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1 HVA ER EN MEDVIRKNINGSPLAN? 

 
Denne kommunikasjons- og medvirkningsplanen definerer hvordan 
innbyggere og andre interessenter skal involveres i forbindelse med ny 
områdeplan for Lundavang-området.  
 
Planen består av en interessentanalyse som identifiserer aktuelle 
interessenter og hvordan de skal involveres i planarbeidet, og en oversikt 
over hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer som skal benyttes for å nå 
ut på best mulig måte. 
 
Til slutt gir planen en oversikt over fremdriften i prosjektet og hvordan det 
skal kommuniseres utad. 
 
Medvirkningsplanen er et levende dokument som skal utvikles underveis i 
planprosessen for å ivareta behov som dukker opp. 
 
 

Innflytelsessirkelen 
Inndeling av metoder er gruppert etter stigende innflytelsesnivå. Ulik 
metodebruk i planleggingen gir ulik involvering og innflytelsesmulighet i 
planprosessen. 
 
 

. 
 
Figur 1 Innflytelsessirkelen er fra regjeringens veileder «Medvirkning i planlegging» 
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2 HVORFOR GJØR VI DET? 

Sjukehuset på Lundavang flytter til Hjelset i 2025. Det skal utarbeides en reguleringsplan for området rundt Lundavang og Stuevollen for å finne ut hvordan 
sjukehusområdet skal brukes i framtida. Planen omfatter også deler av Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Lillekollen. 
 
Området har en sentral plass i Molde, og har potensiale til en framtidsrettet arealutvikling i tråd med nasjonale krav knyttet til klima og miljø. 
 
I en planprosess etter plan- og bygningsloven, varsles vanligvis igangsetting av planarbeid samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. I dette 
prosjektet starter medvirkningsprosessen mye tidligere. Vi vil bruke flere forskjellige, og for oss, nye medvirkningsmetoder.  
 
Resultatene av tidlig medvirkning skal gi oss innsikt og viktig kunnskap om området. Kunnskapen skal komme fra forskjellige interessentgrupper. Dette vil gi oss et 
bedre grunnlag for å lage et forslag til plan.  
 

3 HVORDAN GJØR VI DET? 

 
Vi legger til rette for god og reell medvirkning langt utover plan- og bygningslovens krav i reguleringssaker. Dette vil gi et godt beslutningsgrunnlag for et forslag til 
områdeplan som skal vise hva Lundavang og Stuevollen-området skal være i framtida. 
 
Det er satt følgende resultatmål for medvirkning: 
 

• Interessenter, naboer og andre berørte skal bli gitt varierte medvirkningsmuligheter i tillegg til de lovfestede kravene til medvirkning.   

• Planprosessen skal gi kommunen og områdets interessenter ny kunnskap om medvirkningsmetoder, bærekraft og virkemiddelapparatet.   

• Medvirkningsprosessen skal være forbilledlig og anerkjennes av berørte parter.  

• Dialog med innsigelsesinstanser undervegs i prosessen skal være så god at man så langt som mulig unngår innsigelse når planen legges på høring.  
 

 
Vi må sørge for: 
 

• tidlig og bred medvirkning for et best mulig kunnskapsgrunnlag 

• at ulike kommunale interesser involveres og ulike ansvarsområder ivaretas tilstrekkelig  

• at grunneiere er involvert og planløsningene gir merverdi til eiendommene  

• at kunnskapsgrunnlaget blir så godt at det hjelper oss til å unngå innsigelser slik at planen blir vedtatt innen tidsfristen (oktober 2024) 
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Medvirkning etter plan- og bygningsloven 

Loven legger vekt på åpne planprosesser og like muligheter for alle til å delta i planleggingen for å få best mulige planer.  
 
Plan- og bygningslovens formålsparagraf § 1-1, første, fjerde og femte avsnitt gir følgende føring og prinsippbestemmelse om medvirkning:   

• Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.  

• Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.  

• Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges 
oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  

 
Etter pbl § 3-2 har alle offentlige organer rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak, og gi 
planmyndighetene informasjon som har betydning for planleggingen. Det er viktig at alle lokale, regionale og statlige føringer med betydning for prosess og resultat blir 
synlig på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at planprosessen fremstår i størst mulig grad forutsigbar og effektiv. Dette er i samsvar med offentlige myndigheters 
ansvar for aktiv bruk av planprogrammet, jf. pbl § 4-1  
 
Lovens § 5-1, andre avsnitt: 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.  
 

Planprogram for reguleringsplan med krav om konsekvensutredning (KU) 

I planer som har vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det som ledd i en planoppstart, utarbeides et planprogram. Hensikten med planprogrammet er å skaffe 
en samlet oversikt over hvordan planprosessen skal gjennomføres. Den skal blant annet skissere formålet med planarbeidet, planprosessen med frister, deltakere og 
opplegg for medvirkning – spesielt grupper som antas å bli særlig berørt skal beskrives. 
 
Fastsetting av høringsopplegg må ses i sammenheng med forutgående opplegg for medvirkning. Dersom tidligere deltakelse har vært tilstrekkelig involverende og 
sikret et faglig balansert beslutningsgrunnlag, vil dette også påvirke omfanget av høringsopplegget. 

Medvirkning ut over plan- og bygningsloven 

Et resultatmål i prosjektet er at medvirkningsprosessen skal være forbilledlig og anerkjennes av de involverte. 
 
Interessenter, naboer og andre berørte skal gis varierte medvirkningsmuligheter i tillegg til de lovfestede kravene til medvirkning. Det blir flere medvirkningsaktiviteter 
tidlig i prosessen. Resultatene av disse danner kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av stedsanalyse og mulighetsstudie. 
 
Vi vil: 
 
o sikre god oppstart og starte tidlig med medvirkningsaktiviteter  
o sørge for den rette sammensetningen av berørte deltakere fra starten av  
o begynne med befolkningens perspektiv og sørge for aktive tilretteleggingstiltak ved behov  
o samarbeide med interne berørte fagavdelinger  
o sikre politikerdeltakelse  
o gi klare rammer for å sikre en meningsfull prosess  
o legge inn fleksibilitet i bruk av metoder  
o gi rom for kreativitet og muligheter i prosessen  
o offentliggjøre innspill og resultater for deltakerne  
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4 INTERESSENTHÅNDTERING 

En interessent er enhver person, gruppe eller organisasjon som kan påvirke, bli påvirket av eller oppfatte at de kan bli påvirket av prosjektet. Interessenter kan være 
både interne og eksterne og omfatter også myndigheter. 
 
 

Hensikt 

Interessenter kan ha stor betydning for i hvor stor grad et prosjekt lykkes. Ved 
å identifisere og forstå interessentenes innspill og innflytelse på prosjektet, vil 
prosjektgruppa være i stand til å ivareta disse og skape et godt 
kunnskapsgrunnlag for en best mulig reguleringsplan for Lundavang-området. 
 
Vi har utarbeidet en interessentanalyse som skal svare på spørsmål som: 
 

o Hvem er relevante interessenter som kan påvirke prosjektets 
resultater? 

o Hvordan skal interessentene håndteres? 
o Hvilke tiltak er planlagt for å gi oss innsikt og kunnskap. 
o Hvordan møter vi interessentenes forventninger? 

 
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: 
 
Trinn 1: Identifisere enhver som er interessert i, vi ønsker å høre eller blir 
berørt av planprosessen eller resultatet av prosjektet. Interessentene blir 
gruppert i seks interessentgrupper. 
 
I tillegg til disse seks gruppene er også ansatte lagt til. Bakgrunnen for dette er 
prosjektets mål om at planprosessen skal gi kommunen ny kunnskap. 
 
Trinn 2: Analysere og rangere interessentene etter grad av interesse og 
innflytelse og hvordan de bør involveres. 
 
Trinn 3: Definere strategi og tilnærming for å i første omgang få innsikt, 
deretter håndtere interessentenes forventninger. 
 
Figuren på neste side viser de ulike gradene av involvering. 
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Nivå involvering 

 
INFORMERE 
Holde interessentene jevnlig informert om prosjektet. 
Interessenter blir informert via nettsidene våre, lokal presse 
og sosiale medier. 
 
SAMLE INN INFORMASJON 
Opprettholde interesse gjennom kommunikasjon. Det gis 
anledning til å gi tilbakemeldinger og innspill til prosjektet 
som svar på direkte henvendelser, via innspillskart, fra 
mediedekning eller i egne særmøter. 
 
SKAPE DIALOG 
Ha fortløpende konsultasjoner underveis i prosjektet 
gjennom møter med interessenter i form av særmøter, 
dialog- eller folkemøter. Diskusjonene i disse møtene kan gi 
innspill til konkrete løsninger. 
 
SAMARBEIDE 
Skape forankring gjennom å samarbeide med 
interessentene. Interessenter vil være direkte involvert i 
utarbeidelse av løsninger i prosjektet gjennom diskusjoner i 
interessefora, workshops, eller egne særmøter med spesielt 
relevante interessenter. 
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5 PRIORITERTE GRUPPER FOR MEDVIRKNING OG DIALOG 

Interessentanalysen viser et mangfold av målgrupper, fra det offentlige, beboerne i området, eiendomsforvaltere, privat næringsliv, innbyggere, frivillige lag og 
organisasjoner. Samtidig skal prosjektet være lærende for organisasjonen. Vi velger å sette søkelys på følgende prioriterte grupper i medvirkningsarbeidet: 
 

Grunneiere Innbyggere 
Interessegrupper / 
organisasjoner 

Offentlige instanser Næringsliv Politikere 
Ansatte / 
organisasjonen 

Både private og 
profesjonelle 
grunneiere viser stor 
interesse innenfor 
planområdet. 
 
Områdereguleringa 
vil påvirke hverdag 
og forretnings-
muligheter i 
framtida.  
 
De må få gode 
muligheter til å 
medvirke. 

Innbyggere er de 
som ikke er 
grunneiere, men 
som bor i området, 
er naboer eller av 
andre grunner er 
brukere av området.  
 
Også disse har 
interesse og kan gi 
oss verdifull 
informasjon om 
kvaliteter og 
muligheter for 
området.  
 
Barn og unge er en 
sentral gruppe som 
vi ønsker å høre. 

Disse kan ha lokal 
kompetanse om 
området. Viktig å ta 
vare på disse for å 
få et bredt 
perspektiv innenfor 
ulike interessefelt, 
lokal kunnskap, og 
en faktabasert 
debatt. 
 
Må gis god 
informasjon og 
mulighet for 
medvirkning – 
områdeplanen kan 
påvirke hvordan 
byen utvikler seg i 
framtida. 
 
Det er spesielt viktig 
å høre fra barn og 
unge, elever og 
studenter, og 
organisasjoner som 
sørger for aktiviteter 
for disse. 
 

Noen av de offentlige 
interessentene har 
innsigelsesmyndighet, 
og har dermed større 
påvirkning enn andre. 
 
Riktig informasjon og 
et godt samarbeid blir 
viktig. Dette også for å 
sikre bærekraftige og 
tverrfaglige løsninger. 
 
Ulike avdelinger 
innenfor Molde 
kommune er også en 
del av denne gruppen.  
 

Dette er en av 
interessentene som 
vil være viktig for å 
nå mål i prosjektet 
og som kan bidra til 
nye løsninger om 
framtidens 
næringsliv.  
 
De vil i varierende 
grad bli påvirket eller 
være med å påvirke. 
De må ha eierskap 
til planen for å bidra 
til utvikling av 
området. 

Det er de folkevalgte 
som skal godkjenne 
reguleringsplanen.  
 
Målet er at de tar en 
avgjørelse som er 
faktabasert.  

Prosjektet skal gi 
merverdi for 
organisasjonen i 
form av ny 
kunnskap. 
 
Dette innenfor 
områdene 
planlegging etter 
plan- og 
bygningsloven, 
medvirknings-
metoder/-
aktiviteter, 
bærekraft og 
virkemiddel-
apparatet. 
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Grunneiere 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Grunneiere 

Det er både private og profesjonelle 
grunneiere som viser stor interesse 
innenfor planområdet. 
 
Områdereguleringa vil påvirke 
hverdag og forretningsmuligheter i 
framtida.  
 
De må få gode muligheter til å 
medvirke. 

Skape dialog 
Samarbeide 

 
Dette er interessenter som har en 
særskilt interesse for 
områdereguleringa. Gis god 
informasjon og inviteres til 
muligheter for medvirkning. 
 
Planen danner grunnlag for deres 
muligheter til å selge/utvikle 
området. Vi trenger innsikt i deres 
kunnskap om hva som er 
realiserbart. 
 
Vi må skape forståelse for en 
langsiktig tankegang og at dette 
henger sammen med et høyt 
ambisjonsnivå. 
 

Folkemøter 
Arbeidsgrupper 
Særmøter 
Innbyggerlab 
Nettsider 

Egne grunneiermøter, åpne 
aktiviteter på Lundavang, 
delta i fokusgrupper og 
workshops. 

Legge til rette for god 
informasjon og aktiv 
deltagelse.  

Forståelse for ulike 
perspektiv og for en 
bærekraftig utvikling av 
området med ulike 
boligtyper, ønske om 
samhandling. 
 
Spesielt når det gjelder 
videre bruk av 
sykehustomta så trenger 
vi kunnskap om hvem 
som er realistiske 
kjøpere av tomta og hva 
deres behov er. 

Oppdatert 
informasjon om 
status og ønske om 
deltagelse. Forståelse 
for valg som tas. 

Variert budskap etter 
hvor man er i 
prosessen. 
 
Vi trenger deres innsikt 
for å utarbeide en plan 
med realisme. 
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Innbyggere 

 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Innbyggere 

Innbyggere er de som 
ikke er grunneiere, men 
som bor i området, er 
naboer eller av andre 
grunner er brukere av 
området.  
 
Også disse har interesse 
og kan gi oss verdifull 
informasjon om kvaliteter 
og muligheter for 
området.  
 
Barn og unge er en 
sentral gruppe som vi 
ønsker å høre. 

Informere 
Innhente informasjon 

 
Legge til rette for god 
informasjon og 
kommunisere muligheter 
for medvirkning. 
 
Være tydelig på hva som 
skjer når og hvilke 
muligheter som finnes for 
medvirkning. 
 
Muligheter og utvikling for 
byen. 
 
Viktig å høre barn og unge. 
 

Folkemøter 
Arbeidsgrupper 
Særmøter 
Innbyggerlab 
Nettsider 

Innbyggerlabben er åpen for å gi 
informasjon og ta imot innspill. 
Folkemøter, vandringer og 
arrangement blir gjennomført i 
tidlig medvirkningsfase og 
høringsperioden.  

 

Skape engasjement og stolthet. 
Kjennskap til Innbyggerlab 

 

Kunnskap, forståelse og erfaring 
med medvirkning, demokrati og 
bærekraftig byutvikling. Eierskap til 
utvikling av Molde by. Oppleve at 
Molde kommune (forsøker å være) 
en innovativ samfunnsutvikler. 
 
Kjennskap til Innbyggerlabben. 

Engasjement for 
medvirkning, byutvikling 
og muligheter på 
Lundavang. Stolthet for 
valgte løsninger. 

 
Variert budskap etter hvor 
man er i prosessen. 
 
 

 



   

 11 

Interessegrupper / organisasjoner 

 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Interessegrupper / 
organisasjoner 

Disse kan ha lokal 
kompetanse om området. 
Viktig å ta vare på disse for å 
få et bredt perspektiv innenfor 
ulike interessefelt, lokal 
kunnskap, og en faktabasert 
debatt. 
 
Må gis god informasjon og 
mulighet for medvirkning, 
siden planen kan påvirke 
hvordan byen utvikler seg i 
framtida. 
 
Det er spesielt viktig å høre fra 
barn og unge, elever og 
studenter, og organisasjoner 
som sørger for aktiviteter for 
disse. 

Informere 
Innhente informasjon 

Interessegrupper får 
anledning til å gi 
tilbakemeldinger og innspill til 
prosjektet. 
 

Folkemøter 
Arbeidsgrupper 
Innbyggerlab 
Nettsider 

Felles workshop med andre 
interessegrupper – her må det 
gjøres et grundig arbeid med 
utvelgelse. 

 

Få viktige innspill og skape 
forståelse 

Forståelse for ulike perspektiv 
og for en bærekraftig utvikling 
av området. Få gode innspill, 
gi følelse av å bli hørt og at 
innspillene blir synliggjort og 
tatt med i vurderingene. 

Bidra til utviklingen av 
området 

Variert budskap etter hvor 
man er i prosessen. 
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Offentlige instanser 

 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Offentlige instanser 

Noen av de offentlige 
interessentene har 
innsigelsesmyndighet, og 
dermed større påvirkning enn 
andre. 
 
Riktig informasjon og et godt 
samarbeid blir viktig. Dette 
også for å sikre bærekraftige 
og tverrfaglige løsninger. 
 
Ulike avdelinger innenfor 
Molde kommune er også en 
del av denne gruppen.  

Skape dialog 
Samarbeide 

Skape forankring ved å gå i 
dialog.  
 
Noen interessenter vil være 
direkte involvert og vil være 
med å skape løsninger i 
prosjektet.  
 

Folkemøter 
Arbeidsgrupper 
Særmøter 

Deltar i samarbeidsgrupper og 
workshops hvor 
problemstillinger og løsninger 
kartlegges og diskuteres.  
 

Forankring, modning, finne 
gode løsninger og et 
faktabasert beslutnings-
grunnlag 

 
Jevnlig dialog skal bidra til 
gode vurderinger og 
virkninger av prosjektet og 
bidra til rett nivå på 
utredninger og plandokument.  
 
Dialog og samarbeid så tidlig 
som mulig i prosessen skal 
også redusere risiko for 
innsigelser. 
 
Faglig kvalitetssikring. 
 

Oppdatert informasjon om 
status og ønsker om 
innspill 

Variert budskap etter hvor 
man er i prosessen. 
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Næringsliv 

 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Næringsliv 

Dette er en av interessentene 
som vil være viktig for å nå 
mål i prosjektet og kan bidra til 
nye løsninger om framtidens 
næringsliv.  
 
De vil i varierende grad bli 
påvirket eller være med å 
påvirke. De må ha eierskap til 
planen for å bidra til utvikling 
av området. 

Informere 
Skape dialog 

God informasjon og 
inviteres til muligheter for 
medvirkning og 
samhandling. 
 

Folkemøter 
Arbeidsgrupper 
Særmøter 
Innbyggerlab 
Nettsider 

Representanter bidra i både egne 
og felles workshops med andre 
interessegrupper 

Samhandling og innspill til 
framtidige løsninger 

Forståelse for og læring av 
ulike perspektiv og for en 
bærekraftig utvikling av 
området, ønske om 
samhandling og å bidra.  

Delta i byutviklingen 

Variert budskap etter hvor 
man er i prosessen. 
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Politikere 

 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Politikere 

Det er de folkevalgte som skal 
godkjenne reguleringsplanen.  
 
Målet er at de tar en 
avgjørelse som er faktabasert.  

Skape dialog 
Samarbeide 

 
Jevnlig oppdatere politikerne 
om det siste fra prosjektet og 
svare på spørsmål. 
 
Gis anledning til å komme 
med tilbakemeldinger og 
innspill. 
 
Noen politikere deltar i 
samarbeidsgrupper. 
 

Hovedutvalg/ 
Kommunestyre/ 
Særmøter 
Nettsider 
 
Det rapporteres til 
hovedutvalget hvert tertial. 
 
Særmøter etter behov. 
 
Vedtak om oppstart, 
planprogram til høring, og 
fastsettelse av planprogram. 
Behandling før høring og 
godkjenning av 
områdereguleringsplan. 
 

Forankring, modning og 
faktabasert 
beslutningsgrunnlag 
 
Jevnlig og god informasjon 
skal bidra til konstruktiv og 
faktabasert debatt og eierskap 
til prosjektet. 
 
Deltagelse i 
samarbeidsgrupper med 
mulighet til læring og innsikt. 
 
 

Oppdatert informasjon om 
status 
 
Budskapet vil endre seg etter 
hvor man er i prosessen; tidlig 
medvirkning eller politisk 
behandling. 
 
De eier planen og skal kjenne 
til innholdet. De skal ha så 
god kjennskapet til planens 
innhold at det ikke kommer 
overraskelser ved politisk 
behandling av planen.  
 
De må være ambisiøse og 
tenke langsiktig. Dette betyr 
også å måtte tåle å stå opp 
for valg som kan være 
upopulære. 
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Ansatte 

 

Interessent Grad av involvering Arena Hensikt Budskap 

Ansatte / Organisasjonen 

 
Prosjektet skal gi merverdi for 
organisasjonen i form av ny 
kunnskap om planlegging etter 
plan- og bygningsloven, 
medvirknings-metoder/-aktiviteter, 
bærekraft og virkemiddel-
apparatet. 

Samle informasjon 
Skape dialog 
Involvere 

 
Etter endt prosjekt skal 
flere ansatte ha mulighet 
til å lære av erfaringer 
gjort i prosjektet 
 
Kunnskap på to nivå: de 
som deltar i prosjektet og 
de som får kunnskap 
indirekte. 
 
 

Folkemøter 
Arbeidsgrupper 
Særmøter 
Innbyggerlab 
Nettsider 

 

Gi læring og utvikling 

 

Få faglig nytte og 
utvikling. Gode erfaring 
med samarbeid internt 
mellom avdelinger i 
Molde kommune 

 

Etter endt prosjekt skal 
flere ansatte ha mulighet 
til å lære av erfaringer 
gjort i prosjektet. 

 

Lærende prosjekt 

 

I prosjektarbeid og arbeid i henhold 
til plan- og bygningsloven. 

 

Formidle arbeidsmetoder, bruk av 
utstrakt medvirkning og bærekraft 
og klimamål i byutviklingen. 
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6 OVERORDNET INTERESSENTANALYSE 

 

Interessent Informere Innhente informasjon Skape dialog Samarbeide 

Grunneiere Nettsidene våre  
Grunneiermøte 
Sosiale medier 
Innbyggerlab 
Lokal presse 

Innspillskartet «OpenCities 
Planner» 
 

Workshops for interessenter 
Åpne folkemøter 
Aktiviteter i området 
Offentlige høringer 
«Åpen dag» innbyggerlaben 
 

Særmøter, fokusgrupper 

Innbyggere Nettsidene våre  
Sosiale medier 
Innbyggerlab 
Lokal presse 

Innspillskartet «OpenCities 
Planner» 
Barnehagevandring 
Barnetråkk 

Aktiviteter i området 
Åpne folkemøter 
Offentlige høringer 
 

 

Interessegrupper / 
organisasjoner 

Nettsidene våre  
Sosiale medier 
Innbyggerlab 
Lokal presse 

Innspillskartet «OpenCities 
Planner» 
 
 

Workshops for interessenter 
 

 

Offentlige instanser Nettsidene våre  
Sosiale medier 
Innbyggerlab 
Lokal presse 

 Ekstern og intern 
samarbeidsgruppe  
Workshops for interessenter 
Offentlige høringer 

Ekstern og intern 
samarbeidsgruppe  
Workshops for interessenter 
 

Næringsliv Nettsidene våre  
Sosiale medier 
Innbyggerlab 
Lokal presse 

Innspillskartet «OpenCities 
Planner» 
 

Workshops for interessenter 
 

Workshops for interessenter 
Særmøter 
 

Politikere Nettsidene våre  
Sosiale medier 
InnbyggerLab 
Lokal presse 

Hovedutvalg TPNM 
Kommunestyremøter 

Workshops for interessenter 
Aktiviteter i området 

Særmøter 
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7 ARENAER FOR MEDVIRKNING 
 

Arbeidsgrupper og 
innbygger- og 
interessentgrupper. 
Særmøter 

I prosjektgruppa og intern samarbeidsgruppe diskuteres sentrale problemstillinger fortløpende.  
Intervju og workshops med innbygger- og interessentgrupper. 

Arena for 
 involvering 

Politiske møter 
Kommunikasjon og dialog med politikerne skjer hovedsakelig i hovedutvalg for TPNM, formannskap og 
kommunestyremøter. Politikerne informeres jevnlig ved at prosjektleder presenterer viktige tema i planprosessen 
underveis. Særmøter ved behov. 

 
 
 
 

Arenaer for 
kommunikasjon 

og dialog Innbyggerlab Tilgjengelig generell informasjon om prosjektet, informasjon om hvordan medvirke og åpne dager for interessenter.  

Folkemøter Tradisjonelle folkemøter eller som vandring på Lundavang, nabolagsfest med rebusløype, folketråkk. 

Gruppemøter 
Fokusgruppeintervjuer / innbyggereksperter, workshop for interessenter, barnetråkk, nabolagsdagbok, oppgaver til 
skoleklasser, vandring med barnehager 

Nettsider og 
sosiale medier. 
Lokal presse. 

Ikke fullverdig medvirkningsarena, men viktig kanal for informasjon.  

Arenaer for 
informasjon 
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8 MEDVIRKNINGSAKTIVITETER 

Gjennomført medvirkning 

Tidspunkt/Fase Aktivitet Målgruppe Antall Ønsket resultat/Brukes til 

Juni 2022 Grunneiermøte Private og profesjonelle grunneiere i 
reguleringsområdet 

45 Tidlig informasjon om prosessen til de som 
har eierinteresser. 

Juni 2022 – Mars 2023 Nettside med oppdatert informasjon, 
film m.m. 

Alle  Lett tilgjengelig informasjon og forståelse 
for planarbeidet 

September 2022 Nabolagsdagbok Folk som er kjent i området: ungdom, 
flyktning, med funksjonsnedsettelse og 
småbarnsforelder. Jobbet enkeltvis. 

7 Kartlegge hvilke kvaliteter som finnes i 
området. Hva er bra, og hva kan bli bedre? 
Resultatet blir en del av 
kunnskapsgrunnlaget. 

September 2022 Fokusgruppemøte naboer Representanter for velforeninger, 
borettslag, barnehage og FAU, og 
beboere i området. Arbeidet i gruppe. 

8 Skape dialog og kartlegge hvilke kvaliteter 
som finnes i området. Hva er bra og hva 
kan bli bedre? Resultatet blir en del av 
kunnskapsgrunnlaget. 

September 2022 Interessentworkshop De som kan bli berørt av eller kan 
bidra til planen. Representanter for 
grunneiere, offentlig forvaltning, 
høgskolen, politikere, frivillige 
organisasjoner, forskjellige profesjoner 
i kommunen. 

55 Informere, engasjere og skape dialog. De 
forskjellige interessegruppene får innsikt i 
hverandres syn på saken. Resultatene blir 
en del av stedsanalysen. 

September 2022 Innspill i kart Alle interesserte 93 Samle informasjon om kvaliteter i området. 
Resultatet blir en del av stedsanalysen. 

September 2022 Kom Innom innbyggerlaben Alle interesserte  Økt tilgjengelighet for de som ønsker 
informasjon. 

September 2022 Workshop sjukehusbygningene Konsulenter og arkitekter i prosjektet, 
offentlige instanser, helseforetak, 
høgskole, forskjellige profesjoner i 
kommunen. 

25 Under forutsetning av at bygningene skal 
beholdes: dialog om hva 
sjukehusbygningene kan brukes til i 
framtida. 

Oktober 2022 Fremtidsworkshop De som kan bli berørt av eller kan 
bidra til planen. Representanter for 
grunneiere, offentlig forvaltning, 
høgskolen, politikere, frivillige 

65 Skape tverrfaglig dialog og samarbeid ut 
fra tidligere medvirkningsaktiviteter. 
Resultatet innenfor ulike tema blir innspill til 
mulighetsstudiet. 
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organisasjoner, forskjellige profesjoner 
i kommunen. 

Oktober 2022 Speed-dates med Pir2 Intern samarbeidsgruppe 11 Skape dialog med intern samarbeids-
gruppe og andre representanter for disse. 

November 2022 Barnehagevandring Små barn som bruker området 18 Innblikk i barns bruk og opplevelser i 
området. Resultatet blir en del av 
stedsanalysen.  

Februar 2023 Presentere planprogram Eksterne myndigheter  Presentere planprogram for ekstern 
samarbeidsgruppe. Mulighet for å komme 
med innspill. 
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Planlagt medvirkning 

 

Hva   Hvem   Hvorfor   Hvordan   Når  

Informasjonsmøte om stedsanalyse, 
mulighetsstudie og planprogram. Info om 
videre planarbeid – hva skjer videre.  

Åpent for alle   Informasjon om bakgrunn og 
hensikt med planen, og om videre 
prosess   

Informasjonsmøte med mulighet for spørsmål og 
kommentarer. Fysisk arrangement, men også 
tilgjengelig via nettside.  

2. mars 2023  

Varsel om oppstart/Høring av 
planprogram   

Åpent for alle   Offentlig informasjon iht. 
lovpålagte krav   

Innspill vi brev, e-post og/eller OpenCities Planner   Mars – mai 
2023  

Barnetråkk i Lundavangområdet   For inviterte   Ivareta barn og unges interesser   Barnetråkk for utvalgte skoler i området   Vår 2023  

Områdevandring   Åpent for alle Områdemodning   Arrangement på Lundavang-området   Sommer 2023  

Medvirkningsmøte med fokusgruppe   For inviterte   Tett dialog med lokale aktører, 
innhente lokal kunnskap løpende   

Workshop med informasjon, oppfølging og drøfting.   Sommer 2023  
Vinter 2023  
Vår 2024  

Områdemodning om mobilitet   Åpent for alle  Fremme bærekraftig mobilitet   Beboere i området inviteres til aktiviteter   Høst 2023  

Områdemodning for blå/grønne 
strukturer   

Åpent for alle   Bevisstgjøring av aktiviteter   Barn og unge, beboere i området, 
interesseorganisasjoner og andre inviteres til 
aktiviteter i området   

Høst 2023  

Høring planforslag  Åpent for alle  Presentere planforslag  Åpent møte med mulighet for å gi innspill Vår 2024  
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9 KOMMUNIKASJONSKANALER 

 

Sosiale medier Korte innlegg som gir god informasjon og engasjerer innbyggerne. Når ut til mange. 

Trykte medier og 
nettaviser 

Lokal presse på nett og papir når ut til mange.  

Nettsider 
Molde kommune sine nettsider oppdateres jevnlig med faktainformasjon og de formelle offisielle 
dokumentene. Reklameres for på Innbyggerlab, på arrangement og lenkes til i andre sammenhenger. 

Folkemøter Det blir arrangert møter i forskjellige former på Innbyggerlabben, rådhuset og på Lundavang. 

Innbyggerlab 
Oppdatert informasjon, skissert framdrift og visuelle virkemidler for å gi best mulig inntrykk av prosjektet. 
Informasjon om hvordan medvirke. 

Politiske møter 
Orientering i hovedutvalg og kommunestyre. Viktig arena for informasjonsutveksling og for svare ut 
spørsmål.  

Særmøter Særmøter for dialog og samarbeid som er skreddersydd for de enkelte tema med spesielle grupper.  

 
NÅR MANGE 
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Figuren viser prinsipielt hvor mange man 
mulig når ut til ved bruk av ulike 
kommunikasjonskanaler er omvendt 
proporsjonal med budskapets kompleksitet. 
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10 FREMDRIFTSPLAN 

I påvente av denne nye reguleringsplanen for området, er arealet båndlagt. Det vil si at det er et bygge- og delingsforbud fram til oktober 2024. Tidsplanen for 
prosjektet er lagt opp slik at en godkjent områderegulering for Lundavang-området skal foreligge innen fristen. 
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