ha mange viktige innspill som innebærer større endringer av 

planforslaget, og ved tidlig involvering vil administrasjonen i kommunen ha muligheten 

til å behandle innspill i forkant av høringsperioden.  

 

 

5.1 Offentlige instanser 
 

Offentlige instanser består i hovedsak av nasjonale og regionale myndigheter som vil være formell 

høringspart i planprosessen (bla. Statens vegvesen, Fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, 

Sametinget, Riksantikvaren, NVE). 

 

Målsetting for medvirkningen: Skape forankring gjennom involvering. Tidlig og åpen dialog vil bidra 

til et godt beslutningsgrunnlag, samt redusere risikoen for innsigelser. 

 

Eksempler på medvirkning: 

 

 Regionalt planforum: Arbeidet med utarbeidelse av ny kommuneplan ble presentert for 

regionalt planforum 11.06.2019. Dette ble gjort for å sikre god dialog med ulike 

sektormyndigheter. 

 

 Workshops: Enkelte instanser deltar på workshops der det arbeides med å finne den lokale 

betydningen av bærekraftsmålene. 

 

 Egne møter: Dersom det skulle dukke opp spesielle problemstillinger, kan disse diskuteres 

med de enkelte instanser i egne møter. 

 

5.2 Politikere 
 

Under utarbeidelsen av kommuneplanen er det svært viktig at politikere og beslutningstakere 

involveres tidlig i planprosessen slik at det oppnås bred forankring. I kommunal- og 

moderniseringsdepartementets veileder “Medvirkning i planlegging” vises det til at allmennheten 

lettere kommer på banen når politikerne er til stede, og at dette kan gi prosessen mer tyngde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting for medvirkningen: Sørge for jevnlig, riktig og god informasjon og bidra til konstruktive 

diskusjoner og et godt bestlutningsgrunnlag. Skape forankring gjennom å involvere. 

 

Eksempler på medvirkning: 

 

 Presentasjon for kommunestyret, hovedutvalg og formannskapet: Plangruppen holdt en 

presentasjon om kommuneplanprosessen i januar 2020, der de nye representantene kunne 
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stille spørsmål og bli kjent med plangruppens arbeid. Det var stor interesse for 

planprosessen, og representantene var opptatt av å få kontinuerlig informasjon og mulighet 

til å komme med tilbakemeldinger og innspill gjennom hele prosessen.  

 

 Orienteringer: Representanter fra plangruppen vil kontinuerlig orientere politikerne om 

viktige tema og planprosessen, svare på spørsmål samt avklare eventuelle problemstillinger. 

 

 Egne møter: Dersom det skulle dukke opp spesielle problemstillinger, kan disse f.eks. 

diskuteres i egne særmøter med partigrupper. 

 

 Workshop med hovedutvalg : Hovedutvalget diskuterer og gir innspill/avklaringer innenfor 

sine politikkområder.  

 

5.3 Barn og unge 
 

De unge i Narvik kommune er opptatt av byutvikling, og hvordan globale utfordringer vil kunne 

påvirke deres hverdag i fremtiden - dette gjelder spesielt klimautfordringene. Ungdommen er 

interessert i hvordan dagens politikere tar hensyn til fremtidens utfordringer, og hvilke løsninger som 

implementeres i dag for å gjøre deres fremtid best mulig. Det er viktig å bidra til at både 

enkeltindivider, organisasjoner og ungdomsrådet forstår prosessen, og at informasjonen de får gir 

dem et godt grunnlag for å kunne medvirke. 

 

Målsetting for medvirkningen: Skape og opprettholde interesse og engasjement, og involvere barn 

og unge i de sakene som angår dem. 

 

Eksempler på medvirkning: 

 

 Barnetråkk: Gjennomføres for å ivareta de mindre barna, og barnehagetråkk vurderes for å 

ivareta de aller minste barna.   

 

 Sosiale medier: En arena for å spre kort informasjon til mange mennesker. For at dette skal 

være en fullverdig medvirkningskanal må innkommende kommentarer besvares og vurderes 

i planarbeidet. 

 

 Bærekraftkonferanse for ungdom: En konferanse for ungdom er under planlegging. 

Diskusjonene under denne konferansen kan gi innspill til konkrete løsninger på aktuelle 

problemstillinger. 

 

5.4 Unge voksne (20-39 år) 
 

Å sørge for medvirkning blant unge voksne i alderen 20 – 39 år er svært viktig for en kommune som 

ønsker å opprettholde- og helst øke folketallet. I denne aldersgruppen er det en del som studerer, og 

mange som er i startfasen av sin arbeidskarriere. Unge voksne er typiske flyttere, og det er i denne 

aldersgruppen det er vanligst å etablere seg og å få barn. Det er ønskelig at flere mennesker i denne 

aldersgruppen skal bosette seg i kommunen, få barna sine i kommunen, og bli værende i kommunen.  
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Målsetting for medvirkningen: Opprettholde interesse og engasjement, og skape trygghet og 

forutsigbarhet med presis og faglig informasjon. 

 

Eksempler på medvirkning: 

 Folkemøter og åpne kontordager: Benyttes for å sikre at befolkningen kan komme med egne 

innspill og tilbakemeldinger til kommuneplanprosessen basert på korrekte opplysninger. 

Informere om innbyggernes mulighet til å medvirke i kommunale planprosesser.   

 

 Workshops: Ulike grupper i etableringsfasen møtes for å diskutere og gi innspill (f.eks. 

propellfabrikken, barselgrupper, barnehage- og grunnskoleforeldre, FAU). 

 

5.5 Innbyggere 
 

Kommuneplanen påvirker hvordan Narvik kommune utvikler seg i fremtiden. Det er derfor viktig at 

befolkningen blir informert jevnlig og gis mulighet til å medvirke. Det er også viktig å sikre at 

informasjonen som kommuniseres ut til innbyggerne er riktig og enkel å forstå. 

 

Målsetting for medvirkningen: Legge til rette for god informasjon og kommunikasjon fra kommunen 

til befolkningen. Skape trygghet og forutsigbarhet. 

 

Eksempler på medvirkning: 

 

 Folkemøter og åpne kontordager: Benyttes for å sikre at befolkningen kan komme med egne 

innspill og tilbakemeldinger til kommuneplanprosessen basert på korrekte opplysninger. 

Informere om innbyggernes mulighet til å medvirke i kommunale planprosesser.   

 

 Økt bruk av internett og sosiale medier: En arena for å spre kort informasjon til mange 

mennesker. Plangruppen har laget en egen nettside for kommuneplanen, der innbyggerne 

kan følge hele prosessen fra planoppstart til vedtatt plan. For at dette skal være en fullverdig 

medvirkningskanal må innkommende kommentarer besvares og vurderes i planarbeidet. 

 

 Spørreundersøkelse: Plangruppen har laget en spørreundersøkelse der innbyggerne kan 

være med å påvirke kommunens hovedfokusområder når det kommer til bærekraftsmålene. 

 

5.6 Næringsliv 
 

Næringslivet i Narvik kommune vil bli påvirket av de strategiske føringer som legges i 

kommuneplanen, da disse vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av andre planer. Næringslivet er en 

viktig økonomisk drivkraft for Narvik kommunes utvikling, og det er derfor viktig å informere disse og 

gi de mulighet til å medvirke. 

 

Målsetting for medvirkningen: Møte aktørenes innspill og tilbakemeldinger med informasjon og 

dialog. Sørge for faktabasert informasjon om planprosessen som vil være viktig for næringslivets 

forutsigbarhet. 
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Eksempler på medvirkning: 

 

 Workshops: I løpet av høsten 2019 og våren 2020 vil plangruppen gjennomføre workshops 

med enhetsledere, kommunale foretak og næringsliv i Narvik kommune. Målsettingen er å ta 

bærekraftsmålene ned på et lokalt nivå, og at de som jobber med målene hver dag skal gi 

innspill til hvilke delmål de mener bør prioriteres høyest i kommunen.   

 

 Invitasjon til samarbeid: Kommunen har invitert seg selv, og blitt invitert på flere av 

næringslivets egne møter. Her har kommunen informert om planprosessen som nå har 

startet, og gitt tydelig uttrykk for ønske om god og åpen dialog. 

 

5.7 Interessegrupper 
 

Flere grupper i Narvik kommune viser stor interesse for planarbeidet i kommunen, og mange innehar 

stor lokal kompetanse. Det er viktig å ta vare på disse for å få gode innspill.  

 

Målsetting for medvirkningen: Åpne for gjensidig informasjonsutveksling mellom kommunen og 

ulike interessegrupper. Bidra til å skape tillit med presis og faglig informasjon.  

 

Eksempler på medvirkning: 

 

 Økt bruk av internett og sosiale medier: En arena for å spre kort informasjon til mange 

mennesker. Plangruppen har laget en egen nettside for kommuneplanen, der innbyggerne 

kan følge hele prosessen fra planoppstart til vedtatt plan. For at dette skal være en fullverdig 

medvirkningskanal må innkommende kommentarer besvares og vurderes i planarbeidet. 

 

 Egne møter: Dersom det skulle dukke opp spesielle problemstillinger, kan disse diskuteres 

med de enkelte gruppene i egne møter. 

 

 Folkemøter og åpne kontordager: Benyttes for å sikre at befolkningen kan komme med egne 

innspill og tilbakemeldinger til kommuneplanprosessen basert på korrekte opplysninger. 

Informere om innbyggernes mulighet til å medvirke i kommunale planprosesser. 
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Merk! 

Som vist i figur 2 er det svært viktig at kommuneadministrasjonen og kommunens 

selskaper involveres tidlig i planprosessen – særlig under utarbeidelsen av 

planforslaget (den gule perioden, figur 2). Dette fordi plangruppen i kommunen ønsker 

å behandle spørsmål, tilbakemeldinger og innspill fra disse FØR planforslaget legges ut 

til offentlig ettersyn. Dette, så langt det er mulig, vil forhindre unødvendige utsettelser 

og eventuelle nye høringer. Det kan komme mange viktige innspill som innebærer 

større endringer av planforslaget, og ved tidlig involvering vil administrasjonen i 

kommunen ha muligheten til å behandle innspill i forkant av høringsperioden.  

 

5.8  Intern medvirkning 
 

Kommuneadministrasjonen og kommunens selskaper som Narvik havn, Narvikgården, Futurum og 

Narvik vann vil ha en aktiv rolle i planprosessen, og det vurderes fortløpende om de skal ta ansvar for 

deler av medvirkningsprosessen innenfor sine områder. Deres fagkunnskaper er viktig for å kunne gi 

riktig informasjon til rett tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting for medvirkningen: Sørge for et godt internt samarbeid for å skape forankring innad i 

kommunen. Riktig informasjon til rett tid.  

 

Eksempler på medvirkning: 

 

 Felles informasjonsmøter 

 

 Egne møter: Dersom det skulle dukke opp spesielle problemstillinger, kan disse diskuteres 

med de enkelte i egne møter.  

 

 Workshops: I løpet av høsten 2019 og våren 2020 vil plangruppen gjennomføre workshops 

med enhetsledere, kommunale foretak og næringsliv i Narvik kommune. Målsettingen er å ta 

bærekraftsmålene ned på et lokalt nivå, og at de som jobber med målene hver dag skal gi 

innspill til hvilke delmål de mener bør prioriteres høyest i kommunen. 
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5.9 Arenaer for medvirkning 
 

 

 

Figur 3: Viser ulike prioriterte arenaer for medvirkning i kommuneplanprosessen. Figuren er hentet fra Bane Nor sin kommunikasjon- og medvirkningsplan 
for «Intercity Dovrebanen» (2019), tilpasset og endret til å passe kommuneplanprosessen i Narvik kommune. 
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5.10 Kommunikasjonskanaler 
 

 

Figur 4: Viser ulike aktuelle kommunikasjonskanaler  i kommuneplanprosessen. Figuren er hentet fra Bane Nor sin kommunikasjon- og medvirkningsplan for «Intercity Dovrebanen» (2019), tilpasset og endret 
til å passe kommuneplanprosessen i Narvik kommune. 
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5.11 Tentativ fremdriftsplan for medvirkning til kommuneplanen
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6. Referanser 
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Denne kommunikasjon- og medvirkningsplanen har vært til stor inspirasjon for vår medvirkningsplan. 

Flere figurer er lånt fra deres plan, tilpasset og endret til å passe kommuneplanprosessen. Disse vil 

være markert i figurteksten.      
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Hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/plan/medvirkningsveileder/h2302b_veileder_

medvirkning.pdf  

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (2008). Hentet fra: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-3#KAPITTEL_2-1-3 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2009) Lovkommentarer til plandelen av plan- og 

bygningsloven. Kapittel 4. Generelle utreningskrav § 4-1. Planprogram. Hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-

til-plandelen-i-/kapittel-4-generelle-utredningskrav-/-4-1-planprogram/id556751/ 
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