NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Til: Hovedutvalget for miljø- plan- og byggesaker

Fra: rådmannen

Saksbehandler: Mari Magnus

Dato:09.01.2014

Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerudsletta og Dyrløkke.
Orientering om avholdte og pågående medvirkningsaktiviteter
I dette notatet redegjør rådmannen kort for avholdte og pågående medvirkningsaktiviteter knyttet til
arbeidet med Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke. Rådmannen ønsker med dette å
holde de folkevalgte orientert om pågående aktiviteter. I notat blir det ikke gjort noen vurderinger av
tilbakemeldinger og resultater av aktivitetene, men i vedlagte referater kommer det fram innspill fra
møter.
Rådmannens opplevelse er at det er stor interesse for planarbeidet, men at engasjementet varierer
internt i planområdet. Generelt kan det virke som om at aktører og grunneiere på Seiersten og langs
Ullerudsletta er mer engasjert i planarbeidet og vil være med å forme planen, mens sentrale aktører
på Dyrløkke i større grad er avventende til hva planen vil bidra med.
Medvirkningsaktivitetene omfatter lovpålagte aktiviteter som utsendelse av brev og annonsering. I
tillegg inviterer vi til andre aktiviteter som møter, verksted og konkurranser. Aktivitetene er forankret
i planprogrammet for planen, fastsatt av kommunestyret 3. november 2014. På side 6 og 7
redegjøres det for hensikt og formål med medvirkning, og aktiviteter.
I planprogrammet er det beskrevet at kommunen skal « arrangere tematiske møter med grupper
som kan bidra med ideer og informasjon, blant annet med lokale organisasjoner, grunneiere og
næringsaktører.»
Plansmie: nyttig kveld for å få mange på banen
Rådmannen valgte å invitere til en «plansmie». Et verksted med gruppearbeid der hensikten var å få
opp flest mulige utfordringer og muligheter innenfor sentrale temaer og arealer på en enkelt kveld.
For å oppnå dette var det vektlagt bredde blant deltagerne. En rekke ulike aktører ble invitert for å
representere en interesse og kompetanse. Framfor å sende ut en helt åpen invitasjon ble invitasjon
sendt til de som var viktige å få med på en slik kveld. Invitasjonen til plansmie er vedlagt.
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Planavdelingen fikk over 60 påmeldinger, og blant de påmeldte var eiendomsutviklere,
eiendomsmeglere, arkitekter, næringsaktører, grunneiere, Statens vegvesen, Ruter, flere
organisasjoner og ti ungdommer. Deltagerne ble delt i 6 grupper. For å få mest mulig ut av kvelden
var det viktig at deltagerne fikk oppgaver de kunne si noe om og oppgavene ble utformet ut fra hvem
som meldte seg på. Gruppeoppgavene ble gitt følgende overskrifter:
-

Fortetting med kvalitet og identitet
Mindre bil og mer buss, sykkel og gange
Aktivitet i hverdagen og i nærmiljøet
Et attraktivt og levende byområde på Dyrløkke
Byutvikling for banr og unge
Et godt bomiljø for flere på Seiersten.

Oppgaver og referat fra gruppearbeidet er vedlagt.
Rådmannen er veldig fornøyd både med oppmøte, engasjement og konkrete innspill som kom ut av
plansmia. Ikke minst er det viktig og nyttig å sitte sammen rundt bord og diskutere muligheter, og for
kommunen er det nyttig å se hvem som har hvilke synspunkter. Plansmie bidrar også som
modningsprosess til arbeidet med og innholdet i en plan. Referat og innspill gir oss et nyttig grunnlag
i det videre i planarbeidet. Det var svært begrenset med tid på plansmia, men likevel riktig å legge
det til kveldstid. De fleste som var påmeldt har jobber og forpliktelser på dagtid. Ved å dele i grupper
og gi disse ulike oppgaver fikk kommunen mange svar på kort tid. Å invitere ungdommer inn på
samme arena som voksne er positivt for ungdommene som behandles som likeverdige parter, og
ikke minst nyttig for voksne å høre ungdommenes stemme direkte. Ungdommene ble likevel satt i en
egen gruppe- for at ikke ungdommenes stemmer skulle forsvinne i de andre gruppene.
Rådmannen vil vurdere å invitere noen grupper til nye møter, spesielt temaet næringsutvikling ble
lite diskutert og kan være egnet for et slikt møte. For arealene på Dyrløkke er det også nødvendig
med ytterligere møter, her kom det mindre konkret ut av gruppearbeidet. Rådmannen ser at det er
en utfordring å få de retta aktørene på banen. For en vellykket plan- og medvirkningsprosess er det
viktig at det ikke bare er kommunen som drar prosessen, men at noen nøkkelaktører drar andre med
seg.
Andre aktiviteter rettet mot barn og unge
Rådmannens erfaring med medvirkning fra barn- og unge i plansaker er at konkrete oppgaver er
enklere å forholde seg til, og gir nyttige, gode innspill. I samarbeid med frivilligsentralen,
ungdomsklubben Underhuset og utekontakten inviterer kommunen til en konkurranse for barn og
unge. Planavdelingen har laget en folder rettet mot barn og ungdom der innholdet i planprogrammet
gjengis kort, sammen med informasjon om konkurransen. Folderen trykkes i papir og blir delt ut på
alle skolene. I tillegg vil kommunen informere om konkurransen og planarbeidet gjennom
ungdomsklubben, i Amta og gjennom Facebook. Ungdommens kommunestyre har dessuten fått
folderen tilsendt og skal uttale seg om planarbeidet. Folderen er vedlagt.
I tillegg planlegger kommunen en «barnetråkkundersøkelse» blant elever i 9. trinn på Seiersten skole
og Montesorri ungdomsskole. I undersøkelsen legger ungdommene direkte inn i kart hvor de går og
oppholder seg, hvor de trives og ikke trives. Metoden er utviklet av Norsk form, og utprøvd i en rekke
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kommuner. Resultatet av registreringen vil bli brukt i områdeplanen, og annet relevant arbeid i
kommunen.
Øvrig informasjonsarbeid
Planens hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/byutviklingsplan er en viktig arena for å gi
informasjon, og dermed sikre åpenhet og mulighet for medvirkning. Sidene er tilgjengelig fra
kommunens startside, og på informasjonssiden er det publisert plandokumenter, innspill samt
presentasjoner og referater fra følgende møter:
-

Åpent informasjonsmøte (inkl. video-opptak fra møtet)
Trafikk-dag med statens vegvesen og Ruter
Frokostmøte med Frogn Næringsråd
Plansmie

Kommunen vil også bruke annonseplass i Amta for å informere om det pågående planarbeidet.
Informasjonen vil komme samtidig med informasjon om revidering av verneplanen.
Øvrige innspill
Kommunen inviterte alle til å komme med innspill til planarbeidet ved oppstart. Kommunen har så
langt mottatt 40 innspill. Flere av disse gjaldt avgrensning av planen, og dette ble redegjort for ved
fastsettelse av planprogram, sak 105/ 14 (MPB) og sak 115/14 (Kommunestyret).
Øvrige innspill gjelder flere forhold, også konkrete arealinnspill. Samtlige innspill vil bli oppsummert
og redegjort for ved 1. gangsbehandling av planforslaget. Vedlagt er en liste over mottate innspill, og
hvem som har gitt innspillene. Sammen med oversikten er det også et kart som viser hvilke arealer
innspillene knytter seg til. Innspillene er ikke lagt ved som vedlegg men er publisert på kommunens
hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/kommunen/plan-ogstyringsdokumenter/Reguleringsplaner/Planer-under-arbeid/Varslede-planer/byutviklingsplanOmradeplan-for-Seiersten-Ullerudsletta-og-Dyrlokke/Dokumenter/Mange-gode-innspill/
Vedlegg til notatet
1.
2.
3.
4.
5.

Invitasjon plansmie
Program, oppgaver og påmeldte – plansmie
Referat, gruppeoppgaver- plansmie
Folder, byutviklingsplan og konkurranse, barn og unge
Liste og kartoversikt, arealinnspill

Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Plan
Vår ref.: 14/01639-63

Side 3 av 4

Frogn kommune - Enhet for samfunnsutvikling - Plan
Vår ref.: 14/01639-63

Side 4 av 4

