MEDVIRKNINGSPLAN
September 2020

Reguleringsplan for Ringebu sentrum skal revideres. Som grunnlag for den nye planen
skal det over to år gjennomføres et forarbeid med utarbeidelse av ulike analyser og
mulighetsstudier som grunnlag for planleggingen. Det skal også gjennomføres brede
medvirkningsprosesser. Forarbeidet starter opp i august 2020.
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland gir i retningslinjene for
planprosess at det i sentrumsplanlegging skal sikres bred medvirkning med særlig
vekt på representanter for næringsliv, sentrumsforeninger, barn og unge, mennesker
med nedsatt funksjonsevne og beboere i sentrum.

Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om «best mulig plan» og som mål å:
• sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov
• legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde
• fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i
lokalsamfunn
•fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

Medvirkning etter plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser. 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
beslutningsprosessen fremheves som viktig for å ta vare på felles verdier og
grunnleggende levekår i et bærekraftig samfunn.
I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til
å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Dette
inkluderer barn og unge, som nevnes spesielt i plan- og bygningslovens § 5-1. Det
betyr at befolkningen i et samfunn er med på å planlegge sin framtid.
Medvirkning fra berørte myndigheter og politikere er også viktig for å sikre at ulike
myndighetsinteresser ivaretas «best mulig» gjennom planprosessen. Tilstrekkelig tid
til å gi informasjon, kommunisere, skape dialog og involvering skaper forankring og
eierskap. Slik kan ekstra runder og utsettelser i forbindelse med høring og behandling
av planen unngås.

Hva er en medvirkningsplan?
Medvirkning i planarbeid er komplekst og pågår over tid. Arbeidet kan omfatte flere
elementer og prosesser i ulike faser og berøre mange parter. For å sikre oversikt og
felles forståelse utarbeides en medvirkningsplan som definerer hvordan interessenter
og ulike aktører skal involveres i forarbeidet til revidert reguleringsplan for Ringebu
sentrum.
Medvirkningsplanen består av en aktør- og interessentanalyse som identifiserer
aktuelle interessenter og aktører, samt hvordan de skal involveres i prosessen. I
tillegg gir planen en oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer
prosjektet skal benytte for å kommunisere ut på best mulig måte.
Til slutt gir planen en oversikt over fremdriften for prosjektet og hvordan og når
prosjektet skal kommunisere utad. Medvirkningsplanen er et levende dokument som
utvikles underveis for å ivareta de hensyn som dukker opp i prosessen.

Medvirkning versus medbestemmelse
Medvirkning er ikke det samme som medbestemmelse. De som medvirker gir innspill
og kommer med synspunkter, men det er forslagsstiller som avgjør hva som fremmes
for politisk behandling. Det er viktig å være tydelig på hva de som medvirker kan
påvirke og hvordan innspillene i prosessen vil bli behandlet. Hvis dette er uklart, kan
det skape konflikter og frustrasjon i stedet for tillit og forståelse.

Interessenthåndtering
En interessent i et prosjekt defineres som enhver person, gruppe eller organisasjon
som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatte at de kan bli påvirket av prosjektet.
Interessenthåndtering er en prosess som innebærer å identifisere, tolke og påvirke
prosjektkonteksten og samstemme interessentenes forventninger. Interessenter kan
både være interne og eksterne og omfatter også myndigheter.
Interessentanalysen skal svare på spørsmål som:
• Hvem er relevante interessenter som kan og bør påvirke prosjektets resultater?
• Hvordan skal interessentene håndteres?
• Hvilke tiltak er planlagt for å møte interessentenes forventninger?
På bakgrunn av interessentanalysen kartlegges alle som kan være aktuelle å trekke
inn i arbeidet. Videre avklares behov for koordinering og involvering og når i
planprosessen dette skal skje.

Former for medvirkning
INFORMERE

FASER

Holde interessentene jevnlig informert om prosjektet. Aktører blir informert via
kommunens internettsider, Facebook, Ringebuposten og orienteringsmøter for
politikere.

Medvirkningsprosessene i Vålebru inn i framtida skal i henhold til TØI sin metodikk
gjennomføres i ulike faser.

KOMMUNIKASJON OG DIALOG
Opprettholde de ulike aktørenes interesse gjennom kommunikasjon. Interessentene
har anledning til å gi tilbakemeldinger og innspill til prosjektet i medvirkningsportal,
som svar på direkte henvendelser og spørreundersøkelser, gjennom sosiale medier,
fra mediedekning eller i egne særmøter.
Ha fortløpende konsultasjoner underveis i prosjektet gjennom møter med aktører i
form av særmøter, dialog - eller folkemøter. Diskusjonene i disse møtene kan gi
innspill til konkrete løsninger.

INVOLVERE
Skape forankring gjennom å involvere interessentene. Aktører vil være direkte
involvert i utarbeidelse av løsninger i prosjektet, gjennom diskusjoner i interessefora,
faglige ressurser eller egne særmøter med spesielt relevante interessenter.

Prioriterte grupper for medvirkning og dialog

POLITIKERE
UPT
Kommunestyret
Formannskap

OFFENTLIGE
INSTANSER

INNBYGGERE I
RINGEBU

Innlandet
fylkeskommune
Fylkesmannen
Miljødirektoratet
Statens vegvesen
Bane NOR
Nye Veger

Barn- og unges
representant
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

INNBYGGERE I
NABOKOMMUNER OG
FRITIDSINNBYGGERE
UTFLYTTEDE
Hytteforeninger
Hytteforum

NÆRINGSLIVET

BARN & UNGDOM

Ringebu
markedsforening – Silje
Flatmoen

Barn- og unges
representant

Midt-Gudbrandsdal
næringsforening
Birgitte Bay
Fåvang næring- og
velforening
Roy Bjarne Moen
Gudbrandsdalsvegen
Vigdis Holmestad
Frya næringspark

Ungdomsrådet

Politikere

AKTØR

GRAD AV

ARENA

HENSIKT

BUDSKAP

Utvalg for plan og teknisk
Formannskap/
Kommunestyret/
Særmøter

Forankring, modning og
faktabasert
beslutningsgrunnlag.
Eierskap
Stolthet

Oppdatert informasjon om
prosjektets status.

INVOLVERING
Viktig at prosjektet er godt
forankret og eierskap hos
politikerne og at de forstår
problemstillingene og
rammene for prosjektet.
Viktig at politikerne har
ambisjoner knyttet til
sentrumsutviklingen.

Jevnlig oppdatere politikerne
på det siste fra prosjektet.
Svare på spørsmål.
Mulighet til å komme med
tilbakemeldinger og innspill på
strategier og analyser i løpet
av prosessen.

Rapporteringsskjema til
kommunestyret på pågående
saker

Skape forståelse for
virkningene av ulike plangrep.

Formidling av viktige
problemstillinger og
milepæler.
Framdrift

Offentlige instanser
AKTØR

GRAD AV

ARENA

HENSIKT

BUDSKAP

Regionalt planforum

Forankring

Mulighet for tidlige avklaringer

Særmøter

Modning

Kontakt med
Fylkeskommunens rådgiver for
kommunal veiledning plan

Avklaring av muligheter og
begrensninger tidlig i
prosessen.

Modning og forankring fram
mot formell planprosess.

INVOLVERING
Bane NOR
Statens vegvesen
Nye Veier
NVE
Fylkeskommunen har ansvar
for fylkesvegnettet.
Kulturarvenheten
Fylkeskommunens
veiledningstjeneste for
stedsutvikling. Kommunal
veiledning plan
Ingvill Helset og Kari K.
Sundfør.
Miljødirektoratet og
fylkeskommunen som har
tildelt prosjektmidler.
Offentlige instanser består i
hovedsak av nasjonale og
regionale myndigheter som vil
være formell høringspart i
planprosessen.

Skape forankring gjennom å
involvere.
Bane NOR – stasjonsområdet
Nye Veier: Tidlig dialog på
adkomst til Ringebu og
plassering av vegen - stor
betydning for stedsutvikling.
Kontakt mot FK/Statens
vegvesen vedrørende
vegsystemer, gang- og
sykkelsvegnett,
trafikksikkerhet, andre
ansvarsområder
Delrapport til
Miljødirektoratet som
redegjør for prosjektet så
langt. Frist: 31.12.2020

Veiledningstjenesten kan bidra
med oversikt over tilsvarende
prosesser andre steder.

Formidling av resultat og av
medvirkning-, analyse og
strategiarbeid.

Innbyggere i Ringebu kommune
AKTØR

GRAD AV

ARENA

HENSIKT

BUDSKAP

Sosiale medier

Skape eierskap og
engasjement

Idémyldring, modning og
innspill fram mot formell
planprosess

INVOLVERING
Alle i Ringebu kommune som
vil påvirkes eller har interesse
for tiltaket.

Legge til rette for god
informasjon og
kommunikasjon fra
kommunen til innbyggerne
Være tydelig på handlingsrom
og forventninger. Medvirkning
VS medbestemmelse.
Innspill til analyser og
strategier.

OpenCities planner
Landsbylab
Folketråkk
Digitale kartløsninger
Forslagskasse på biblioteket
Foredrag om stedsutvikling
Plansmie
Folkemøter
Folketråkk
Utstilling på de ulike kafèene

Få verdifulle innspill

Fritidsinnbyggere, utflyttede ringebuinger og innbyggere i nabokommuner

AKTØR

GRAD AV

ARENA

HENSIKT

BUDSKAP

Sosiale medier

Skape eierskap og
engasjement

Idémyldring, modning og
innspill fram mot formell
planprosess

INVOLVERING
Alle i nabokommunene som
har interesse for, og som vil
påvirkes av tiltaket.
Hytteforeninger

Legge til rette for god
informasjon og
kommunikasjon fra
kommunen til innbyggerne
Være tydelig på handlingsrom
og forventninger.

Landsbylab
OpenCities planner
Forslagskasse på biblioteket
Påskemøtet
Ringebuposten

Få ut informasjon
Hente innspill

Næringslivet

AKTØR

GRAD AV

ARENA

HENSIKT

BUDSKAP

Legge til rette for god
informasjon og
kommunikasjon.

Særmøter med enkeltaktører

Eierskap til prosessen.

Hva skaper et godt sted?

Større informasjonsmøter

Skape forutsigbarhet.

De bør ha anledning til å gi
tilbakemeldinger og innspill til
prosjektet, som svar på
direkte henvendelser eller i
egne møter.

Foredrag

Debatt

De næringsdrivende i sentrum
sine behov for å kunne trekke
folk og drive godt.

INVOLVERING
Ringebu markedsforening
Midt-Gudbrandsdal
næringsforening
Gudbrandsdalsvegen
Utbyggere
Kommunen ved Næringssjef
Frode Martinsen (representert
i prosjektgruppa)
Fåvang næringsforening
Huseiere

Være tydelig på handlingsrom
og forventninger.

Viktige tema:
Parkering
Aktive fasader
Fortausbredder
Uteservering
Ladestasjoner
Sykkelparkering
Invitere inn i tettstedet når ny
E6 kommer

Barn & unge

AKTØR

GRAD AV

ARENA

HENSIKT

BUDSKAP

Gjennomføre
Barnetråkkregistrering

FN s barnekonvensjon slår fast
at barn har rett til å bli hørt i
alle saker som angår dem.

Barna og de unge er de som
skal leve med det som bygges i
dag i framtidas landsby

Få inn gode ideér til utvikling
av Ringebu for framtida.

Vi påvirkes av det fysiske
miljøet

Eierskap til prosessen.

Bevegelse er bra for helsa

Generell kunnskapsheving og
bevissthet om planprosesser.

Hva er klimavennlig transport?

INVOLVERING
Skolene
Elevrådene ved Ringebu
barneskole og Ringebu
ungdomsskole
Fritidsklubben
Sykkelklubben

Legge til rette for god
informasjon og
kommunikasjon.
Idémyldringer
Formidle hvilke rammer vi
jobber innenfor. Vise
eksempler på hva som er
mulig å få til innenfor disse.

Helsestasjon for barn og
ungdom
Workshops
Bygg Ringebu i Minecraft
Befaringer med barn,
trafikksikkerhetsansvarlig i
kommunen – hvordan
oppleves skoleveien?
Fotosafari
Egen Facebookside
Nettside?
Reisevaneanalyser

(I Gran kommune gjennomført av
elever i femte og åttende klasse)

Øke bevissthet knyttet til
betydningen av fysisk miljø for
folkehelse.

Hvordan kan vi i Ringebu
redusere utslipp som følger av
bilkjøring?

Overordnet interessentanalyse
Interessentgrupper

Informere

Kommunisere

Involvere

POLITIKERE

Kommunens internettsider
Kommunens Facebookside
Ringebuposten
Podcast

Orienteringssaker
Utstilling
Landsbylab

Open cities planner
Arrangere debattmøter

OFFENTLIGE INSTANSER

Særmøter

Telefon / e-post
Rapportering i desember (Miljødirektoratet)
Regionalt planforum

INNBYGGERE I RINGEBU
KOMMUNE

Kommunens internettsider
Kommunens Facebookside
Ringebuposten
Podcast

Arrangere foredrag om by- og
tettstedsutvikling
Landsbylab
Utstilling

Forslagskasse på biblioteket
Tegn Ringebu på biblioteket
Seniortråkk
Digitale kartløsninger
Arrangere debattmøter

FRITIDSINNBYGGERE OG
INNBYGGERE I
NABOKOMMUNER

Kommunens internettsider
Kommunens Facebookside
Ringebuposten
Åpne møter
Podcast

Åpne møter
Arrangere foredrag om by- og
tettstedsutvikling
Landsbylab
Utstilling

Forslagskasse sentralt i sentrum
(?)
Digital medvirkningsportal

NÆRINGSLIVET

Informasjonsmøter med grunneiere
og næringsdrivende
Ringebuposten

Arrangere foredrag om by- og
tettstedsutvikling
Særmøter med ulike aktører

Arrangere debattmøter

BARN & UNGE

Ringebuposten
Forberedelse til barnetråkkanalyse
Podcast

Landsbylab
Utstilling

Bygg Ringebu i Mindcraft
Tegn Ringebu på biblioteket
Barnetråkkanalyse

Arenaer for medvirkning og kommunikasjonskanaler

PROSJEKTGRUPPA

I en egen møteserie med prosjektgruppa diskuteres sentrale problemstillinger fortløpende.

REFERANSEGRUPPA

Tre-fire møter i året med referansegruppa for å diskutere sentrale problemstillinger.

STYRINGSGRUPPA

Tre-fire møter i året med styringsgruppa for å diskutere sentrale problemstillinger.

SÆRMØTER

Særmøter benyttes til å komme i kontakt med spesielt berørte målgrupper for å diskutere konkrete problemstillinger i prosjektet.
Egnet for kommunikasjon og komplekse problemstillinger.

POLITISKE MØTER

Kommunikasjon og dialog med politikere skjer i Utvalg for plan og teknisk, i formannskapsmøter og kommunestyremøter. Politikerne
informeres jevnlig ved at det presenteres orienteringssaker om viktige tema i prosessen.

FOREDRAG I
BIBLIOTEKETS PROGRAM
FOR VÅREN 2021

Foredrag med aktuelle foredragsholdere med kompetanse på byutvikling som kjenner Ringebu.
For eksempel Ola Bettum eller Mike Fuller-Gee eller Kine Halvorsen Thorèn, Peter Butenschôn?

PODCAST – EVT.?
RINGEBUPOSTEN

Podcast som informasjonskanal? Vil kreve en del opplæring. Har vi ressurser på plan og teknisk? Muligens litt begrenset målgruppe –
mest unge voksne. Kan bidra til å spre informasjon, kunnskap og skape engasjement
Skrive en sak om et nytt tema til hvert nummer av Ringebuposten som informasjon og for å skape engasjement

ÅPNE MØTER

Avholdes når det foreligger forslag til analyser og strategier for ulike tema for å ha noe konkret å presentere og diskutere rundt.

LANDSBYLAB OG
UTSTILLING

Landsbylab skal være et sted der befolkningen kan komme å få oppdatert informasjon og se oppdaterte visualiseringer fra prosjektet
underveis. Her skal det være informasjon om hvordan man kommer i kontakt med prosjektet og gir oversikt over
medvirkningsarenaer. Bygg Ringebu i Minecraft. Evt. Makerspace
Bilder og engasjerende filmer på sosiale medier kan gi informasjon og engasjere innbyggere. Når ut til mange.
Kan være krevende å svare ut henvendelser og kommentarer. Kan dermed ikke regnes som fullverdig medvirkningskanal. Mest for
informasjonskanal.

SOSIALE MEDIER

Fremdriftsplan medvirkning (fullstendig fremdrift er angitt i prosjektplanen)
Fase 1 aug – des 2020

Fase 2 mars – aug 2021

Fase 3 sept 2021 – juni 2022

Prosjektetablering og
konkretisering
Prosjektgruppa
medvirker
Kartlegging av dagens
situasjon
Barnetråkkanalyse
Parkering i sentrum
Handelsanalyse
Gjeldende planer og
planforslag
Grønnstruktur
Politisk forankring
Informasjonsarbeid
(enkel medvirkning)
Orientering i UPT
16.09.2020
Gjennomføre
barnetråkkanalyse
med 6. og 7. klasse,
8A og 8B.
Sak til Ringebuposten
høst 2020
Informasjonsmøte
næringslivet (må
avlyses pga. Covid 19)
Lansering av
medvirkningsportal
(OpenCities planner)

Utvikling av strategier,
temaplaner og temakart

Bearbeiding av strategier,
temaplaner og temakart på grunnlag
av medvirkningsprosesser.

Aktiv medvirkningsprosess
Utarbeidelse av forslag til
planprogram
Varsel om planoppstart

Politisk vedtak om strategier og
retningsvalg som grunnlag for
reguleringsplanarbeid.
Oppstart på utarbeidelse av
planforslag.

