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01 Storbyprosjektets formål og forutsetninger

Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv



Prosjektets ambisjoner og avgrensninger

• Prosjektet skal avgrenses til 
samspillet mellom politikk og 
administrasjon og innrettes mot 
kommunene som deltar i 
prosjektet

• Prosjektet skal se på hvordan 
intensjonene bak og 
erfaringene med samskaping
kan styrke samspill og dialog 
mellom politikk og 
administrasjon

• Prosjektet inkluderer 
strategiske planer som er både 
innenfor og utenfor plan- og 
bygningsloven (kommuneplan, 
strategi- og temaplaner)

Steg 1

Steg 2

Steg 3



Hvordan utvikle relevante mål og 
løsninger?

Utvikling og innovasjon

Hvordan samordne ressurser, og 
avveie ulike hensyn?

Samordning

Hvordan bygge forståelse og 
legitimitet?

Forankring

Hvordan fremstille kunnskap, 
status og utfordringer?

Innsikt

Hvordan sikre åpenhet og 
transparens?

Åpenhet

Hvordan mobilisere i prosess og 
gjennomføring?.

Mobilisering

Politikkutvikling 

og politiske 

prioriteringer

Noen karakteristiske trekk og utfordringer i en strategisk planprosess
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Hovedfunn og sitater02



Hovedfunn samspill og dialog mellom politikk 
og administrasjon

1. Behov for klar politisk og administrativ 

rolleforståelse og rolleutøvelse i strategiske 

planarbeid. Strategisk planarbeid handler om 

politikkutvikling hvor fag møter det 

representative demokratiet

2. Et tillitsfullt og godt samarbeidsklima gir mer 

kraft i det strategiske planarbeidet. Det 

oppleves som en styrke å ha arenaer hvor 

samarbeidet mellom politisk og administrativt 

nivå kan drøftes

3. Nødvendig med en bredere kontaktflate mellom 

politisk og administrativt nivå i strategiske 

planprosesser, men det stilles store krav til 

administrasjonen om å ivareta 

kommunedirektørblikket parallelt med stor grad av 

fagprofesjonalitet og politisk nøytralitet

4. Folkevalgte har behov for tverrpolitiske 

drøftingsarenaer tidlig i planprosessene, og er 

avhengig av at administrasjonen har kompetanse 

til god prosessledelse parallelt med at kunnskap 

og politisk retning kan utvikles 



Sitater samspill og dialog mellom politikk og administrasjon

Folkevalgte

«Må skape en trygghet. Avklare hva vi skal 

snakke om og hvordan det skal bli brukt. Man 

kan gå på talerstolen og spørre konkret, men får 

som regel ikke gode svar i den settingen»

«Det er også litt opp til politikerne å ta opp hva 

som fungerer og hva som ikke fungerer.»

«Lurer på om folkevalgtopplæringen skulle vært i 

flere bolker og involvert flere i administrasjon. 

Når man går inn i ny folkevalgtlæring er man så 

full av seg selv. Vanskelig å konsentrere seg om 

det man faktisk skal lære. Aller best om 

opplæringen knyttes til konkrete prosesser» 

«Lovverket kan være en obstruksjon i en prosess 

jf kommuneloven. Viktigere å ikke gjøre feil enn å 

gjøre det riktig. Folk blir forsiktige, formelle og 

det tar lang tid»

Administrasjon

«Nøkkelbegrepet er rolleforståelse, både i 

kontekst og i endring over tid. Må være tillit 

mellom politikk og administrasjon»

«Noen ganger vanskelig å være 

administrasjon. Det er en grensegate mellom 

administrasjon og politikk, ikke en linje.»

«Vi har kommet godt i vei. Handler ikke bare om 

hvordan samspillet er mellom administrasjon og 

politikk, men også hvordan det samarbeides på 

tvers av det politiske miljøet»

«Vår oppgave er å støtte byrådsleder og sørge 

for at byrådet har godt beslutningsgrunnlag uten 

å tråkke over det konstitusjonelle ansvaret hvert 

byråd har»



Hovedfunn om samskaping til å forbedre det 
strategiske planarbeidet

1. De fleste storbyene forstår og bruker 

samskapingsbegrepet pragmatisk, og har til 

dels omfattende erfaring med samskapende 

arbeid ut mot innbyggerne. Storbyene har 

imidlertid begrenset erfaring med 

samskapende samhandling mellom politisk og 

administrativt nivå i strategiske planprosesser 

2. Storbyene ser at nytten av mer samskapende 

arbeid mellom politisk og administrativt nivå 

først og fremst kan hentes ut i tidlig 

planutviklingsfase. Det er her viktige politiske 

premisser kan knyttes opp mot målutvikling, 

kunnskapsgrunnlag og prosessforventninger

3. Verktøykassen for samhandling politikk og 

administrasjon trenger mer innhold. Flere av 

storbyene formidler at de har en relativt stor 

verktøykasse knyttet til samskapende aktivitet ut 

mot innbyggerne, og tilsvarende mangelfull 

verktøykasse for samhandlingen mellom politisk 

og administrativt nivå 

4. Samskaping kan være med å gi et sterkere 

politisk eierskap til både planprosesser og 

planprodukt. Folkevalgte er svært tydelige på at 

de er mye mer lojale til politiske planer som de 

opplever av å eie selv. Prosessen frem mot vedtak 

betyr mye i så måte



Sitater om samskaping til å forbedre det strategiske planarbeidet

Folkevalgte

«Det som er helt fraværende er viktige 

strategiske drøftinger. Må ikke munne ut i vedtak. 

Trenger tid og sted til å diskutere.»

«Man tror at ting er forankret, men oppdager at 

det er jo ikke forankret i det hele tatt. Og denne 

erfaringen var utgangspunktet – hvordan skal 

politikerne eie det? 

«Skal  jeg som ung politiker orke å være med 

videre må vi politikere få anledning til å være 

samfunnsutviklere»

«Vi beveger oss i et landskap som vi ikke har 

vært i før. Vi må tåle litt kaos. Viktig at vi vet 

hvorfor vi gjør det»

Administrasjon

«Det er stort rom for at politikken i større grad 

kan legge premisser»

«Vi har tatt samskaping på alvor. Det er jo en 

risiko, tradisjonelt sett har politikerne sine 

kontaktnett ut i blant innbyggerne – og de ønsker 

nok fortsatt det»

«Vi ønsket politikerne tett på og ved roret i hele 

prosessen. Administrasjon som sekretariat. Det 

endte opp med «normalprosessen». Utredet og 

så kunne politikerne ta stilling til. Delaktighet i 

prosess, kan ses på som en trussel mot politisk 

handlefrihet i etterkant»

«Vi må skape en forståelse også andre veien, til 

de som er med i innspillsprosessene, at politikk 

dreier seg om å prioritere og at ikke alle får sine 

ønsker løst»



Hovedfunn om mer effektive planprosesser og 
strategiske planer som bedre styringsverktøy

1. Politisk eierskap til planer sikrer et bedre 

styrings- og gjennomføringsgrunnlag for både 

folkevalgte og storbyenes administrasjon

2. Storbyene er svært opptatt av medvirkning, 

men er samtidig opptatt av at den er 

tilstrekkelig balansert sett i lys av det 

representative demokratiet

3. Nødvendig å ha et velfungerende kommunalt 

plansystem som understøtter god 

sammenheng fra kommuneplanens 

samfunnsdel, via andre strategiske planer til 

oppfølging i handlings- og økonomiplan

4. Folkevalgte opplever storbyenes plansystemer og 

virkemåte som et krevende og komplekst område. 

Flere folkevalgte formidler at det tar en 

kommunestyreperiode å bli fortrolig med 

storbyenes plansystemer, og det er mest 

utfordrende for deltidspolitikere og folkevalgte 

uten politisk erfaring fra tidligere

5. Strategiske planer som bedre styringsverktøy og 

mer effektive planprosesser krever færre 

strategiske planer. Det er et gjennomgående 

fellestrekk blant et stort flertall av folkevalgte og 

administrasjon at de er bekymret for det store 

planvolumet.



Sitater om mer effektive planprosesser og strategiske planer som 
bedre styringsverktøy

Folkevalgte

«Jeg er opptatt av at politikerne skal komme på 

banen tidligere – før vi får planutkastet –

vanskelig å tygge noe som nesten er ferdig. Med 

tettere samhandling, så er det enklere for oss å 

se det hele bildet, forstå utfordringene og gjøre 

bedre beslutninger»

«Gjelder å komme over i en tenkemåte der du må 

skjønne at planer er et verktøy. Syns egentlig 

opplæringen i plansystemet er litt dårlig»

«Mange saker kunne hatt en tydeligere 

innramming. Fint å være åpen i en innledende 

fase, men de veldig åpne prosessene skal mye til 

for å hanke inn – ulik forståelse for hvor vi skal 

ende opp. Blir sittende å spikke på detaljer på 

noe som skulle vært overordna» 

«Jeg prøver å være knallhard på at KPS er 

kommunens overordnet plan. Jobbet masse med  

forståelse av at dette er det viktigste 

styringsdokumentet. Brukt lang til på å få modnet 

denne forståelse politisk og administrativt»

Administrasjon

«Tilhenger av færre planer. Planene er for mye 

idealbilde, ofte drevet fram av administrasjonen»

«Det store paradokset  er et politikerne skal 

styre målene, mens administrasjonen skal ta 

virkemidlene. Mens det er administrasjonen 

som prøver å legge inn måldiskusjonene til 

politikerne»

«Avgjørende med tydelig ledelsesmessig 

eierskap, eid av linja, ikke bare en planavdeling. 

Å lykkes med strategiske planprosesser handler i 

høyeste grad om ledelse»

«Når man prøver nye ting, er det fort gjort å bli 

usikker på roller, kan bli misforståelse etc. God 

dialog mellom politikk og administrasjon er en 

klar forutsetning for at strategiske planprosesser 

kan gjennomføres på andre måter» .
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8 anbefalinger

Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv
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01
Bruk av samskaping mellom politikk og administrasjon i 

strategiske planprosesser krever støtte fra øverste 

politiske og administrative ledelse

02

03

04

05

06

07

08

Sikre bedre involvering av folkevalgte i tidlig planfase

Styrk kompetansen i samskapende planarbeid blant 

folkevalgte og administrasjon

Ta i bruk modell for strategiske planprosesser inspirert 

av samskaping

Styrk koblingen av samfunnsdelen til 

valgperiodene gjennom samskaping

Forsterk plandelen av folkevalgtprogrammet 

Fjern krav om planprogram for 

samfunnsdelen i plan- og bygningsloven

Vurder den kommunale planstrategiens rolle

En samskapende modell legger vekt på den saksforberedende 

fasen. Gevinstene vil være større grad av likeverdighet,  

tillitsbygging i praksis og sterk politisk forankring 

Folkevalgte trenger å styrke rollen som samfunnsutvikler 

utover å ivareta  ombuds- og kontrollrollen. Administrasjon 

trenger å styrke rollen som fasilitatorer og prosessledere

Modellen legger vekt på: 1. Strategisk kunnskapsgrunnlag 

med tilpasset medvirkning 2. Samskapende fase pol/adm 3. 

Saksbehandlende fase med medvirkning og høring

En politisk gjennomgang tidlig i valgperioden vil 

mer effektivt avklare det nye kommunestyrets 

politikk i forhold til gjeldende samfunnsdel
Organisatoriske veivalg som berører hele virksomheten må 

være godt begrunnet på øverste ledernivå. Personalledere må 

sammen med sine ansatte omsette de organisatoriske 

endringsmålene til et «hvordan». 

Viktig at plansystemer og strategisk planutvikling 

får høyere prioritet, og at strategisk planlegging 

settes i en praksisnær kontekst

Kravet om planprogram for samfunnsdelen bør 

fjernes, og det bør gjøres en ny gjennomgang av 

bestemmelsene om kommunal planstrategi

Frivillig del av planstrategi bør legges inn som en 

årlig rullering av handlings- og økonomiplan



Først en samskapende fase. Dernest en tradisjonell beslutningsmodell



Om forholdet mellom premisser fra folkevalgte og innspill fra 
innbyggere



Kommuneloven er ikke til hinder for en samskapende modell, men 
streaming bør unngås



Hovedmodell for strategiske planprosesser inspirert av samskaping
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Ansvarlig prosjektteam og prosjekteier04



Prosjektteam fra Agenda Kaupang og Asplan Viak

Jan Sivert Jøsendal

Hovedansvarlig prosjektleder, AK

Erik Plathe

Prosjektleder II, AV

Marit Selmer Sigurdsson

Rådgiver AV

Kristin Karlbom Dale

Rådgiver AV

Bjørn Brox

Rådgiver AK

Øistein Granheim

Rådgiver AK

Kjell Værnor

Rådgiver AK
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Prosjekteier v/Stavanger kommune og nettverkskontakter i prosjektet

• Prosjekteier og rådgiver byutvikling Eli Sirnes 

Willumsen

• Mob 995 75 741

• eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no

• Nettverksgruppe: Haakon Kibsgaard Jordet 

(Trondheim), Kristin Horn Bringedal (Oslo), Pål 

Bjørseth (Bergen), Maj-Kristin Nygård 

(Kristiansand), Gry Dons (Tromsø), Kjell Ove 

Johansen (Drammen), Magnus Skjelmo 

Kristiansen/Ingrid Elfstedt Glendrange 

(Bærum), Lise Corwin/Otto Christian Dahl (KS) 

• Prosjekteier Stavanger kommune ved Eli 

Sirnes Willumsen, Tor Brynjar Welander, 

Martha Rødde og Hanne Navdal Vatnaland

mailto:eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no

