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01
Storbyprosjektets formål og forutsetninger

Prosjektet belyser samspillet mellom politisk og 

administrativt nivå inspirert av samskaping. Storbyene 

ønsker strategiske planer som bedre styringsverktøy og mer 

effektive planprosesser

02

Anbefalinger

Basert på prosjektets tre overordnede prosjektambisjoner 

beskrives 8 anbefalinger knyttet til samspill, samskaping og 

forutsetninger for mer effektive planprosesser og strategiske 

planer som bedre styringsverktøy

03

Hovedfunn og sitater

Hovedfunnene er sortert på prosjektambisjonene og 

inkluderer også anonymiserte og illustrerende sitater fra 

ledende folkevalgte og administrative ledere 

04

Et lærende prosjektdesign

Prosjektdesignet la vekt på en omfattende 

mengde intervjuer og 8 bysamlinger. Dette er 

nærmere beskrevet i dette delkapitlet.

05

06

Byspeil

Byspeilene gir en liten smakebit av hva storbyene jobber med og 

prioriterer i strategiske planprosesser relevant for dette prosjektet

07

Læringsspørsmål

Læringsspørsmålene er spørsmål til refleksjon for 

politisk og administrativt nivå i storbyene knyttet til 

hovedfunn. 

Prosjektteam og prosjekteier

Agenda Kaupang og Asplan Viak har jobbet 

sammen om dette prosjektet i tett samarbeid 

med storbyene og Stavanger som 

prosjektledende by

2
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01 Storbyprosjektets formål og forutsetninger

Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv3



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

4



Politikk Administrasjon
Samskaping er når ansatte, politikere, 

næringsliv og innbyggere utvikler og 

gjennomfører nye løsninger sammen*

Storbyprosjektets definisjon av samskaping

* Et viktig prosjektpremiss for Agenda Kaupang og Asplan Viak er at samskapende metodikk må utvikles innenfor et lokaldemokratisk styringssystem der 

folkevalgte og administrasjon blir utfordret i egen rolleutøvelse
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Samfunnsplanlegging inkluderer 

overordnede planer på 

kommuneplannivå, strategi- og 

temaplannivå

Strategiske planlegging

Samfunnsendringer, 

regulatoriske betingelser 

og lokademokratisk

styring

Rammebetingelser

Folkevalgte og 

administrasjon er to 

selvstendige, men like 

fullt gjensidig avhengige, 

samarbeidsparter

Styring og ledelse

Fornyelse av offentlig og 

kommunal sektor 

innenfor rammen av det 

representative 

demokratiet

Samskaping

1

2

4

3

Prosjektbegrunnelsen handler om behovet for fornyelse og en 
forsterket samhandling mellom politikk og administrasjon

«Behov for 

tettere 

samhandling 

mellom politisk 

og administrativt 

nivå»

Prosjekterkjennelse:
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Plansystemets oppbygging og arbeidsdeling

• I det kommunale plansystemet er det en 

arbeidsdeling fra kommuneplanen via strategier og 

temaplaner som ikke følger plan- og bygningsloven 

til handlings- og økonomiplan der prioritering og 

gjennomføring bestemmes

• I tillegg kommer eventuelle tematiske 

kommunedelplaner som følger prosessreglene i 

plan- og bygningsloven, men som er underlagt 

samfunnsdelen som andre temaplaner 

• Samfunnsdelen er kommunens overordnede 

strategiske plan, mens strategier og temaplaner 

kan være strategiske planer for sektorer eller 

tverrsektorielle tema. Både strategier og 

temaplaner vil være strategiske planer slik det er 

definert og forstått i dette prosjektet, men er 

underordnet samfunnsdelen
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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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Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv

Hovedfunn og sitater02
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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 
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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»
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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
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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»
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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.
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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» .

15



16

8 anbefalinger

Samspill og dialog mellom politikk og administrasjon i et samskapingsperspektiv

03
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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
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01
Bruk av samskaping mellom politikk og administrasjon i strategiske 

planprosesser krever støtte fra øverste politiske og administrative 

ledelse

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». 
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Politisk eierskap og 

tverrpolitisk forankring 

om gjennomføring av 

strategiske 

planprosesser

1. Politisk forankring og 

eierskap (F)

Det representative demokratiet 

i førersetet og med en 

kunnskapsutvikling som finner 

inspirasjon fra fag og 

tverrpolitiske perspektiver

3. Politisk retning og 

felles kunnskaps-

utvikling (G)

Et mer åpent samarbeid 

utvikler tillit i praksis, 

vektlegger likeverdighet 

og sikrer felles 

forståelse 

2. Tillit og avhengighet 

utviklet gjennom praksis 

(G)

Administrativt eierskap 

og tverrfaglig forankring 

om gjennomføring av 

strategiske planprosesser

4. Administrativ 

forankring og eierskap (F)

1 2 3 4

Politikk Administrasjon

Forutsetninger for og gevinster av samskaping
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Administrasjon i 

utførerrollen

Politiske gevinster av 

strategiske 

planprosesser inspirert 

av samskaping • Større mulighet for mer 

realistiske ressursprioriteringer

• Større mulighet for å se planen i 

sammenheng med andre planer

• Større lojalitet til vedtak og plan

• Større påvirkning på strategisk 

kunnskapsgrunnlag.  

• Større påvirkning på retning og 

ambisjonsnivå.

• Større eierskap til planinnhold og 

prosess 

Iverksetting (Lede kommunen mot felles mål)

Særskilt om politiske gevinster ved samskaping i strategiske 
planprosesser
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02 Sikre bedre involvering av folkevalgte i tidlig planfase

En samskapende modell legger vekt på den saksforberedende fasen. 

Gevinstene vil være større grad av likeverdighet,  tillitsbygging i praksis og 

sterk politisk forankring 
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Saksforberedende fase Saksbehandlende fase 

FolkevalgteAdministrasjon FolkevalgteAdministrasjon

Kunnskapsutvikl ing - og retning Pr ior i ter ing- og beslutning

S a m s k a p e n d e
m o d e l l

«T i m e g l a s s»-
m o d e l l

Har verktøyMå utvikle verktøy

Først en samskapende fase. Dernest en tradisjonell beslutningsmodell
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Om forholdet mellom premisser fra folkevalgte og innspill fra 
innbyggere
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03
Styrk kompetansen i samskapende planarbeid blant folkevalgte og 

administrasjon

Folkevalgte trenger å styrke rollen som samfunnsutvikler utover å ivareta  ombuds- og 

kontrollrollen. Administrasjon trenger å styrke rollen som fasilitatorer og prosessledere

24



Saksforberedende fase Saksbehandlende fase 

FolkevalgteAdministrasjon FolkevalgteAdministrasjon

Kommunelov

Møter i folkevalgte organer i kommunen er åpne og skal varsles på forhånd. Streaming* av møter er ikke et lovkrav. 

Kunnskapsutvikl ing - og retning Pr ior i ter ing- og beslutning

Streaming er ikke anbefalt i denne 

fasen!

S a m s k a p e n d e
m o d e l l

«T i m e g l a s s»-
m o d e l l

Kommuneloven er ikke til hinder for en samskapende modell, men 
streaming bør unngås
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Folkevalgte og samfunnsutviklerrollen
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Administrasjon som fasilitatorer og prosessledere
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04 Ta i bruk modell for strategiske planprosesser inspirert av samskaping

Modellen legger vekt på: 1. Strategisk kunnskapsgrunnlag med tilpasset medvirkning 2. Samskapende 

fase politikk/administrasjon  3. Saksbehandlende fase med medvirkning og høring28



Hovedmodell for strategiske planprosesser inspirert av samskaping

29



05
Styrk koblingen av samfunnsdelen til valgperiodene gjennom 

samskaping

En politisk gjennomgang tidlig i valgperioden vil mer effektivt avklare det nye 

kommunestyrets politikk i forhold til gjeldende samfunnsdel

30



► Nødvendig med politisk diskusjon om 

føringer i samfunnsdelen tidlig i hver 

valgperiode uavhengig av hvor store 

endringer et nytt bystyre ønsker å gjøre. 

Denne diskusjonen trenger planfaglig 

tilrettelegging fra administrasjonen i et 

samskapende perspektiv

► Behov for å forenkle planstrategien og 

planprogrammet for samfunnsdelen. Viktig 

å drøfte tema og spørsmål knyttet til 

utfordringsbildet med nye nasjonale og 

regionale føringer, om lange linjer i 

gjeldende samfunnsdelen skal videreføres 

eller endres, og særskilte satsingsområder 

for valgperioden

► Flott arena for nye folkevalgte til å bli kjent 

med plansystemet og få diskutere politikk 

for kommunen

Samfunnsdelen trenger en politisk gjennomgang og «fornyelse» 
tidlig i valgperioden (formannskapsbyer)
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► Faste rutiner for integrasjon av ny 

byrådsplattform i samfunnsdelen første 

året av hver valgperiode

► Skille mellom lange linjer og satsinger for 

valgperioden

► Behov for å forenkle planstrategien og 

planprogrammet for samfunnsdelen. Viktig 

å drøfte tema og spørsmål knyttet til 

utfordringsbildet med nye nasjonale og 

regionale føringer, om lange linjer i 

gjeldende samfunnsdelen skal videreføres 

eller endres, og særskilte satsingsområder 

for valgperioden

► Flott arena for nye folkevalgte til å bli kjent 

med plansystemet og få diskutere politikk 

for kommunen

Samfunnsdelen trenger en politisk gjennomgang og «fornyelse» 
tidlig i valgperioden (parlamentarisk styrte byer)
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06 Forsterk plandelen av folkevalgtprogrammet 

Viktig at plansystemer og strategisk planutvikling får høyere 

prioritet, og at strategisk planlegging settes i en praksisnær

kontekst

33



• Flere av de politiske og administrative informantene 

mener at folkevalgtprogrammet bør styrkes innenfor 

området plansystemer og strategisk planutvikling. 

Planområdet blir oppfattet som komplekst, og det er 

behov for å sette planer i en praksisnær kontekst

• Et interessant funn blant flere folkevalgte er at de 

identifiserer et behov for å bli spurt om hva de opplever 

av utfordringer knyttet til kommunens plansystem, 

aktuelle planer og generelt om hvordan samarbeidet 

oppleves i strategiske planprosesser.

• Det ligger dermed en invitt til administrasjonen som kan 

gi viktig kunnskap for administrativ planlegging og 

tilrettelegging/opplæring for folkevalgte. Å fremskaffe 

denne innsikten kan både brukes i 

folkevalgtopplæringen, i forbindelse med ulike typer 

strategiske planprosesser og ved oppstart av ny 

kommunestyreperiode

Folkevalgtopplæring om plansystemer og strategisk planutvikling 
bør styrkes
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07 Fjern krav om planprogram for samfunnsdelen i plan- og bygningsloven

Kravet om planprogram for samfunnsdelen bør fjernes, og det bør gjøres en ny gjennomgang av 

bestemmelsene om kommunal planstrategi
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• Prosjektet viser at strategiske planer må 

være forankret i det sittende bystyrets 

politikk. For samfunnsdelen innebærer det 

en reell politisk diskusjon om lange linjer og 

satsingsområder i gjeldende samfunnsdel 

skal videreføres eller endres første året av 

valgperioden. 

• De prosessledende kravene i plan- og 

bygningsloven er et hinder for dette. Kravet 

om planprogram for samfunnsdelen bør 

fjernes og det bør gjøres en ny 

gjennomgang av bestemmelsene om 

kommunal planstrategi    

Prosessledende krav i plan- og bygningsloven er et hinder
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08 Vurder den kommunale planstrategiens rolle

Frivillig del av planstrategi bør legges inn som en årlig rullering av 

handlings- og økonomiplan
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• Til nå har den kommunale planstrategien i 

mange kommuner ikke bare blitt brukt til å 

klarlegge utfordringsbilde og ta stilling til om 

kommuneplanen skal revideres helt eller 

delvis, men også det samlede planbehovet 

for tema- og sektorplaner i hele 

valgperioden

• Det er flere grunner til at denne praksisen 

bør endres slik at denne frivillige delen av 

planstrategien i stedet legges inn som en 

årlig rullering av handlings- og 

økonomiplanen.

Frivillig del av planstrategi bør legges inn som årlig rullering i 
handlings- og økonomiplan
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Bærum Sammen skaper vi fremtiden – mangfold, raushet og bærekraft 

Dette preger Bærum i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Bærum 

jobber med å utvikle

• Bærum har brukt mye tid på å forankre 

arbeidet med samfunnsdelen blant folkevalgte 

og administrasjon

• Har et pragmatisk forhold til samskaping, og er 

opptatt av at samskaping ikke bidrar til å 

blande roller mellom politisk og administrativt 

nivå

• Prioritert å få en tydeligere rød tråd i eget 

plansystem

• Mer bevegelse mot mer åpne prosesser hvor 

folkevalgte setter retning gjennom å komme 

tidligere inn i strategiske planprosesser 

• Jobber med å utvikle et større repertoar i 

strategiske planprosesser hvor rolleutøvelse 

og verktøy står sentralt

• Bruker politiske verksted som metode, og er 

opptatt av å evaluere nytte underveis

• Arbeid med klimastrategien har vært til 

inspirasjon for mer samskapende arbeid 

mellom politisk og administrativt nivå

• Er opptatt av å finne en god balanse mellom 

politisk involvering og en reell mulighet for at 

deltidspolitikere blir inkludert
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Drammen Et godt sted å leve - nær, inkluderende og nytenkende

Dette preger Drammen i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Drammen 

jobber med å utvikle

• Anvender samskapende metodikk og verktøy i 

strategiske planprosesser, men velger ikke å 

bruke samskapingsbegrepet

• Et tydelig tverrpolitisk lederskap med ordfører i 

front har gitt et sterkt politisk eierskap til 

kommuneplanens samfunnsdel

• Opptatt av tillit ut mot innbyggerne, og at 

strategiske planprosesser først og fremst sikrer 

legitimitet hos politikere og innbyggere

• Satser strategisk på knutepunktutvikling av 

byen for å mobilisere innbyggernes ressurser 

og behov  i møte med kommunen

• Jobber med å utvikle strategiske planer i tråd 

med samfunnsdelenes føringer. Politisk 

eierskap og organisering av arbeidet 

understøtter denne ambisjonen

• Som ny kommune har Drammen valgt å 

nullstille alle strategiske planer med unntak av 

gjeldende arealplaner

• Former en ny kommuneidentitet gjennom den 

strategiske planleggingen, og bruker 

samhandlingen mellom politisk og 

administrativt nivå til å sette en ny tone for 

ønsket samhandlingspraksis i nye Drammen
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Trondheim  Store lille Trondheim

Dette preger Trondheim i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Trondheim 

jobber med å utvikle

• Jobber med å fornye kommuneplanens 

samfunnsdel fra 2010. Har laget en egen 

medvirkningsportal kalt «Borgerkraft», og 

bruker «Trondheimspanelet» aktivt i 

innspillsarbeidet

• Kommunestyret har vedtatt en egen sak om 

«Den samskapte kommunen» som fastslår 

høye ambisjoner for samskapende 

innbyggermedvirkning

• Er forsiktig med bruk av verksted mellom 

politisk og administrativt nivå i strategiske 

planprosesser

• Trondheim forsterker arbeidet med å utvikle 

samskapende tenkning,  metodikk og verktøy 

ut mot innbyggerne i strategisk planlegging

• Ser behovet for å bruke eksisterende arenaer 

eller utvikle nye til å få tettere samspill og 

dialog mellom politisk og administrativt nivå i 

strategiske planprosesser

• Administrasjonen ønsker og er positiv til at 

folkevalgte kommer tidligere inn i de 

strategiske planprosessene
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Tromsø  Tromsø vil

Dette preger Tromsø i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Tromsø 

jobber med å utvikle

• Har definert samhandlingen mellom politikk og 

administrasjon som et eget satsingsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel. Vektlegger 

samfunnsutviklerrollen og 

kommuneorganisasjonen som en pådriver for 

økt samskaping med innbyggerne

• Tiden som parlamentarisk styrt by har gitt viktig 

læring for samhandling mellom politikk og 

administrasjon. Ønsker å styrke 

samarbeidsklimaet

• Opplever å ha for mange strategiske planer 

med til dels lav oppfølgingslojalitet. Ny 

samfunnsdel skal bidra til å forbedre 

sammenhengen mellom planer og sikre 

sterkere relevans

• Har historisk sett hatt sterke fagsektorer med 

beskjeden horisontal samhandling. Jobber for 

sterkere tverrfaglig samarbeid politisk og 

administrativt

• Samspill og dialog mellom politikk og 

administrasjon settes månedlig på dagsorden 

gjennom faste møter mellom politisk ledelse og 

kommunedirektørens ledergruppe
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Stavanger  Trekløveret regionmotoren, gode hverdagsliv og grønn spydspiss

Dette preger Stavanger i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Stavanger

jobber med å utvikle

• Kommuneplanens samfunnsdel har vært med 

å forme nye Stavanger. Sterkt eierskap politisk 

og administrativt og med en dokumentert og 

opplevd sammenheng mellom samfunnsdel og 

handlings- og økonomiplan

• Samskaping som tenkning og metodikk har 

tydelig plass i samfunnsdelen. Stavanger har 

definert seg selv som en 

samskapingskommune

• Tydelig plansystematikk mellom samfunnsdel, 

og videre strategisk planutvikling på politisk 

utvalgsnivå. Legger premisser for planvolum 

og planinnhold

• Er opptatt av å videreutvikle 

samskapingsmetodikken til å inkludere et 

bredere repertoar i samspillet mellom politisk 

og administrativt nivå

• Jobber med å skape større bevissthet om at 

planutvikling også er en leveranse i seg selv, 

og at tidspunkt for vedtak er avgjørende for om 

en plan kan fungere som et strategisk verktøy

• Har et eget planforum som oppleves som en 

nyttig arena for strategisk planutvikling, 

prioriterer visuell planoversikt og er opptatt av 

balanse mellom planutvikling og 

plangjennomføring
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Kristiansand  Storby og bygd – sterkere sammen

Dette preger Kristiansand i det strategiske 

planarbeidet

Dette er områder i den strategiske planleggingen 

Kristiansand jobber med å utvikle

• Opptatt av å utvikle Kristiansand til en 

samhandlende kommune med vekt på utvikling 

av organisasjon, innbyggerdialog og utvikling 

av tjenestene

• Med ny kommune møtes ulike plankulturer. Må 

utvikle samhandling, planforståelse og 

planutvikling på nytt

• Har testet ut ulike arenaer og 

samhandlingsmåter mellom politikk og 

administrasjon i strategiarbeid, men 

uttestingene har ikke fått godt fotfeste i praksis

• Har invitert inn ekspertmiljø på samskaping for 

å utvikle Kristiansand som en praksisnær

samhandlingskommune

• Ønsker å myke opp samhandlingen mellom 

politikk og administrasjon. I dag er hovedbildet 

at den oppleves som formell

• Satser systematisk på kapasitetsbygging ved å 

få offentlige og private aktører til å skape 

offentlig velferd gjennom deling av ressurser 

og kunnskap
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Bergen en AKTIV og ATTRAKTIV by

Dette preger Bergen i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Bergen

jobber med å utvikle

• Opplever et godt samarbeid mellom byråd og 

administrasjon som faglig sekretariat, og er 

opptatt av god samordning i de interne 

prosessene og bred og representativ 

medvirkning i de strategiske planprosessene 

• Prioriterer oppstartsak i byrådet for alle 

strategiske planer, og har et eget plannettverk 

som samordner planinitiativ før formell oppstart 

av planarbeid, for å motvirke silotenking 

• Opplever at et stort volum av planer og 

omfattende planinnhold gjør det utfordrende å 

sikre optimal samordning og å holde den røde 

tråden mellom planene og plannivåene

• Ser på mulighetene for å få enda bedre 

kunnskap om plansystem og muligheter for 

samhandling, satt opp mot bystyrets oppgaver 

og byrådets delegerte fullmakter

• Er opptatt av å videreutvikle 

folkevalgtopplæringen hvor strategiske 

planprosesser får tilstrekkelig plass, og hvor 

denne samfunnsplanleggingen settes i en 

praksisnær bykontekst

• Ser på måter for å nå nye grupper i 

medvirkningen

• Ser på mulige grep for økt standardisering og 

sammenheng mellom planene og plannivåene
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Oslo  Vår by – vår framtid

Dette preger Oslo i det strategiske planarbeidet Dette er områder i den strategiske planleggingen Oslo jobber 

med å utvikle

• Kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet 

basert på byrådsplattform. Satsingsområdene 

følges opp i handlings- og økonomiplan. 

Balanserer et bredt politisk eierskap i bystyret 

kombinert med politiske prioriteringer fra byrådet

• Er opptatt av planprosesser som er åpne og 

forståelige for innbyggere, media og andre 

viktige interessenter

• Bystyret bestiller prosesser og fatter vedtak, 

men blir ikke involvert i prosessene. Bystyret 

kjenner bare byrådet

• Byrådet ønsker ikke å gå tungt inn i alle 

strategiske planprosesser, men er opptatt av å 

«melde seg på» når de politiske interessene blir 

tydelige

• Har brukt flere år på å rydde i de strategiske 

planene med vekt på god sammenheng 

mellom planprosesser, planprodukter, 

plankommunikasjon og gjennomføring

• Har prioritert reduksjon i antall strategiske 

planer, men ser fortsatt utfordringer knyttet til 

et stort planvolum

• Økende tendens til mer samordning av planer. 

Ulik praksis om planen er laget på etatsnivå 

eller byrådsnivå

• Har i 2017 vedtatt et rammeverk for tillitsbasert 

styring og ledelse som også får konsekvenser 

for Oslos strategiske planarbeid
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Læringsspørsmål om samspill og dialog i strategiske planprosesser

Hva sier funnene? Hva er læringsspørsmålene?

Rolleforståelse og rolleutøvelse må bygge på 

kunnskap og praksis som skaper trygghet for 

gjennomføring, men også for fornyelse

• Har vi beskrevet spillereglene for gjennomføring av strategiske planprosesser, og har vi lagt 

særlig vekt på hva dette betyr for politisk og administrativ rolleutøvelse?

• Har vi åpenhet for at folkevalgte og administrasjon kan snakke sammen på flere nivåer, og at 

dette skjer transparent og ryddig?

• Administrasjon og folkevalgte er avhengige av hverandre, men har ulike roller å utføre. 

Opplever vi en jevnbyrdighet i planprosessene?

Tillit og et godt samarbeidsklima forutsetter 

gjensidig respekt og forståelse for hverandres 

roller

• Har vi regelmessige tverrpolitiske møtearenaer hvor samarbeidet mellom politisk og 

administrativt kan drøftes? 

• Er vi tilstrekkelig oppmerksom på at spenninger mellom politiske grupperinger og/eller 

mellom politisk og administrativt nivå, kan få administrasjonen til å «trekke seg tilbake»?

• Har vi klart å etablere et samarbeidsklima som gjensidig styrker politisk og administrativt 

nivå?

En breiere kontaktflate fra administrasjonen inn 

mot politikken må være godt lederforankret

• Bruker vi kommunelovens handlingsrom? 

• Har vi et plansystem som er godt integrert inn i kommunen som et «konsern» hvor helhet og 

sammenheng mellom mål, virkemidler og ressurser er avstemt mellom administrative 

fagområder?

• Har vi tilstrekkelig politisk og administrativt prioritet og kapasitet til å utøve ønsket 

endringsledelse i strategisk planarbeid? 

Uformelle arenaer og tverrpolitiske drøftinger i 

strategiske planprosesser fremmer muligheten 

for politikkutvikling

• Bruker vi streaming og videoopptak i strategiske planprosesser ukritisk?

• Bygges det tilstrekkelig administrativ kompetanse internt til å drive strategiske planprosesser 

for å understøtte behovet for politikkutvikling? 

• Har vi rom og metodikk for å sette kunnskaps- og målgrunnlag til drøfting i samspill mellom 

folkevalgte og administrasjon? 
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Læringsspørsmål om samskaping til å forbedre strategisk 

planarbeid

Hva sier funnene? Hva er læringsspørsmålene?

Samskapingsbegrepet brukes og fortolkes ulikt, 

men både politisk og administrativt nivå har en 

intuitiv forståelse av samskapingens intensjon

• Er samskaping tilstrekkelig forstått og avklart i samspillet mellom politisk og administrativt nivå 

internt i kommunen (styring og representativitet), og overfor samspillet mellom politisk og 

administrativt nivå i møte med innbyggerne (mobilisering og legitimitet)? 

• Har vi systemer/metodikk for å ta stilling til når og hvordan samskaping er mer relevant enn 

tradisjonelt samarbeid internt og eksternt?

• Har vi satt av nok tid og kapasitet til å utvikle samskapende metodikk i relasjonen mellom 

politisk og administrativt nivå?

Samskaping fremstår som mest relevant i de 

tidlige fasene i strategiske planprosesser

• Har administrasjonen tilstrekkelig fasilitator- og prosesskompetanse til å drive strategisk 

planarbeid i tidlige planprosesser? 

• Får folkevalgte tidlig i kommunestyreperioden en veiledning/opplæring i kommunens 

plansystem, tidligere planer, gjennomføringsstatus og eventuelt nye planbehov?

• Må det utvikles en ny verktøykasse for samskapende plansamarbeid mellom politisk og 

administrativt nivå, eller kan metoder og verktøy også videreutvikles basert på erfaringer fra 

samskapende aktivitet ut mot innbyggerne? 

Samskaping kan være med å gi et sterkere 

politisk eierskap til både planprosesser og 

planprodukt

• Hvordan oppleves politisk lojalitet til strategiske planer? Er lojaliteten og eierskapet sterkere til 

strategiske planer som gjelder for kommunestyreperioden?

• Kan det være slik at omfattende medvirkningsprosesser overfor innbyggerne ikke 

nødvendigvis understøtter det representative demokratiet og politiske styringsbehov?

• Anvendes allerede tilgjengelig kunnskap, vises det til eksisterende planer og vedtak, og vet 

man om eksisterende medvirkningskanaler når samskapende prosesser gjennomføres internt 

og eksternt i kommunene?
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Læringsspørsmål om strategiske planer som bedre styringsverktøy 

og mer effektive planprosesser

Hva sier funnene? Hva er læringsspørsmålene?

Politisk eierskap til planer gir økt styrings- og 

gjennomføringskraft

• Er strategiske planer godt nok forankret i sittende kommunestyre?

• Har administrasjonen identifisert og forstått hva folkevalgte opplever av utfordringer knyttet til 

kommunens plansystem, og helt spesifikt hvordan folkevalgtes forventes å bidra i konkrete 

planprosesser?

• Forklarer administrasjonen eventuelle målkonflikter og eventuelle inkonsekvenser mellom 

planer overfor folkevalgte og hvordan skal dette i så fall gjøres?

God medvirkning er viktig, men de politiske 

premissene må komme først

• Har det representative demokratiet tilstrekkelig påvirkning når medvirkningsprosessene blir 

omfattende? 

• Vurderes grad av medvirkning opp mot behovet for innarbeiding av politiske premisser før 

medvirkningen starter?

• Har vi erfart at folkevalgte kommer for seint inn i de strategiske planprosessene med risiko for 

at dette reduserer planens politiske styringslegitimitet? 

Nødvendig å ha et velfungerende kommunalt 

plansystem som rammes inn av en 

organisatorisk konserntenkning

• Hvordan kan vi sikre en god balanse mellom planutvikling, plangjennomføring og 

tilbakemelding av resultater i samspillet mellom politisk og administrativt nivå? 

• Har vi en praksisnær tilnærming til vårt eget plansystem i folkevalgtopplæring og i 

forberedende planarbeid tidlig i kommunestyreperioden?

• Har vi god sammenheng mellom kapasitet til å drive samfunnsplanlegging, og vår egen rolle 

som velferds- og tjenesteutviklere? 

Strategiske planer som bedre styringsverktøy og 

mer effektive planprosesser krever færre 

strategiske planer

• Har vi for mange strategiske planer? Hvorfor? Hvorfor ikke?

• Viser vårt plansystem planenes nivå og gjensidige avhengighetsforhold i både lay out og 

tekst? 

• Har vi tilstrekkelig politisk kraft bak våre strategiske planer, og hvor har vi et uforløst potensial 

knyttet til å utvikle planer, å styre på planer, gjennomføre planer og synliggjøre resultatene fra 

planer? 51
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Oppdragsgivers premisser for prosjektgjennomføringen

Kunnskapsgrunnlag

› Belyse sentrale 

problemstillinger

› Analysere og vurdere funn 

i storbyene

› Gi anbefalinger

Datainnhenting

› Bruke storbyene som en 

ressurs for å oppfylle 

formålene i prosjektet

› Gi mulighet for å forstå 

styrker, utfordringer og ulik 

praksis

Politisk styringsmodell

› Ta hensyn til at 

storbyene har ulike 

styringsmodeller

Lærende prosesser

› Involvere og dele funn 

med storbykommunene 

underveis

› Understøtte innsikt og 

læring

Samspill og dialog 
mellom politikk og 
administrasjon i et 

samskapingsperspektiv
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Sentrale prosjektaktiviter fra planlegging til leveranse

2021 2022

Prosjekt-

planlegging og 

oppstart

Sep 21

Ca 100 

intervjuer i alle 

storbyene

Sammenstilling 

av intervjufunn

8 bysamlinger (1 

fysisk, 7 digitale)

Rapport og 

anbefalinger

Sep-des 21 Jan-feb 22 Feb-mar 22 Mar-mai 22

Agenda Kaupang og Asplan Viak la tidlig opp til et dynamisk prosjektdesign sammen med oppdragsgiver. Rammene for intervjuer 

og bysamlinger ble avklart tidlig i prosjektet, men omfang, tidsbruk og regi for gjennomføring har blitt tilpasset storbyenes behov 

underveis. Denne fleksibiliteten har vært viktig for prosjektets resultater, men har samtidig hatt som konsekvens at 

prosjektgjennomføringen har hatt høy intensitet i alle faser av prosjektet. 
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Oversikt over bysamlinger i 2022

Prosjektet skal avgrenses til 

samspillet mellom politikk og 

administrasjon og innrettes mot 

kommunene som deltar i prosjektet.

Hvordan kan intensjonene bak og 

erfaringene med samskaping

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)

Utforske og forbedre 

samspill og dialog mellom 

politikk og administrasjon

Anvende kunnskap 

og innsikt om 

samskaping til å 

forbedre det 

strategiske 

planarbeidet

Målsettingene er 

mer effektive 

planprosesser og 

strategiske 

planer som 

bedre 

styringsverktøy

Bærum 15. februar Drammen 17. februar Oslo 8. mars Stavanger 15. mars

Bergen 16. mars Tromsø 17. mars Trondheim 18. mars Kristiansand 30. mars
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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

57



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
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