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Konsekvensutredning 
skolestruktur i Nordre Ringsaker
Kommunikasjon- og 
medvirkningsplan
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Hva er en medvirkningsplan?

Innflytelsessirkelen
Medvirkningsspennet for innflytelse i planleggingen kan illustreres gjennom 
innflytelsessirkelen. Den viser at ulik metodebruk i planleggingen gir ulik involvering 
og innflytelsesmulighet i medvirkningsprosessen

Figur
I en bred medvirkningsprosess vil det være vanlig å bevege seg mellom disse 
sirklene.
• Sirkel 1 viser tilrettelegging av informasjon, som kan tilgjengeliggjøres uten 

etterfølgelse av andre tilretteleggingstiltak enn offentliggjøring av 
planprosessen.

• Sirkel 2 illustrerer innhenting av informasjon, som rommer en åpen prosess og 
større medvirkningsmulighet ved at man kan bidra til kunnskapsinnsamling og 
et bredere beslutningsgrunnlag.

• Sirkel 3 viser en dialogbasert medvirkning der en blanding av kommunikative og 
engasjerende metoder er til stede, øker muligheten for påvirkning.

• Sirkel 4 viser situasjoner der innflytelsen er størst – i samarbeid og nær 
samhandling med andre berørte.

Samarbeid og 
rådsordninger

Høy innflytelse

Lav innflytelse

Dialog

Innsamling av informasjon

Tilgjengeliggjøring av 
informasjon

Denne medvirkningsplanen definerer hvordan interessenter og ulike
aktører skal involveres i forbindelse med utredningen.

Medvirkningsplanen består av en aktør- og interessentanalyse som
identifiserer aktuelle interessenter og aktører samt hvordan de skal
involveres underveis. I tillegg gir planen en oversikt over hvilke
kommunikasjonskanaler og arenaer prosjektet skal benytte for å
kommunisere ut prosjektet 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 planprosessen.
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Medvirkning etter plan- og bygningsloven

Skolestrukturutredninger er ikke en del av en fastsatt planprosess, men 
mål for medvirkning er likevel relevant her. 

Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres 
medvirkning i en planprosess. 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 i planprosessen har et 
perspektiv om «best mulig plan», og har mål om 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

I tillegg til medvirkning med befolkningen og interessegrupper er det viktig 
med medvirkning med berørte myndigheter og politikere. Dette for å sikre 
at ulike myndighetsinteresser ivaretas «best mulig» gjennom 
planprosessen. Tilstrekkelig tid til å gi informasjon, kommunisere, skape 
dialog og involvering er viktig for å skape forankring, eierskap og unngå 
ekstra runder og utsettelser i forbindelse med høring og behandling av 
planen.
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Aktør- og interessenthåndtering

Interessenthåndtering er en prosess som innebærer å identifisere, tolke 
og påvirke prosjektkonteksten og samstemme interessentenes 
forventninger. 

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. Interessenter kan både være interne og eksterne 
og omfatter også myndigheter.

HENSIKT

Interessenter kan ha stor betydning for om et prosjekt lykkes eller 
mislykkes. Ved å identifisere og forstå interessentenes innflytelse på 
prosjektet, vil prosjektteamet være i stand til å tilpasse gjennomføringen 
av prosjektet deretter og møte gitte interessenters oppfatning av 
prosjektet. 

Interessentanalysen skal svare på spørsmål som: 

• Hvem er relevante interessenter som kan påvirke prosjektets resultater? 

• Hvordan skal interessentene håndteres? 

• Hvilke tiltak er planlagt for å møte interessentenes forventninger?

• Hvordan oppnår vi støtte til prosjektet fra sentrale interessenter?

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. 

METODE

Det er utført en interessentanalyse som er utarbeidet etter følgende 
metode, i følgende trinn:

1. Identifisere enhver som er interessert i, eller berørt av planprosessen 
eller resultatet av prosjektet. Interessentene blir gruppert i 6 
interessentgrupper på bakgrunn av tidligere gjennomført medvirkning i 
prosjektet. Analysen er gjennomført med bakgrunn i disse samt 
temaer som viser seg sentrale.

2. Analysere og rangere interessentene etter grad av interesse og 
innflytelse og hvordan de bør involveres.

3. Definere strategi og tilnærming for å håndtere interessentenes 
forventninger.

Figuren på neste side viser de ulike gradene av involvering.
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Ulike former for medvirkning

INFORMERE

Holde interessentene jevnlig informert om prosjektet. Aktører 
blir informert via media, oppslag, mail eller brev.

KOMMUNISERE 

Opprettholde interessentenes interesse gjennom 
kommunikasjon. Aktører har anledning til å gi tilbakemeldinger 
og innspill til prosjektet som svar på direkte henvendelser eller 
spørreundersøkelser, fra mediedekning eller i egne særmøter.

SKAPE DIALOG 

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.

Figuren illustrerer ulike interessenter plassert etter grad av innflytelse og involvering
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Prioriterte grupper for medvirkning
Konsekvensutredning om skolestruktur i Nordre Ringsaker

POLITIKERNE
Det er viktig å nå de 
lokale folkevalgte i 

Ringsaker 
kommune. Det er 

de som til slutt skal 
stemme over 

prosjektet og målet 
er at de tar en 

avgjørelse som er 
faktabasert

ELEVENE/UNG
DOMSRÅDET
Elever ved berørte 

skoler må føle at de 
er hørt og 

involveres i 
prosessen. 

Kommunikasjonen 
må foregå på et 

språk og i et 
medium som gjør 

det mulig for dem å 
medvirke

LÆRERNE/SFO
Lærerne i Nordre 
Ringsaker berøres 

direkte av prosjektet 
personlig siden deres 

arbeidsplass utredes. I 
tillegg har de verdifull 

kompetanse om 
skolemiljøet, elevens 

læringsbehov og 
lokalmiljøet skolene 

befinner seg i.

HELSE
Førstelinjetjenesten er 

en viktig del av 
opplæringstilbudet. 
Disse samarbeider 

nært med skolene og 
flere har sitt daglige 

virke på skolene

LOKALMILJØENE 
I NORDRE 

RINGSAKER 
(frivillige lag og 

foreninger)
Innehar stor lokal 

kompetanse. Relevant 
for 

lokalsamfunnsutvikling
. Det er viktig å ta vare 
på disse for å få gode 

innspill, lokal 
kunnskap og en 

faktabasert debatt

BEFOLKNINGEN 
FOR ØVRIG

Prosjektet kommer til 
å påvirke hvordan 
Nordre Ringsaker 

utvikler seg i 
fremtiden. Derfor er 

det viktig at 
befolkningen blir 

informert jevnlig og 
gis mulighet til å sikre 
rett og lett forståelig 
fakta kommuniseres 

ut

FORESATTE/FAU
Foresatte til elever ved 
de berørte skolene er 

særlig viktige 
interessenter som vil 

ha et stort 
medvirkningsbehov. 
Det er viktig at deres 

bekymringer til 
eksempelvis lengre 
skolevei, skolemiljø 
hvis barn må bytte 

skole o.l. adresseres

NÆRING
Representanter for
næring kan berøres 

indirekte av 
skolestruktur. Har

kunnskap om
synergieffekter

mellom
næringsutvikling og

stedsutvikling
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UTVALG FOR OPPVEKST 

BRUKERMØTER

FOLKEMØTE

KOMMUNENS NETTSIDE

ØVRIGE MEDIER

Arenaer for medvirkning

ARENA FOR INVOLVERING

ARENAER FOR 
KOMMUNIKASJON OG DIALOG

ARENAER FOR INFORMASJON

Kommunikasjon og dialog med politikere skjer gjennom månedlige 
møter med oppvekstutvalget

Brukermøtene benyttes til å komme i kontakt med spesielt berørte 
målgrupper for å diskutere konkrete problemstillinger i prosjektet.

Folkemøter kan benyttes i høringsperioden, hovedsakelig som en 
informasjonskanal. Det vil ses på egnede lokaler for dette.

Gitt at henvendelser og kommentarer ikke svares ut på nett eller i 
sosiale medier, er ikke disse å anse som fullverdige 
medvirkningskanaler, men som en informasjonskanal som spiller en 
viktig rolle i medvirkningsstrategien.
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NÅR MANGE
ENKLE 

BUDSKAP

NÅR FÅ
KOMPLEKSE 

BUDSKAP

SOSIALE MEDIER

TRYKTE MEDIER OG AVISER

NETTSIDE

FOLKEMØTE

ORIENTERING FOR POLITIKERE

BRUKERMØTER

Kommunikasjonskanaler

Prosjektet vil benytte seg av en kombinasjon av sosiale og trykte 
medier for å nå ut til flest mulig. Kommunens egen Facebook-side 
kan her være særlig relevant. Sosiale medier kan være en særlig 
viktig kanal for å nå ut til barn og unge som påvirkes av prosjektet.

For interessenter med et mer detaljert informasjonsbehov er 
nettsiden til Ringsaker kommune en viktig kommunikasjonskanal. 
Her kan en informere om å gi tilgang til møter og
medvirkningsverktøy

Prosjektet vil ha en tett dialog mot politikerne i Ringsaker 
kommune

Folkemøter gir muligheter for at mange kan få informasjon om og gi
innspill, også de som bli indirekte berørt og som ikke blir invitert til 
brukermøter.

Brukermøter med interessenter som vil bli direkte berørt av en ny 
skolestruktur. 

Prosjektet vil benytte seg av trykte medier gjennom gjentatte 
oppslag i Ringsaker blad.
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Møteplan 

Medvirkningsmøter konsekvensutredning skolestruktur 

Nordre Ringsaker

Tidspunkt Deltagere

Tirsdag 23. Februar 14.00 – 16.00 Lærere

Onsdag 24. Februar 9.00-11.00 SFO-ansatte

Torsdag 25. Februar 10.00-11:30 IKT og digital læring

Torsdag 25. Februar 12.00-14:00 Folkehelsekoordinator, barnevern, helsesykepleiere, Familiens hus, ungdomskontakten

Mandag 8. Mars 12.00-14.00 Renhold og drift

Tirsdag 16. Mars (i skoletiden) Ungdomsrådet

Onsdag 10. Mars 17.00-19.00 Idrettslag og kulturforeninger 

Onsdag 17. Mars 18.00-20.00 FAU

Torsdag 18. 22. og 23. Mars Folkemøter

Onsdag 24. Mars (i skoletiden) Elever

Torsdag 6. April 11.00-12.30 Næringslivet

Torsdag 6. April 18.00-20.00 Frivilligheten


