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1. Sammendrag 
 

Foreliggende delrapport er den første som 
leveres av SKURs nasjonale utviklings-
nettverk om kommunal planlegging for 
personer med behov for koordinerte 
tjenester. Nettverket har satt seg som mål å 
få laget en veileder som kan gi råd og 
anbefalinger om hvordan en slik planlegging 
kan gjennomføres og følges opp til beste for 
de som er målgruppe for planleggingen. 
Veilederen vil ta utgangspunkt i de 
erfaringer som høstes i de fem kommunene 
som deltar i nettverket men også fra andre 
kommuner som i samme tidsperiode har 
gjennomført en slik planprosess. I SKURs 
utviklingsprogram ”Samsynt og Framsynt 
2004-2007” inngår ytterligere tre nasjonale 
nettverk som arbeider med tilgrensende 
problemstillinger. Også relevante erfaringer 
og tilrådninger fra disse nettverkene vil bli 
trukket inn i veilederen som ventes å 
foreligge i 2008. Underveis i nettverks-
arbeidet vil det lages to delrapporter hvorav 
dette er den første.  

 
Denne rapporten fokuserer spesielt på 
forhold som det er viktig å ha øye på i 
starten av en planprosess. Og spesielt i en 
planprosess slik som denne hvor mange må 
samarbeide på tvers av fag, tjenester og 
sektorer og hvor god brukermedvirkning og 
en sterk politisk og administrativ forankring 
er særlig viktig.  

 
Rapporten gir innledningsvis en kort 
orientering om Statens kunnskaps- og 
utviklingssenter for helhetlig rehabilitering 
(SKUR) og hovedinnholdet i det fireårige 
utviklingsprogram som SKUR har iverksatt 
under navnet Samsynt og Framsynt. Det 
sies i innledningen også noe om nettverkets 
sammensetning, mål for arbeidet og hva en 
håper å oppnå med rapporten.  
I det påfølgende kapittel gis en avklaring av 
en del begreper som står sentralt i 
planarbeidet. 

 
 
 

 
 
Kapittel 4 er rapportens kjernekapittel. 
Her gis 24 anbefalinger om ulike forhold 
som knytter seg til planprosess og 
plandokument. De forslag som kanskje 
er spesielt viktige er de som handler om 
administrativ og politisk forankring, 
mandat og brukermedvirkning. 
 
Kapittel 5 gir noen små innblikk i de fem 
nettverkskommunene og deres 
respektive prosesser og aktiviteter 
knyttet til forankring, mobilisering og 
medvirkning. Rapporten avsluttes med et 
resymé av en planprosess i Time 
kommune.  
Time kommune inngår ikke i nettverket 
men har helt siden oppstarten i 2004 hatt 
en form for ”assosiert tilknytning”. Når 
Time kommune brukes som et eksempel 
her så er det fordi man der nylig har 
fullført en planprosess som på mange 
måter er i tråd med flere av rapportens 
anbefalinger.  
Det vil i nettverkets sluttrapport komme 
lignende prosessbeskrivelser fra de fem 
deltakerkommunene. 
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2. Innledning 
 
2.1 Om SKUR 
Statens kunnskaps-og utviklingssenter for 
helhetlig rehabilitering (SKUR) ble fra mai 
2000 etablert som et 5-årig nasjonalt 
prosjekt. Senteret ble etablert som en 
direkte følge av Stortingets behandling av 
St.meld. 21 (1999-2000) ”Ansvar og 
meistring”. SKUR er lokalisert til Høgskolen i 
Bodø. Prosjektperioden er forlenget ut 2006 
og SKUR vil bli avviklet i sin nåværende 
form fra 2007. Forskningsvirksomheten 
tenkes overført til Høgskolen i Bodø og 
utviklingsvirksomheten til Sosial- og 
helsedirektoratet. Hvordan øvrige funksjoner 
innen utdanning og formidling tenkes 
videreført er enda ikke avklart. SKUR har 
som sin visjon: 
”Å bidra til at innbyggere med funksjons-
nedsettelser og med behov for sammensatt 
og koordinert bistand skal få et relevant og 
helhetlig tilbud til støtte for egen innsats, slik 
at de kan delta i samfunnet på egne 
premisser og på lik linje med andre.” 1 
 
SKUR har et sterkt fokus på rehabilitering i 
kommunene. 
 
2.2 Om Samsynt og Framsynt 
 
Det meste av Skurs aktiviteter på området 
forsøks- og utviklingsarbeid skjer innenfor 
rammen av programsatsingen ”Samsynt og 
Framsynt” som startet opp i 2004 og som vil 
bli avsluttet i 2007. Programmet har til 
formål å framskaffe og formidle erfarings-
basert kunnskap som kan gi viktige bidrag til 
arbeidet med å utvikle en god rehabili-
teringspraksis i alle landets kommuner, 
helseforetak og andre praksismiljøer. 
Programmet er blitt laget på grunnlag av en 
kartlegging av kommuner, helseforetak, og 
andre virksomheter og prosjekter som en  
 
 
 

                                                 
1 SKURs Virksomhetsplan 2005/2006 

 
 
tror kan være av spesiell interesse med 
sikte på kunnskapsutvikling.  
Det er oppnevnt en egen nasjonal sam- 
rådsgruppe som følger framdriften i 
programmet.  
Programmet består av to hovedprosjekt 
hvorav Utviklingskommuneprosjektet er det 
mest omfattende. 
 
Utviklingskommuneprosjektet består av 
fire nettverk. Hvert nettverk består av 5-
7 kommuner, i noen nettverk også ett 
eller flere helseforetak og andre 
virksomheter. Hvert nettverk består av 
30-45 personer. Hver kommune deltar 
med grupper på 6 personer. Gruppene 
er tverrsektorielt sammensatt og med 
brukerrepresentasjon.  
Prosjektet involverer i alt rundt 150 
personer fra hele landet. Nettverkene 
arbeider med hvert sitt hovedtema og 
hvert nettverk har sin egen 
handlingsplan som gir en beskrivelse 
av mål, arbeidsmåter, deltakere m.v. 
Det er etablert følgeevaluering for hvert 
nettverk. De fire hovedtema som det 
arbeides med er:  

 Kommunal plan for personer med 
behov for koordinerte tjenester 

 Individuell plan - Personlig 
koordinator  

 Koordinerende enhet i kommuner og 
helseforetak  

 Overgangen til et voksenliv for unge 
med funksjonsnedsettelser 

 
Mer om SKUR, Samsynt og Framsynt 
og de fire utviklingsnettverkene kan 
leses på: www.skur.no 
 
2.3 Om nettverket ”Kommunal plan  
       for personer med behov for  
       koordinerte tjenester” 
 
Utgangspunktet for nettverkets arbeid er det 
faktum at det er en svært liten andel av 
landets kommuner som har laget en plan for 
sin rehabiliteringsvirksomhet som er i tråd 
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med de definisjoner og krav som framgår av 
gjeldende lov. 
 
Nettverket har følgende hovedmål2: 

• Nettverket skal utvikle et kvalitetssystem 
for kommunenes overordnete plan-
legging for borgere med behov for 
langvarige, sammensatte og koordinerte 
tjenester i tråd med bestemmelser i 
helse-og sosiallovgivningen, forskrift om 
habilitering og rehabilitering og plan-og 
bygningsloven. 

 
Og følgende delmål: 

• Nettverket skal stimulere de deltakende 
kommuner til å gjennomføre godt 
forankrede planprosesser med en bred 
deltakelse fra sektorer og bruker-
grupper. Planprosessene skal resultere i 
planer som har et dekkende innhold og 
som er lette å lese og lette å forstå. 

• Nettverket skal utvikle metoder som kan 
stimulere til en felles forståelse mellom 
politikere, forvaltningen og brukere om 
formål og verdier for gjeldende re-/habili-
teringspolitikk. 

• Nettverket skal være en arena for læring 
om, og utvikling og bruk av nye 
arbeidsformer og verktøy i plansam-
arbeid på tvers av fag, sektorer og 
forvaltningsnivåer og om plansamarbeid 
mellom forvaltningen og brukergrupper. 

• Nettverket skal bedrive en aktiv 
utveksling og formidling av informasjon 
om prosesser og resultater, internt 
mellom deltakerne og offentlig. 

• Nettverket skal sørge for at sentrale 
myndigheter og forskningsmiljøer blir 
gjort oppmerksom på utfordringer og 
behov som bør bli gjenstand for mer 
dyptgående og ressurskrevende under-
søkelser eller forskning. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Nettverkets Handlingsplan 2004-2007; Vedtatt 29.04.05 

Nettverket er sammensatt av represen-
tanter fra følgende fem kommuner: 
Tromsø Hadsel, Tønsberg, Randaberg 
og Kristiansand 
Nettverket består av ca. 30 personer. 
Følgeevaluering ivaretas av Høgskolen 
i Vestfold v/høgskolelektor Jonn Syse.   
Første rapport fra følgeevalueringen ble 
levert tidlig i 2006. Nettverket har til nå 
avviklet fire samlinger og sju telefon-
møter. Det gjenstår tre samlinger før 
nettverket oppløses i 2008. 
 
Mer om nettverkets handlingsplan og 
aktiviteter som har foregått siden 
oppstarten i november 2004 kan leses 
her: http://samsyntogframsynt.skur.no 
 
2.4 Hva ønsker nettverket å oppnå  
       med denne rapporten? 
 
Vi håper at denne rapporten kan være til 
hjelp for kommuner som har til hensikt å 
starte en tverrsektoriell planprosess med 
sikte på å skape en bedre oversikt og større 
forutsigbarhet i sitt arbeid med virksomhets-
området rehabilitering. Denne første del-
rapporten fokuserer spesielt på forhold som 
er særlig viktig i en oppstartfase hva gjelder 
forankring - mobilisering - medvirkning. 
Rapporten har også noen anbefalinger som 
retter seg mot departementer og 
direktorater. Dette gjelder spesielt behov 
vedrørende et felles begrepsapparat og 
kompetansegrunnlag, harmonisert lov-
givning, organiseringen av framtidige NAV-
kontor og behovene for en bred og variert 
brukermedvirkning i utviklingen av tjeneste-
apparatet.  
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3 Begrepsavklaringer 
 
3.1 Helhetlig rehabilitering 
 
Habilitering og rehabilitering defineres i 
egen forskrift3 som  
 
”tidsavgrensede, planlagte prosesser med 
klare mål og virkemidler, hvor flere aktører 
samarbeider om å gi nødvendig bistand til 
brukerens egen innsats for å oppnå best 
mulig funksjons- og mestringsevne, selv-
stendighet og deltakelse sosialt og i 
samfunnet.” 
 
I utkast til nasjonal plan for rehabilitering4 
beskrives  
 
”helhetlig rehabilitering som et tverrfaglig 
virksomhetsområde med et tverrsektorielt 
ansvar som per definisjon omfatter alle 
tjenester og tiltak som kan inngå i 
individuelle rehabiliteringsforløp – både 
individ- og omgivelsesrettede tiltak.” 
 
Målgruppe for re-/habilitering er  
 
”personer med medfødt eller ervervet 
funksjonshemning eller kronisk sykdom og 
personer som står i fare for å utvikle varig 
funksjonshemning eller kronisk sykdom.” 
 
3.2 Kommunal planlegging av  
      koordinerte tjenester 
 
Forskrift om habilitering og rehabilitering 
pålegger kommunene å ha en oversikt over 
innbyggernes behov for rehabilitering og til å 
planlegge sin re-/habiliteringsvirksomhet (jfr. 
lov om helsetjenester i kommunen § 1-3 nr. 
3.).  
 
Plan- og bygningsloven gir kommunene en 
svært viktig rolle som planmyndighet.  
 

                                                 
3 Forskrift om habilitering og rehabilitering med 
ikrafttredelse 1. juli 2001 
4 Mestring og medvirkning;, sept 2005  

 
 
 
Kommunene skal utføre en løpende 
kommuneplanlegging med sikte på å 
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, 
estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine 
områder. For bestemte virksomhetsområder 
som krever et utstrakt samarbeid på tvers av 
sektorene kan det utarbeides egne 
kommunedelplaner(handlingsprogram).  
En viktig utfordring i all kommunal 
planlegging er å sikre en best mulig 
samordning av interesser og hensyn, innad i 
egen kommune, i regional sammenheng og i 
forhold til nasjonale mål.  
Denne utfordringen stiller også store krav til 
organisering og ledelse av medvirknings-
prosesser.  
 
3.3 Koordinerende enhet 
 
Forskrift om habilitering og rehabilitering 
pålegger også kommunene å etablere en 
koordinerende enhet. Koordinerende enhet 
skal være et sted å henvende seg - en 
tydelig adresse for enkeltpersoner med 
behov for habilitering/rehabilitering, et 
kontaktpunkt for interne og eksterne 
samarbeidspartnere og en pådriver for 
utvikling av rehabiliterings-virksomheten.  
I mange tilfeller vil det være naturlig at 
koordinerende enhet har et systemansvar 
for ordningen individuell plan. 
Koordinerende enhet er en funksjon som er 
tillagt bestemte oppgaver både på et 
individnivå og et systemnivå.  
 
3.4 Individuell plan 
 
Forskrift om individuell plan etter helse-
lovgivningen og sosialtjenesteloven5 gir 
tjenestemottakere med behov for langvarige 
og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester 
en rett til å få utarbeidet en så kalt individuell 
plan.  Retten til individuell plan er også 
hjemlet i pasientrettighetsloven. Individuelle 

                                                 
5 Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og 
sosialtjenesteloven med ikrafttredelse 1. jan 2005 
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planer er ment å bidra til at tjeneste-
mottakere som trenger det får et helhetlig og 
individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen 
skal være et verktøy for å sikre at de ulike 
tjenestene samordnes og blir vurdert i en 
sammenheng. 
 
3.5 Personlig koordinator  
 
Begrepet ”personlig koordinator” finnes ikke 
i lov eller forskrift. I forskrift om individuell 
plan § 2.a blir denne funksjonen omtalt som: 
”…en tjenesteyter som har hovedansvaret 
for oppfølgingen av tjenestemottakeren”.  
Begrepet har oppstått i praksisfeltet som 
følge av at lovgiver ikke har gitt denne 
funksjonen noe bestemt navn og det brukes 
i dag i mange kommuner.  
 
3.6 Systemkoordinator  
 
I enkelte kommuner brukes også 
betegnelsen ”systemkoordinator”. Dette er 
en funksjon som er tillagt oppgaver på 
systemnivå, gjerne i en stabsfunksjon til 
rådmannen, og i forhold til oppgaver 
vedrørende koordinerende enhet og 
individuell plan, tverrfaglig/tverrsektorielt 
samarbeid, plan-/utviklingsarbeid m.v.  
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4 Tilrådninger vedrørende  
   forankring, mobilisering og  
   medvirkning 
 
4. 1 Hvilken plan med hvilket navn? 
 
Mange kommunale planer som blir kalt 
”Rehabiliteringsplan” tar ikke høyde for at 
habilitering og rehabilitering er et tverr-
sektorielt ansvar som skal omfatte alle typer 
tjenester og tiltak som kan inngå i 
individuelle rehabiliteringsforløp. 
Rehabilitering som begrep er fortsatt i 
manges bevissthet sterkt knyttet til helse-
tjenester, det vil si til behandling og opp-
trening, selv om definisjonen av rehabili-
tering skulle tilsi noe annet. Nettverket har 
brukt mye tid på å finne fram til et felles 
standpunkt til hvilken type plan vi mener at 
dette skal være og hvilket navn en slik plan 
bør ha for å kommunisere sitt innhold best 
mulig. 
 
Nettverket anbefaler at: 
 
1. Planen må gis en tverrsektoriell 

forankring og myndighet ved at 
mandat for oppstart og godkjenning 
av endelig plan vedtas av 
rådmannen eller overordnet politisk 
organ. 

 
2. Planen må defineres som en 

sektorovergripende temaplan (evt. 
kommunedelplan) hjemlet i forskrift 
om habilitering og rehabilitering og 
eventuelt plan-og bygningsloven, og 
med et oppstartvedtak eller mandat 
som forplikter alle relevante 
tjenesteområder til å medvirke i 
planleggingen. 

 
3. Planen skal være på et overordnet 

strategisk nivå, det vil si angi 
rammevilkår, utfordringer, satsings-
områder og mål for kommunens 
arbeid for koordinering av tjenester, 
samhandling mellom tjeneste-
utøvere samt  brukermedvirkning. 

 
 
 

 
 
4.2 Et felles begrepsapparat, et  
      harmonisert lovverk og felles- 
      kompetanse 
 
Viktige begreper, som for eksempel 
rehabilitering, brukerperspektiv og tverrfaglig 
samarbeid, forstås og fortolkes på svært 
forskjellige måter avhengig av blant annet 
tilhørighet til profesjon og organisasjons-
kultur. En god planprosess forutsetter at de 
som skal medvirke har en felles forståelse 
av sentrale verdier og begreper og en felles 
forståelse av formålet med planen.  
En annen hindring for en god kommu-
nikasjon mellom representanter fra ulike 
sektorer er at man har forskjellig lovverk å 
forholde seg til og lovverk som er mer eller 
mindre forpliktende med hensyn til 
samarbeid og koordinering.  
Selv om det ettertrykkelig er slått fast at 
rehabilitering er et tverrfaglig virksomhets-
område hvor det må tas et tverrsektorielt 

Planen bør ikke gå i detaljer på ulike 
gruppers behov og/eller beskrivelse 
av enkelttjenester.  

 
4. Planen bør ha en tidshorisont på fire 

år, det vil si det samme tidsrom som 
kommunens handlingsprogram og 
økonomiplan. Planen bør videre ha 
klare koblinger til kommuneplanens 
strategiske del og det bør være 
nedfelt et krav til en årlig rullering og 
prosedyrer for dette. 

 
5. Planen må gis et navn/en hovedtittel 

som angir hvem av kommunens 
innbyggere som planen primært har 
til formål å bistå eller et navn som 
angir hva planen primært ønsker å 
oppnå av endringer i det kommunale 
tjenesteapparat med hensyn til 
koordinering og samhandling i 
forhold til disse innbyggerne. 
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ansvar så er det foreløpig bare helse-og 
sosiallovgivningen som hjemler klare 
forpliktelser i forhold til for eksempel 
individuell plan. En harmonisering av 
lovverket er derfor sterkt påtrengende for å 
skape et felles grunnlag for samhandling og 
koordinering. 
 
Nettverket anbefaler at: 
 
6. Sentrale myndigheter må sørge for å 

utvikle et felles begrepsapparat i et 
samarbeid mellom de ulike tjenester, 
sektorer og etater som erfarings-
messig må samhandle for å kunne 
lage i stand helhetlige og sammen-
hengende tjenestetilbud i kommuner 
og på andre forvaltningsnivå, for 
personer som har behov for 
langvarige og koordinerte tjenester. 
Man bør i den sammenheng 
bestrebe seg på å fjerne begreper 
som har vist seg å skape 
misforståelser eller som motvirker et 
felles ansvarstagende. 

 
7. Dette omforente begrepsapparatet 

bør komme til uttrykk i en ”harmoni-
sert lovgivning”. Krav til koordine-
ring og samhandling i forhold til den 
aktuelle mål-/brukergruppe må også 
komme til uttrykk i blant annet 
barnehage - og skolelovgivningen 
og i ny lov om arbeids-og velferds-
forvaltningen. 

 
8. Det utvikles et kompetanseprogram 

beregnet på kommuner, helseforetak
og lokale NAV-kontor skreddersydd 
for implementering av et felles verdi-
grunnlag, felles arbeidsmåter og 
felles virkemidler og verktøy. 
Programmet bør utvikles i et 
samarbeid mellom Sosial-og 
helsedir., Arbeids-og velferdsdir., 
Utdanningsdir., KS, Regionhelse-
foretakene og de store brukerorgani-
sasjonene. 

 
 

9. Arbeidet med Nasjonal Plan for 
rehabilitering fullføres og at det 
avsettes midler på kommende års 
statsbudsjett til viktige satsing-
sområder som er angitt i planen, 
herunder støtte til kommunene i 
deres arbeid med planlegging og 
organisering av tiltak og tjenester 
for personer med sammensatte 
bistandsbehov og for organisering 
av NAV-kontor. 

10. Fylkesmannen bør tillegges et 
tydeligere og større ansvar for 
kunnskapsspredning, veiledning og 
tilsyn med kommunenes plan-
legging og koordinering av tjenester 
for personer med sammensatte 
bistandsbehov. Veiledning og tilsyn 
må gjennomføres i henhold til klare 
kvalitetskriterier. 

 
4.3 Mandat for planarbeidet 
 
For å ha et best mulig utgangspunkt for 
samarbeidet mellom de som skal medvirke i 
planleggingen er det viktig å ha et omforent 
mandat, - en tydelig bestilling. Som foreslått 
i kapittel 4.1. bør mandatet gis av 
rådmannen eller et overordnet politisk organ 
slik at det ikke hersker noen tvil om at det 
dreier seg om en sektorovergripende plan 
som forutsetter en deltakelse fra mange 
ulike virksomhetsområder. 
 
Nettverket anbefaler at: 
 
11. Planmandatet skal angi hva som er 

formålet med planen, hvilken type 
plan det dreier seg om og hvilke 
prosedyrer som skal følges for 
iverksetting, godkjenning og 
oppfølging. Mandatet bør også angi 
hvordan planen skal kobles mot 
annet planverk i kommunen.  

 
12. Planmandatet skal inneholde en 

prosessplan som viser oppstart og 
avslutning, organisering, hvilke 
sektorer som skal delta, hvilke 
ressurser som stilles til rådighet og 
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hvordan politisk-og administrativ 
forankring og brukermedvirkning er 
tenkt ivaretatt.  

 
13. Planmandatet bør slå fast at det skal 

oppnevnes et planutvalg som skal 
ha et hovedansvar for plan-
prosessen. Utvalget bør bestå av 
representanter fra de ulike sektorer 
og brukerrepresentanter. Leder for 
utvalget bør ha kompetanse på 
prosessledelse og planlegging. 

 
14. Det bør i planmandatet utrykkes et 

ønske om medvirkning i plan-
prosessen fra statlige første - og 
andrelinjetjenester (NAV-etat og 
Helseforetak). 

 
 
4.4 Planlegging - ikke planlaging  
 
Mobilisering, deltakelse og aktiv med-
virkning fra topp til bunn vil være den 
viktigste garanti for at det endelige plan-
dokument virkelig blir tatt alvorlig og satt ut i 
livet. 
 
Nettverket anbefaler at: 
 
15. Det må legges opp til en reell 

planprosess hvor det brukes tid på 
et grundig forarbeid med hensyn til 
forankring og medvirkning og hvor 
det lages et mandat og en prosess-
plan som gir gode og realistiske 
rammer for planarbeidet. 

 
16. Det må tas høyde for at alle som skal 

delta i planarbeidet ikke har det 
samme kunnskapsgrunnlag og den 
samme oversikt. Det bør derfor i 
startfasen settes av romslig med tid 
til gjensidig informasjon og 
erfaringsutveksling. 

 
17. Det bør tas i bruk utradisjonelle 

virkemidler og kreative arbeids-
metoder for å nå ut til alle berørte 
grupperinger, og spesielt grupper 

som mangler ”egen stemme” eller 
som av andre grunner har vanskelig 
for å gjøre seg hørt. 

 
 
4.5 Brukermedvirkning  
 
Brukermedvirkning på systemnivå i 
kommunene er blant annet slått fast i lov om 
eldreråd og lov om råd eller annen 
representasjonsordning for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Plan-og 
bygningsloven har også klare prosedyrer og 
bestemmelser om brukermedvirkning selv 
om ikke dette begrepet brukes i lovteksten. I 
nylig framlagt forslag til lov om arbeids-og 
velferdsforvaltningen6 er krav til bruker-
medvirkning på systemnivå uthevet i egen 
paragraf. 
 
Selv om brukermedvirkning er nedfelt som 
et viktig prinsipp i mye av gjeldende 
forvaltningspraksis så har det vært en 
beskjeden utvikling i kommunene av 
medvirkningsformer og metodikk.  
 
Nettverket anbefaler at: 
 
18. Det må oppnevnes minst to 

brukerrepresentanter som faste 
representanter av det utvalg som 
skal forestå planleggingen. 
Oppnevningen bør fortrinnsvis skje 
via det kommunale råd for 
funksjonshemmede (eller annen 
representasjonsordning). Det bør 
legges stor vekt på  interesse og 
egnethet ved oppnevningen. 

 
19. Det bør som en innledende del av 

planarbeidet brukes tid i plan-
utvalget på å etablere en felles 
forståelse og kunnskap; om 
formålet med planen, plansystem og 
planprosess, og om metoder og 
teknikker for mobilisering og 
medvirkning. 

                                                 
6 Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) 
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20. Det skal gis godtgjøring til bruker-

representanter i utvalget etter de 
samme regler som for øvrig gjelder i 
kommunen for deltakelse i utvalgs-
arbeid. 

 
21. Det skal som et ledd i selve planpro-

sessen legges opp til ulike former 
for brukerdialog gjennom intervjuer, 
seminarer, brukerpanel m.v. 

 
4.6 Innhold og form 
 
Det finnes mange eksempler på planer som 
flommer over av detaljer og vedlegg, som de 
færreste orker å lese. Det bør derfor legges 
stor vekt på at planen blir håndterlig i 
omfang, skrevet i et språk som alle kan 
forstå og utformet slik at den virker 
innbydende. Og innholdet må ha relevans i 
forhold til det som planen utgir seg for å 
omhandle. 
 
Nettverket anbefaler at: 
 
22. Plandokumentet bør ha et sterkt 

fokus på hovedutfordringer, et 
mindre antall satsingsområder og 
tilhørende tiltak - satt inn i et 
tidsmessig og økonomisk perspek-
tiv. 

 
23. Plandokumentet bør ikke overstige 

25 A4-sider og vedlegg bør unngås i 
størst mulig utstrekning. 

 
24. Planutvalget bør tidlig knytte til seg, 

eller rådføre seg med, fagfolk som 
har kompetanse fra media og 
kommunikasjon med hensyn til 
språkbruk og visuell utforming av 
plandokumentet. 
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5 Noen erfaringer fra  
   nettverkskommunene 
 
I dette kapitlet formidler den enkelte 
deltakerkommune noen erfaringer fra opp-
starten av planarbeidet og beskrivelser av 
aktiviteter og tiltak som man mener har hatt 
betydning for forankring og medvirkning. 
 
  

5.1 Hadsel kommune 
 
 

 
Bakgrunn 
Hadsel kommune har ca. 8000 innbyggere. 
Kommunen har siden 2003 vært organisert 
som en så kalt to-nivåkommune. Det synes i 
dag å være et gap mellom krav i henhold til 
gjeldende forskrifter og den organisering 
Hadsel kommune har av tjenestetilbudet. På 
denne bakgrunn er arbeid med kommune 
delplan iverksatt. 
 
Hensikt og situasjon  
Som et av tiltakene i startfasen av plan-
prosessen inviterte plangruppa mer enn 
tretti medarbeidere - enhetsledere, 
mellomledere og fagarbeidere - til et 
arbeidsmøte 30.januar 2006.  
 
Hensikten var å: 

 Etablere en felles forståelse for 
sentrale begreper i rehabiliterings-
arbeidet 

 Etablere et eierforhold til de 
utfordringer kommunen har på dette 
området 

 Hente inn bidrag fra sentrale med-
arbeidere på dagens situasjon – få 
innspill til satsingsområder samt å 
trekke med teknisk sektor, kultur-
sektor  m.v. 

 
Vi satt i en sirkel uten bord foran oss, og 
med bord for gruppearbeid langs veggene. 
Mange møtte etter kort varsel – slik det 
gjerne er i en travel hverdag. Flere lurte på 
om de hadde noe her å gjøre. Mange  

 
 
 
forventet å bli informert og noen var 
avventende. 
 
Hva vi gjorde 
Vi avklarte deltakernes forventninger og 
samlet fokus. Senere varierte møtet mellom 
arbeid i grupper og i plenum. Alt foregikk i 
samme rom – energien skulle ikke brukes 
på forflytninger! Gruppene tegnet sine 
”svar”! Arbeidsformen skapte en passe 
uvanlig arbeidssituasjon. Ledere er ofte 
flinke å formulere seg skriftlig – og det skulle 
de slippe her. 
 
Eksempler på oppgaver og tilbake-
meldinger 
 

 Hva er helhetlig rehabilitering? 
 Rehabiliteringen skal legge til rette 

for at brukeren skal: 
o oppleve det gode liv/glede 
o vokse/få økt selvtillit 

 Organisering av rehabiliterings-
arbeidet i kommunen i dag – hvor-
dan kan det kan utvikles? 

 Diskusjonen gikk intenst på hvem 
gjør hva i dag - behovet for endring 
kom tydelig frem. Tema som 
koordinering, koordinator, koordine-
rende enhet og ”en dør inn” ble 
spennende debattert – og det ble 
lagt frem fem forslag til ”modeller”. 

 Hvordan tilrettelegge tilbud og 
tjenester slik at flest mulig kan 
delta? Hvordan kan vi som fagfolk 
bidre til å ”styrke brukerne”?  

 Det kom frem ca 15 forslag som 
fordelte seg på fire kategorier: 
kompetanse, fysisk tilrettelegging, 
organisering og ”annet” (økonomi, 
struktur, holdninger) 
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Hva erfarte vi? 
 

 Vi fikk nye og interessante innspill 
til plangruppas ”idébank”. 

 Ledere og øvrige fagfolk hadde 
felles holdninger til de begreper som 
ble løftet fram, for eksempel hel-
hetlig rehabilitering, og til problem-
stillinger for tjenestetilbudet. 

 Møtet gav plangruppa støtte for å 
arbeide videre med kompetanse, 
organisering, tilrettelegging og 
økonomi – noe som harmonerer 
med målsettingene. 

 Det går an å ”slippe løs” prosesser i 
en sammensatt forsamling - uten å 
belegge med mye faktainformasjon i 
forkant og sterk styring i forhold til 
hva resultatet skal bli. 

 Arbeidsmåtene skapte stort og 
samlende engasjement i en gruppe 
hvor mange møtte uten spesielle 
forventninger. 

 Fra deltagernes tilbakemeldinger: 
”Inspirerende, alle har bidratt – vi er 
opptatt av det samme”, ”fint å bli tatt 
med tidlig – å ikke føle at noen 
bestemmer over oss”, ”Felles 
retning og bra arbeidsform”!! 

 
 

 

 
5.2 Tromsø kommune 

 
Forankring av planarbeid og plan. 
Gjennom de felles samlingene med de 
andre kommunene i nettverket har vi fått 
større bevissthet om hvor viktig det er å 
forankre planarbeidet blant de ulike 
aktørene planen får konsekvens for.  Dette 
er en prosess som må gå hele tiden mens vi 
arbeider med planen. Det har så langt i 
prosjektet vært gjennomført 3 felles 
samlinger på Gardermoen. Selv om det har 
vært svært ulike temaer, har vi blitt minnet 
om at det arbeidet vi gjør hele tiden må 

implementeres i annet planarbeid som 
foregår parallelt i kommunen.  I en 
kommune med nærmere 63 000 innbyggere 
og i overkant av 100 enheter er det en stor 
utfordring å ha oversikt over tilstøtende 
prosjektarbeid for å hindre dobbeltarbeide. Å 
skape engasjement for planen utenfor 
prosjektgruppa ser vi på som en forutsetning 
for at planen skal få et liv etter at plan-
prosessen er over. 
 
Vi har definert 3 målgrupper for forankringen 
i Tromsø kommune: 
 
1. Personer med langvarige og sammen-

satte behov for tjenester. 
2. Tjenesteyterne; Alle som er tilsatt for 

å gi tjenester direkte til den enkelte 
tjenestemottaker, eksempelvis pleiere, 
terapeuter, pedagoger, saksbehand-
lere innen sosialkontor, barnevern, 
boligkontor, flyktningetjeneste, kultur-
medarbeidere, teknisk etat m.m. 

3. Ledere og politikere i kommunen.  Vi 
har så langt definert politikere, råd-
mannen og enhetsledere innenfor 
denne gruppen. 

 
Deltakerne i prosjektgruppa representerer 
ulike ståsteder, og vi startet tidlig med å 
orientere medarbeiderne/organisasjonene.  
Målet med dette var todelt.  For det første 
for å sikre at våre kollegaer/medlemmer vet 
om at det er igangsatt arbeid for å utarbeide 
en slik overordnet plan i kommunen, for det 
andre å få innspill tidlig i prosessen på hva 
planen bør inneholde. Allerede etter første 
samling på Gardermoen i november 2004 
var vi klar over at vi måtte utvide og 
fokusere mer på brukermedvirkning i 
prosjektet.  Det har ført til at vi nå har 2 faste 
brukerrepresentanter i prosjektgruppa, og at 
vararepresentant deltar på møtene for å 
sikre ”full” representasjon til enhver tid. 
Brukerrepresentantene har også fått i 
oppdrag å informere om prosjektet i sine 
respektive organisasjoner.  I tillegg 
planlegger vi et åpent verksted spesielt for 
brukere for å sikre at også uorganiserte 
brukere kan komme med innspill til planen. 
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Enhetsledere informeres fortløpende 
gjennom to ulike enhetsledernettverk 
opprettet i kommunen, et for omsorg/ 
rehabilitering, et for helse, sosial, barnevern, 
forebyggende, psykiatri. Rådmannen og 
leder for kommunalt råd for funksjons-
hemmede er med i styringsgruppa til 
planarbeidet. Sistnevnte er også leder for 
Helse- og sosialkomiteen i Tromsø 
kommune. Et viktig tema i det videre arbeid 
vil være hvordan vi skal fortsette å sikre en 
stabil forankring som kan føre til et bredt og 
sterkt eierskap til den endelige plan. 
 

 

 
5.3 Tønsberg kommune 

 
Tønsberg kommune startet arbeidet med 
rehabiliteringsplan med utgangspunkt i 
kommuneplanen som har vedtatt at ”den 
tverrfaglige rehabiliteringstjenesten skal 
samordnes”. 
To virksomhetsledere tok utgangspunkt i 
dette og tok initiativ til å få utarbeidet en 
egen plan for rehabilitering. Samtidig ble det 
opprettet samarbeid og kontakt med SKUR. 
Rådmannens direktiv for arbeidet var: 
 

 Å ikke legge opp til en omfattende 
”skrivebordsplan” 

 At det utarbeides et mandatforslag 
av en mindre gruppe 

 At det inngås en samarbeidsavtale 
med SKUR 

 
Som en strategi for å få til dette ble det 
bestemt å: 

 Bruke tid – ikke handle overilet av 
entusiasme 

 Velge bevisst hvem som tar 
kontakt/snakker med hvem og i 
hvilke fora 

 Sikre ”små input” i egnete fora 
 Ikke være påtrengende eller 

styrende 
 Ha uformelle samtaler med nøkkel-

personer 

Våre erfaringer så langt med denne til-
nærmingen, som har vært tidkrevende er: 
 

 Arbeidet ble forankret i vedtatt 
kommuneplan 

 Det ble inngått samarbeidsavtale 
med SKUR 

 Arbeidet ble forankret i ledelsen 
blant annet med prosjektleder fra 
rådmannens stab 

 Det ble en bred involvering fra flere 
virksomheter 

 De ble mer avklart hvem som var 
de rette personer å trekke med i 
det videre arbeid 

 
Våre erfaringer er oppsummert: 

 Viktig å ta seg god tid til å inn-
hente informasjon og kunnskap 

 Få klart fram hva som er mandat 
for arbeidet 

 Avklare og skape forståelse for 
arbeidsmåter 

 Avklare de ulike aktørers roller i de 
ulike fasene av planprosessen 

 Ha fokus på viktige suksess-
faktorer 

 
 

 

 
5.4 Kristiansand      
      kommune 

 
 
Erfaringer fra oppstart av planprosess 
Kristiansand kommune 
I Kristiansand kommune vedtok rådmannen 
at ved rullering av kommunens 
rehabiliteringsplan skulle det nedsettes en 
arbeidsgruppe på tvers av sektorene. Det 
ble også inngått avtale med SKUR om 
deltakelse i deres utviklingsnettverk som 
skulle jobbe med dette tema. Arbeids-
gruppen fikk følgende mandat: 
 
Kristiansand kommune skal gjennom 
re-/habiliteringsplanen sikre og sam-
ordne ulike aktiviteter som gir inn-
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byggere med funksjonssvikt nød-
vendig støtte og tilrettelegging for å 
mestre hverdagens krav. 
Samordningen skal gjøre tilbudet 
synlig og lett tilgjengelig for bruker.   
 
Bakgrunnen for mandatet kan opp-
summeres i følgende: 
Det er manglende samordning for 
kommunens samlede tjenester innen 
habilitering og rehabilitering, mellom 
sektorene og med fylkeskommunale og 
statlige tjenester. Forskrift om habilitering og 
rehabilitering gir kommunen en plikt til å 
samordne tjenester for de som bor og 
oppholder seg i kommunen. 
 
Tiltak for å skape forankring av planarbeidet: 
 

 Innkalling til to dialogmøter med 
brukere, tjenesteytere og tillits-
valgte for diskusjon om målsetting 
og grunnlag for ny rehabiliterings-
plan 

 Dialogmøtene ledet av egen 
prosessveileder 

 Prosessdirektiv laget i samarbeid 
med representant fra rådmannens 
stab 

 Arbeidsgruppen konsentrerte seg 
primært om innhold 

 Eget informasjonsskriv til kommu-
naldirektørene 

 
Erfaringer: 
 

 Arbeidet ble i stor grad forankret 
hos tjenesteytere og brukere 

 Ekstra arbeid måtte gjøres for å 
sikre forankring i alle sektorer - 
representantene i plangruppen 
gjennomførte dette 

 Arbeidsgruppen fikk god tid til å 
sette seg inn i det faglige da egen 
prosessveileder ble brukt samt 
egen ressursperson til utforming 
av prosjektdirektiv 

 

 

 
5.5 Randaberg   
      kommune 

 
Initiativ og igangsetting av planarbeidet 
Initiativet til å utarbeide rehabiliteringsplan 
kom fra rådmannen og rådmannens leder-
gruppe. Det ble opprettet en styringsgruppe 
og en prosjektgruppe for arbeidet. Prosjekt-
gruppen er ledet av kommunens 
rehabiliteringskoordinator.  
 
Den opprinnelige gruppen bestod av ni 
personer og med stor overvekt av helse-
personell i tråd med gammel tenkning. 
Denne gruppen var enda ikke satt i arbeid 
da kommunen inngikk en samarbeidsavtale 
med SKUR om deltagelse i deres utviklings-
nettverk med tema overordnet plan for 
personer med behov for koordinerte 
tjenester. I tråd med nettverkets retnings-
linjer om tverrfaglig og tverrsektoriell 
deltakelse og brukerdeltagelse ble gruppens 
sammensetning endret. Denne ble 
presentert for styringsgruppen og 
rådmannen, og det ble bestemt at gruppen 
måtte reduseres til fem representanter. 
Dette var ønskelig for å få en bedre gruppe-
prosess i en mindre gruppe. Styrings-
gruppen og prosjektleder hadde en 
gjennomgang på hvordan en best kunne 
representere aktuelle målgrupper. Den 
endelige prosjektgruppen har nå 
representanter fra enhetene psykiatri, tiltak, 
barn og familie, levekår samt rehabiliterings-
koordinator. 
 
Da prosjektgruppen startet opp var den 
første oppgaven å få på plass en bruker-
representasjon i planarbeidet. Etter 
erfaringer fra nettverket i SKUR ønsket vi å 
få med minst to brukere som faste 
medlemmer av plangruppen. Vi startet 
derfor med å skrive en invitasjon til 
deltagelse. Vi hadde med oss konsulent fra 
personalavdelingen for å utarbeide en slags 
funksjonsbeskrivelse for brukerrepresentant. 
Deretter utformet vi en tekst som inneholdt 
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en ”utlysning” etter brukerrepresentanter, 
med informasjon om arbeidet med rehabili-
teringsplanen og en generell invitasjon for 
alle til å komme med innspill til prosjekt-
gruppens medlemmer. Vi kalte det for 
”Invitasjon til deltagelse i arbeid med 
rehabiliteringsplan”. 
 
Webredaktør i kommunen la invitasjonen ut 
på kommunens nettsted og på intranett som 
er tilgjengelig for kommunens ansatte. Det 
ble også satt inn en annonse i Bygdabladet 
som henviste til teksten på internett. Videre 
sendte vi invitasjonen til de ulike 
brukerorganisasjonene i kommunen. 
Kommunen vår ligger nær opptil en stor 
kommune og mange av kommunens 
innbyggere benytter seg av ulike tilbud der. 
Vi sendte derfor også invitasjonen til enkelte 
større brukerorganisasjoner der som kan 
tenkes å ha medlemmer fra vår kommune. 
 
Som et resultat av dette meldte det seg fire 
interesserte brukere. Kommunens ansatte 
er informert om at arbeidet har startet. 
Gjennom arbeidet med planen vil prosjekt-
gruppens referater også ligge tilgjengelig 
slik at styringsgruppen og ansatte i 
kommunen kan lese dem og følge med i 
arbeidet. 
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6 En planprosess fra A-Å i  
   Time kommune! 
 

 

 
Beskrivelse av en 
helhetlig planprosess 

Skrevet av Anne Reidun Garpestad 
 
Plan for rehabilitering 2006 – 2009; ”Auka 
funksjons-/og meistringsevne, likeverd 
og deltaking” 
 
I Time kommune har vi i perioden 2005 – 
2006 arbeid med fleire sektorovergripande 
planar. Rullering av Kommuneplan 2007-
2018, oppstart Sentrumsplan og Grøntplan 
for Bryne og Plan for rehabilitering. I dette 
arbeidet har vi diskutert kva som er viktige 
suksess kriterier for å lukkast med plan-
arbeid som er sektorovergpipande og har 
betydning for ulike brukargrupper. Dette 
utfrå gode og mindre gode erfaringar vi har 
gjort oss undervegs. Ein kan bruke dei same 
prinsipp enten ein skal skrive Grøntplan for 
Bryne eller Plan for rehabilitering. 
 
Eg har vore leiar av arbeidsgruppa som har 
arbeid med ny plan for rehabilitering. Vi 
starta arbeidet haust 2004, planen vart 
sendt ut på høyring november 2005 og skal 
politisk behandlast av kommunestyret 
22.04.06. Dette kan virke som lang tid, men 
når målet for planprosessen har vore å 
involvere, informere og inspirere, vil det 
nødvendigvis ta noko meir tid. Samtidig held 
vi på med andre ting også...... 
 
Eg vil ta for meg dei 5 punkta som vi syns er 
viktige forutsetningar for å lukkast i plan- 
arbeid: 
 

 Mandat 
 Plankompetanse 
 Brukarmedverknad 
 Arbeidsgruppe på tverrs 
 Planprosessen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandat 
Det er viktig å ha eit tydeleg og konkret 
mandat som må vere forankra adminstrativt  
hos Rådmannen, eventuelt også politisk. 
Mandatet vårt var konkret, og vi starta 
optimistisk hausten 2004. Arbeidet gjekk 
ganske tregt til å begynne med, og den 
bredt samansette arbeidsgruppa strevde 
med å få gang på arbeidet. Det var 2 viktige 
ting som gjorde ein endring og som sette 
fart på og tilførte arbeidet energi: 1) Time 
kommune vart invitert til oppstartsamling 
saman med SKUR og 5 andre kommunar på 
Gardemoen novemeber 2004. Samlinga 
skulle vere oppstarten på arbeidet med 
rehabiliteringsplanar i desse kommunane. 
Her gjekk det opp for oss at det ville vere 
lurt å leggje opp planarbeidet som ein 
prosess, for å sikre involvering, og for å 
kunne informere og inspirere og 2) vi fekk 
inn ein person frå kommunen si plan-
avdeling i arbeidsgruppa, noko som vi 
opprinneleg ikkje hadde. 
 
Etter denne samlinga gjekk vi tilbake til 
styringsgruppa og ajourførte mandatet og la 
ein framdriftsplan med stor vekt på 
medverknad 
 
”If a man does not know to which port he is 
sailing, no wind is favourable” 
(Seneca) 
 
Plankompetanse 
Ofte er det slik at det er engasjerte fag-
personar, ofte med helsefagleg bakgrunn, 
som brenn for rehabilitering i kommunane. 
Vi får ofte også eit ansvar for å skrive 
kommunen si rehabiliteringsplan. Det at ein 
har kunnskap om faget, betyr nedvendigvis 
ikkje at vi har kunnskap om planarbeid.  
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Begge deler trengs for å lage ein god plan. 
Derfor er eit av dei viktige suksesskriterier at 
det er personar med plankompetanse med i 
arbeidsgruppa. Dersom ein velger at Plan 
for rehabilitering skal vere ein kommune 
delplan, ja, kva betyr det for planarbeidet 
undervegs? Her er det bl a viktig med 
kjennskap til Plan – og bygningslova. Frå 
Time kommune sin plan:  
 
”Planen har status som ein kommune 
delplan. Plandokumentet er eit resultat 
av ein planprosess med brei med-
verknad ( jf. Plan – og bygningslova § 
16-1 ). Plangruppa har kunngjort 
oppstart av arbeidet med invitasjon til 
innspel, arrangert møte med brukar-
organisasjonane og avvikla lunsjmøte 
for tilsette som arbeidar med 
tilgrensande utfordringar”. 
 
Det at vi kunngjorde oppstart, kommunen 
sende bl a ut pressemelding og informasjon 
vart lagt ut på heimesida, gjorde at pressen 
tok kontakt. Vi hadde oppslag i Jærbladet 
der fokus var på rehabilitering som både 
individretta arbeid og meir samfunnsretta 
tiltak for å leggje tilrette for likeverd og 
deltaking. Miljøverndepartementet hadde 
også fått med seg denne invitasjonen på 
heimesida og tok kontakt for å høyre kva 
innspel vi hadde fått. 
 
Brukarmedverknad 
Dersom Plan for rehabilitering skal 
behandlast som ein kommune delplan, må 
det vere lagt opp til breid medvirkning rundt 
planarbeidet. Vi var veldig klar på at vi ville 
ha tak i brukarsynspunkt, både kva som 
fungerer bra og kva som kan bli betre når 
det gjeld rehabilitering. Dette vart organisert 
via Brukarrådet, og vi fekk inn nokre 
skriftlege tilbakemeldingar. Etter at vi 
justerte mandatet vårt, gjekk vi inn for ein 
breidare prosess på dette med brukar-
medverknad. Vi inviterte (invitasjon både 
som brev og annonse i avisa) brukar-
organisasjonar med tilknyting til Time 
kommune til ”Verdenskafé”. Verdenskafé er 
ein metode for å skape engasjement og 

medvirkning. Her fekk vi konkrete innspel 
som vi tok med i det vidare arbeid og som er 
synleg i den ferdige planen: Eks på innspel: 
 

 Gjere kommunen si heimeside 
tilgjengeleg for blinde og svaksynte 

 Etablere eit ”bibliotek” av levande 
kunnskap - menneske som kan dele 
si livserfaring i direkte møte med 
andre 

 Kommunen må auke omfanget av 
brukarstyrt personaleg assistanse 

 Sikre tilgjengelighet for alle 
 
Når det gjeld andre planar i kommunen, for 
eksempel grøntplan, så vil grunneigarar 
vere viktige å be om innspel frå under 
prosessen. Parter som er berørt av planen, 
for eksempel grunneigarar eller personar 
med nedsett funksjonsevne, skal oppleve 
seg sett og blitt gitt mulighet til å uttale seg. 
 
Arbeidsgruppe 
Utfrå mandatet vårt, der fokus også skulle 
vere på deltaking og samfunnsretta tiltak, 
var det viktig at arbeidsgruppa var tverr-
fagleg samansett. I tillegg må det vere 
brukarrepresentasjon. I vår gruppe var det 
med tilsette frå omsorg, PPT, helsestasjon, 
fritid og kommunen si eigedomsavdeling, 
nybygg. Som leiar av gruppa, opplevde eg 
diskusjonane i arbeidsgruppa som fruktbare. 
Blant annat er det viktig at språket og orda 
vi bruker er forståelege, også for dei som 
tradisjonelt ikkje arbeider med rehabilitering.  
 
Planprosessen 
Vi hadde to resultatmål for planarbeidet:  
- Sikre eigarforhold og forankring av 

planen i alle ledd, administrativt og 
politisk, brukar og tilsett   

- Sikre at planen er ein delplan av 
kommuneplanen 

Vi arrangerte eit lunsjmøte med tilsette frå 
ulike avdelingar i kommunen. Vi frista med 
god mat og kjekke kollegaer. Dei inviterte 
vart plassert rundt småbord, og målet var at 
tilsette som arbeider med individretta tiltak, 
altså tilsette frå skule, helse, omsorg skulle 
treffe kollega som arbeide med planlegging, 



 19

bygg og anlegg. I tillegg hadde vi 
informasjon om rehabilitering, med vekt på 
”gap-modellen” og brukarrepresentanten i 
arbeidsgruppa hadde innlegg om temaet: 
Ferdig rehabilitert – kva så? Vi viste og små 
filmklipp om universell utforming-tilgjenge for 
alle. Ein frå kvart bord noterte på store ark 
kva som vart diskutert rundt bordene ut frå 
spørsmålet: ”I din arbeidssituasjon: kva 
utfordringar ser du i ditt arbeid for å gjere 
gapet minst mogeleg for brukaren?” 
Oppbyggjing av planen var eit punkt vi 
diskuterte mykje.  Det var viktig at planen 
skulle vere overordna, samtidig konkret og 
den skulle vere relativt kort. Ansvar for 
gjennomføring av ulike tiltak skulle liggje på 
administrativt nivå. Vi valde til slutt tredeling 
av planen, med ein overordna del (Del 1), 
ein handlingsdel (Del 2) og ein del som tek 
opp dei administrative og økonomiske 
konsekvensane av tiltaka i handlingsdelen 
av planen (Del 3). Vi ser på Del 3 som ein 
viktig del av planen sidan den skal rullerast 
kvart år i samband med økonomi-
planarbeidet. 
Ein viktig del av prosessen har vore møte 
med styrinsgruppa undervegs. Vi har sjekka 
ut mandatet, fått innspel både på prosessen 
og sjølve planproduktet. Høyringsutkastet 
vart sendt til politisk godkjenning før det vart 
sendt ut til høyring. Det at planen er ein 
kommune delplan, med dei krava det 
medfører til medverknad, informasjon og 
politisk behandling, har vore med å sikre 
eigarforhold politisk. Høyringsutkastet vart 
sendt ut til eit stort antall brukar-
organisajonar med lokal tilknyting og 
kommunale, statlege og fylkeskommunale 
samarbeidspartar. Vi kunne nok ynskt oss 
fleire tilbakemeldingar, vi fekk i alt 6 stk, 
men dei vi har fått, vert lagt med planen når 
den skal til politisk behandling. Utanom 
dette, så er bra å ha engagerte medlemar i 
arbeidsgruppa, som er forskjellige og som 
kvar på sin måte gjer at resultatet blir betre 
enn om kvar enkelt av oss skulle gjort 
arbeidet. 
 
”The honour of one is the honour of all 
– the hurt of one is the hurt of all”. 

 

Styringsgruppa 
godkjenner 

mandatet juni 
2004 

Verdens kafè 
februar 2005 

Lunsj møte 
februar 2005 

Ajourføring av 
mandat og ny 
framdriftsplan 

desember 
2004 

Oppstartssemi
nar i regi av 

SKUR 
november 

2004 

Politisk behandling i 
kommunestyre 

22.04.2006

 Plan-
kompetanse 

inn i  
gruppa 

Styringsgruppa 
oppnemner 

arbeidsgruppa 
juni 2004 

Styringsgruppa 
sender 

høyringsutkast
et til politisk 
godkjenning 
før det blir 
sendt til 
høyring  

oktober 2005 

Utsjekking 
m/styringsgrup
pa planprodukt 

og videre 
prosess  

mai 2005

Planen sendt 
til høring tom 
31.12.2005



 

 

Grafisk design: Ian Dawson



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


