
Folkehelsekonferansen  2015 

PARALLELL SESJON tirsdag 27. oktober C1: Snarveier til folkehelse!  

Lokalsamfunnet sett fra barnas stå- og gåsted ved Ingvil Aarholt Hegna, DOGA  



Barns og unges stemme er viktig 

når vi bygger fremtiden 



Barnetråkk 



 Kvalitet og mobilitet i byer og tettsteder 



  «Konsekvensutredninger viser hvor elgen trekker og frosker hekker, men ikke hvor barna går, 
leker eller oppholder seg» (sitat planlegger) 



 
 

 

  Barns rett til medvirkning er lovfestet, men i praksis vanskelig å gjennomføre 



Utfordringer for medvirkning 

• Medvirkning sees på som en plikt, ikke en ressurs 
• Vanskelig å skape engasjement – temaene for store, lite 

konkrete 
• Mye bruk av folkemøter – fremmedgjørende for mange og 

fanger ikke bredden av innbyggere 
• Vanskelig for innbyggere å ha oversikt over planprosessen 
• Vanskelig for kommunen å overføre kunnskapen fra 

medvirkning til konkrete planer 



Barna er eksperter på sine omgivelser 



  uterom  omgivelser  møteplass  lek  nærmiljø  bokvalitet  trivsel  aktivitet  folkeliv  livskvalitet  mobilitet mangfold 

 



Økt fortetting i byer og tettsteder får konsekvenser for barn og unges lokalmiljø 



Hvorfor er barns lek og utfoldelse viktig? 
• Utvikle motoriske ferdigheter 

• Bli selvstendig, skape distanse til foreldrene, autonomi 

• Oppleve variasjon: et ønske om å skape, oppdage, fortelle 

• Lære å omgås fremmede,- sosial kompetanse 

• Lære å håndtere konflikter og risiko på egenhånd 

• Alle barn bør ha lik tilgang på gode omgivelse 



Hvordan leker barn i dag? 
Noen forskere hevder barn har dårligere lekekår i store byer i dag enn noensinne 

Diskurser og klisjeer sier: 

• Binding til sitt eget hus / hage 

• Organiserte aktiviteter i beskyttede enklaver 

• Økende mediekonsum 

• Helikopterforeldre / gis-tracking / telefonforfølging 

• Fedmeproblematikk / lite daglig bevegelse 

 



Snurr Film 



Barnetråkk 2008 – 2015 
Mer enn 300 skoler og 100 kommuner har 
gjennomført barnetråkk-registreringer 

• Digital registrering av barn og unges 
skolevei og mening om sitt nærmiljø 

• Resultatene kan legges direkte inn i 
kommunens geografiske database 

• Oppgradering av verktøy i 2014 

• Ny hjemmeside og digital plattform 

• Pilotprosjekt med 3 kommuner i 2015 om 
implementering av resultater 

 

 

 



SKI    BODØ    GISKE 



Funn fra Barnetråkk og veien videre 

• Barn og unge trives i Ski 

• Magasinleiren et sted barna kunne tenke 
seg å være 

• Snudde en prosess, fra å skulle bli 
parkeringsplass planlagt som park og 
friområdet 

• Egen workshop for ungdom med tanke på 
utnyttelse av torget 

• Utarbeider interne rutiner for medvirkning 
og barnetråkksjekklister 

• Har integrert barnetråkk som eget punkt 
på kommunens interne kartsider 



Vandreutstilling om BARN I BY til kommuner i hele landet 
Åpning på DOGA 4. februar 2016 



Erfaringer fra kommunene: 

• Medvirkning tar tid – og det krever at noen «holder i det» og følger det opp 

• Implementering kommer ikke av seg selv 

• Barnerepresentanten har ikke nok ressurser til å følge det opp 

• Viktig at involvering skjer i hele kommunen, og ikke bare i planavdelingen 

• Krever god forankring i ledelsen i alle avdelinger 

• Ungdomsrådet kan være en god samarbeidspartner dersom det fungerer 

 



Noen betraktninger … 

• Det handler om å skape en kultur og bevissthet rundt medvirkning i kommunen  

• De fleste kommuner har lite erfaring utover folkemøte når det gjelder 
medvirkning 

• Det tar tid å endre praksis – vær tålmodig – og ikke gi opp 

• Bruk tid på å analysere og tolke resultatene – involver bredt 

• Sett av nok med ressurser! 

 



Gå, sykle eller kjøre bil? 



Veien videre for medvirkning på DOGA  

• Folketråkk 2015-16 

• Medvirkningsnettverk 

• Åpne for nye pilotprosjekter rundt medvirkning og 
lokaldemokrati fremover 



Takk for meg! 
 
Ingvil Aarholt Hegna 
iah@doga.no 

http://barnetråkk.no/ 

http://barnetråkk.no/

