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INNBYGGERFORSLAG AV 08.09.2018 - FORSLAG OM UTARBEIDELSE AV 
BESTEMMELSER FOR MEDVIRKNING I PLANPROSESSER FOR OSLO KOMMUNE  
 

Saken gjelder: 
 
Ifølge kommuneloven § 39a og reglement for bystyret, pkt. 36a vedrørende Innbyggerforslag, skal 
bystyret ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 300 innbyggere 
i kommunen står bak forslaget.  
 
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et 
tidligere innbyggerforslag eller samme innhold som en sak som er behandlet av bystyret i løpet av 
valgperioden.  
 
Forretningsutvalget avgjør hvordan saken skal behandles. Forretningsutvalget kan med alminnelig 
flertall bestemme at forslaget skal sendes til en av bystyrets komiteer, kontrollutvalget eller 
forretningsutvalget til behandling eller sendes byrådet til behandling. 
 
Bystyret skal ta stilling til forslaget senest 6 mnd. etter at det er fremmet. 
 
Forslaget: 
 
Christian Sømme på vegne av Folkeaksjonen for human Skøyen områdeutvikling skriver: 
 
Plan- og bygningsetaten opererer i mange planprosesser på en måte hvor det er tvil om prosessene 
er innenfor Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning. Norges hovedstad må gå 
foran med gode, demokratiske prosesser og bred involvering av befolkningen. Det kan ikke om og 
om igjen være et tvilsspørsmål om kommunens planmyndighet er innenfor lovverket for 
medvirkning i forbindelse med kommuneplaner, områdereguleringer, detaljreguleringer o.a. 
Medvirkning er en viktig, demokratisk prosess som både utnytter innbyggernes lokalkunnskap og 
skaper lokal tilhørighet i motsetning til fremmedgjøring. I dag bidrar Plan- og bygningsetaten til 
en polarisering mellom innbyggerne og Oslo kommune inkludert bystyrepolitikerne. Oslo trenger i 
stedet en kultur hvor innbyggerne jobber i fellesskap for å skape gode løsninger. Når det blir reist 
kritikk mot medvirkning før, under og etter planprosesser behandler Plan- og bygningsetaten ofte 
selv kritikken. I denne bukken og havresekkensituasjonen blir kritikken avvist og etaten mener at 
den er innenfor Plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning. Det er derfor avgjørende 
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å involvere eksterne, uavhengige miljøer for å få medvirkning tilbake på riktig spor. Dette gjelder 
også i utarbeidelse av bestemmelser for medvirkning. I Oslo er flere enkeltpersoner og 
organisasjoner utholdende over flere tiår og gir innspill basert på kompetanse om by- og 
stedsutvikling og medvirkning, uten å bli hørt. Det er viktig at disses kompetanse blir trukket inn i 
utarbeidelse av medvirkningsbestemmelsene. Arbeidet med bestemmelsene må tilrettelegges med 
høy grad av medvirkning. 
 
Det foreslås følgende: 
 
Oslo kommune iverksetter utarbeidelse av «Bestemmelser for medvirkning i planprosesser for 
Oslo kommune». Arbeidet ledes av uavhengig konsulentmiljø som ikke selv har tatt posisjon mot 
medvirkning i kommunen. Organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner som er engasjert i 
byutvikling av Oslo involveres underveis for å gi innspill.  
 
Saken er sendt inn gjennom minsak.no. Forslaget støttes av over 300 personer fra Oslo. 
 
Bystyret behandlet i møte 21.06.2017 sak 195 privat forslag av 27.04.2016 fra Espen Ophaug (V) 
og Odd Einar Dørum (V) om medvirkningsprosesser i Oslo kommune. Bystyret vedtok følgende: 
 
1.  
Bystyret ønsker at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkningsprosesser og 
ber byrådet legge denne målsettingen til grunn for sitt arbeid.  
 
2.  
Byrådet bes vurdere om bibliotekene kan ha en større rolle i å formidle de store planene i 
kommunen og konsekvensene det vil ha for nærområdet. 
  
3.  
Bystyret ber byrådet prioritere tiltak som kan øke medvirkning i de områdene av byen hvor 
andelen av befolkningen som deltar i medvirkningsprosesser er lavest. 
 
Det har med andre ord vært fremmet forslag om medvirkning i løpet av perioden som skal bidra til 
å tilrettelegge med høy grad av medvirkning. Det er således grunn til å ta stilling til om forslaget 
har samme innhold som tidligere sak og dermed ikke tilfredsstiller de formelle kravene i 
kommuneloven. Når direktøren anbefaler at forslaget avvises, legges det vekt på at begge 
forslagene tar utgangspunkt i medvirkningsprosesser knyttet til planarbeid i Oslo kommune. 
 
 

Direktøren anbefaler forretningsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Innbyggerforslag av 08.09.2018 – Forslag om utarbeidelse av bestemmelser for medvirkning i 
planprosesser for Oslo kommune avvises da bystyret har behandlet sak med samme innhold i 
perioden. 
 


