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Medvirkning 
 

 

Sted: Harven 



Deltasenteret 

Foto: Einar M. Aslaksen 
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Deltasenteret 

Statens 

kompetansesenter for 

deltakelse og 

tilgjengelighet. 

Visjon: deltakelse og 

tilgjengelighet for alle 



Arbeidsområder 

Bygg  

Uteområder  

Transport  

 IKT 

Medvirkning og 

rådsarbeid 

 



Medvirkning i planlegging - sentrale 

føringer 

Plan- og bygningsloven 

 Lov om råd for menneske med nedsett 

funksjonsevne 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL-

loven) 

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 



Medvirkningsparagrafen i PBL 

Enhver som fremmer planforslag skal legge til 

rette for medvirkning.  

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 

medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. 

De som ikke kan delta direkte, skal sikres gode 

muligheter for medvirkning på annen måte. 



Lov/rundskriv om råd for menneske 

med nedsett funksjonsevne 

Rett til medvirkning 

i saker som er 

særlig viktig for 

personer med 

nedsatt 

funksjonsevne. 

Kommuner/fylkes- 

kommuner skal for  

å sikre medvirkning 

opprette råd/annen 

ordning. 

Foto: Terje Skåre 



Lov/rundskriv om råd for menneske 

med nedsett funksjonsevne 
 

 Loven om rådene definerer tilgjengelighet/ 

universell utforming som et viktig område. 

Rådene skal arbeide med kommunal og regional 

planlegging etter PBL . 

Rådene skal medvirke til likestilling for alle 

innbyggere og bidra til å hindre diskriminering, 

jfr. også DTL-loven. 

 



Viktig å medvirke ved:   

Utarbeidelse av kommunale og regionale 

planleggingsstrategier. 

Utarbeidelse av planprogram. 

beskriver planprosessen og opplegget for 

medvirkning 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Reguleringsplaner. 



Medvirkning tidlig fase - status 

 

– Tidlig medvirkning er essensielt – følger både av PBL 

og lovene om rådene. 

– Halvparten av fylkesrådene inviteres til tidlig fase i 

fylkesplanarbeidet. 

– I 1 av 3 kommuner blir rådene invitert til medvirkning i 

tidlig fase i arbeidet med alle reguleringsplaner. 

 



Medvirkning tidlig fase - status 

 I 2 av 3 kommuner blir rådet invitert til 

medvirkning i tidlig fase av 

kommuneplanarbeidet.  

 Jo mindre en kommune er, jo mer sannsynlig at 

rådet ikke inviteres til medvirkning i tidlig fase av 

kommuneplanarbeidet 

 

 



Rådenes innflytelse  

 Litt over halvparten av fylkesrådene opplever at 

de har middels påvirkning på fylkesplaner og 

fylkesdelplaner. 

 34% av rådene opplever liten innflytelse på 

kommuneplaner. 

 29% av rådene opplever liten innflytelse på 

reguleringsplaner. 

 41% av rådssekretærene til kommunale råd er 

enig i at rådet ikke kommer med i en tidlig fase 

av planleggingen. 



Spørsmål 1: 
Hvordan kan vi få sterke råd som har innflytelse 

slik at Norge blir universelt utformet i 2025? 
 

  

 

 

 

 Spørsmål 2:  

 

 

 
 

 

  

Hvordan kan kommuner og fylkeskommuner 

benytte rådenes kunnskap og perspektiver i 

planprosesser, for å gjennomføre strategien 

universell utforming lokalt og regionalt? 


