Krav til medvirkning beskrives i Plan- og bygningslovens § 5-1:
«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal
sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte».

Hvordan har vi jobbet med medvirkning i revideringen av
kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 for kommunene
Levanger og Verdal?
Kommuneplanen er et «puslespill» av mange ulike planer på forskjellige nivå.
 I Planstrategien avklares kommunens langsiktige målbilde og de viktigste utfordringene som må
håndteres på veien mot målet.
 Kommuneplanens samfunnsdel «rammer inn bildet» med mål og strategier for
samfunnsutviklingen.
 Koordinerte kommunedelplaner med handlingsdeler er redskap for å finne fram til de mest
helhetlige løsningene for måloppnåelse.
 Temaplanene er redskap for å finne fram til helhetlige løsninger for avgrensede drifts- eller
utviklingsområder. Temaplanene inngår i kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplanene.

Levanger kommune – Verdal kommune - medvirkning i revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

I utformingen av forslag til revidert Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har medvirkningen
skjedd gjennom mange planprosesser på ulike nivå.
Planstrategi 2013-2016, vedtatt i Levanger kommunestyre i sak 28/13 og i Verdal i kommunestyre i
sak 58/13, har i likhet med gjeldende Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020, rammet inn
planprosessen.
Parallelt med revideringen av samfunnsdelen, som også integrerer kommunenes folkehelsestrategi,
er det gjennomført sammenhengende planprosesser som reviderer eller utformer nye
kommunedelplaner innenfor kultur, helse, oppvekst, næring og sentrum (areal) både i Levanger
kommune og i Verdal kommune.
Følgende temaplaner er utarbeidet eller under utarbeiding i Verdal i 2014: Boligsosial handlingsplan
2014-2021, Ruspolitisk plan 2014-2021, Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2022 og
Temaplan kompetanse og rekruttering helse og omsorg 2015-2022. I Levanger er følgende
temaplaner utarbeidet eller under utarbeiding i år: Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 20152022. I tillegg er en felles Temaplan sykkel i Levanger og Verdal under utarbeidelse.
Revideringen av samfunnsdelen er gjennomført ved at behovet for revidering av samfunnsmål og
strategier er avklart i kommunedelplanprosessene. Medvirkningsprosesser knyttet til
kommunedelplanene og underliggende temaplaner har bidratt til innhold i forslaget til
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. Det samme har medvirkning i planprosesser forutgående
år.
Et eksempel på hvordan det arbeides: I møtet med ungdomsrådet i Levanger 5. juni 2014 ble
ungdommene spurt om hvordan de trives i kommunen, hva de savner, skolemotivasjon, møteplasser
og fritidstilbud. Innspillene vi fikk fra ungdommene har vært viktig informasjon i samtlige
kommunedelplanprosesser, i revideringen av samfunnsdelen og i temaplaner. Denne formen for
«tverrgående medvirkning», setter oss i bedre stand til å ivareta helhet i utvikling av mål, strategier
og tiltak for utvikling av kommunen og lokalsamfunnet. Slik kan vi best mulig utnytte kunnskap fra
innbyggere, ansatte, politikere, forskere, og sentrale frivillige, private og offentlige organisasjoner inn
i planarbeidet vårt.
På samme måte har de sammenhengende planprosessene – med en eller flere brikker av
«puslespillet» som hovedfokus - vært tema i en rekke politiske møter, dialogmøter og folkemøter,
ledermøter og «workshops» i kommunen gjennom planprosessene. Se for øvrig beskrivelse av
medvirkningsprosesser i øvrige kommunedelplaner og temaplaner.

Oppsummert kan man si at medvirkning i èn planprosess også betyr
medvirkning i de andre planprosessene.
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