
Inspirasjon til skriftlig tilbakemelding fra leverandører 

Målbildet av det Bærum Kommune ønsker å oppnå med 
innbyggermedvirkning og dialog er nedfelt i Plan- og bygningsloven (PBL). 

 Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner.  

 Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. 

 Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i det enkelte 
byggetiltaket. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene.  

 Generell bestemmelse om medvirkning i PBL § 5-1, første avsnitt: Enhver som fremmer 
planforslag, skal legge til rette for medvirkning.  

Hovedutfordringer i forhold til medvirkning 

Hovedhypotese: Det er altfor lite medvirkning i planprosesser i Bærum kommune 

 Planavdelingen har ikke god nok kompetanse på verktøy for medvirkning  

 Det er vanskelig for innbyggerne å finne informasjon 

 Det er vanskelig å forstå planprosesser og innholdet i planene 

 Det er vanskelig å mobilisere innbyggere til å medvirke i møter eller på en annen måte 

 Barn og unge er ikke representert i medvirkning 

 

Spørsmålsstillinger som kan besvares i skriftlig tilbakemelding 

1-I forhold til målene i PBL, hvordan kan vi som kommune bli bedre til å oppfylle disse kravene? Kom 
med tanker og konkrete former å løse dette på. 

2- Kan Bærum Kommune ivareta på en bedre måte de internasjonale, nasjonale og regionale 
dimensjonene? Kom med et konsept og konkrete verktøy. 

3- Kan Bærum Kommune kommunisere bedre FNs bærekraftmål, Smart City- tankegang, 
klimaendringer, klima, klimatilpasning eller andre aktuelle problemstillinger? Kom med et konsept og 
konkrete verktøy. 

4-Kan Bærum Kommune styrke våre interne avdelinger enda mer med bedre kart, bedre analyser og 
bedre fremstillinger og illustrasjoner slik at BK utvikler en robust intern kompetanse? Kom med et 
konsept og konkrete verktøy. 

5- Kan Bærum Kommune fremstille sine kommunale planer for helheten og for enkelte områder 
bedre? Jfr. Sandvika, Fornebu, Lysaker, Bekkestua, Høvik, Kolsås. Kom med et konsept og konkrete 
verktøy. 

6- Kan Bærum Kommune illustrere og kommunisere konkrete og detaljerte prosjekter på en bedre 
måte? Kom med et konsept og konkrete verktøy. 



7- Kan Bærum Kommune sterkere involvere de gruppene som ikke er så godt representert i 
planprosessene (barn og unge, eldre, funksjonshemmede, innvandrere, andre)? Kom med et konsept 
for metodebenyttelse og utvikling samt konkrete verktøy. 


