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BRUKERMEDVIRKNING I PLANPROSESSEN VED BYGGING AV NY SKOLE 

 

1. Bakgrunn 

Våler kommune skal bygge ny skole. Dette notatet er utarbeidet som grunnlag for å trekke opp 

overordnede retningslinjer for brukermedvirkning i planprosessen. 

2. Definisjon, hensikt og formål 

Med brukermedvirkning menes i denne sammenheng: 

Medvirkning fra representanter for de fagmiljøer som skal arbeide og lære i Nye Kirkebygden skole, 

enten som ansatte, elever, gjesteaktører eller som eksterne brukere. 

Brukermedvirkningen legges opp slik at den ivaretar ansattes rett og plikt til medvirkning i henhold til 

lov- og avtaleverk. 

Med planprosess menes alle aktiviteter som er nødvendig for å spesifisere krav til bygget – 

kravspesifisering - og for å finne løsninger på kravspesifikasjonene – prosjektering. 

Prosjektet skal løse kompliserte brukerfunksjoner med mange krav til logistikk, planløsninger og 

bygnings- og installasjonsteknikk. Prosjekteringen skal derfor legges opp etter en prosess som gjøre 

det mulig å få fram brukeres faglige kunnskap om de funksjoner som den nye skolen skal betjene, slik 

at bygget blir planlagt og bygget mede best mulige løsninger innenfor de rammer som gjelder. 

Hensikten med brukermedvirkningen er derfor: 

 Å sikre at brukernes kunnskaper om funksjonene som skal løses, kommer til anvendelse i 

prosjekteringen. 

 Å sikre at løsningen er forankret i brukermiljøet 

 Å bidra til motivasjon for prosjektet og å lege et godt grunnlag for ferdigstillelse av huset. 

 Å bidra til ivaretakelse av ansattes retter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk. 

Endelig er det en vesentlig hensikt å få til en brukermedvirkning og en planprosess som fjerner eller 

sterkt reduserer behovet for endringer i ettertid. 

Brukermedvirkningen skal organiseres og styres av prosjektorganisasjonen og skal hovedsakelig skje 

gjennom brukermøter der de prosjekterende legger fram sine prosjektforslag til informasjon, 

drøfting og avklaring. Prosjektledelsen sørger for innkalling til, framleggelse av problemstillinger og 

forslag samt referater fra brukermøter etter møteplan som er omforent med de prosjekterende og i 

samsvar med framdriftsplan for prosjekteringen. 

3. Rammer, mål og myndighet for medvirkning 

Brukermedvirkning skal skje innenfor rammer som til enhver tid er fastlagt for prosjektet. I 

kravspesifisering, prosjektering og utstyrsplanlegging skal all prosjektutvikling skje ved hjelp av 

brukermedvirkning slik det er beskrevet under punkt 2. 



Brukermedvirkningen er prinsipielt rådgivende. Brukerne gir råd på vegne av de fag, 

funksjonsområder og organisasjonsenheter de representerer, som skjer innenfor prosjektets 

rammer. 

Prosjektledelsen og prosjektets øvrige aktører skal hensynta de råd som fremkommer så langt dette 

er mulig innenfor de aktuelle rammer og så langt det er mulig ut fra andre overordnede hensyn, som 

for eksempel myndighetskrav. 

Den formelle og endelige beslutning i alle spørsmål som er utredet gjennom brukermedvirkning, tas 

av prosjektets styrende organer. 

4. Opplegg for medvirkning 

Brukermedvirkningen må legges opp slik at den skjer på riktig kompetansenivå i forhold til arten av 

de oppgaver medvirkningen gjelder til enhver tid. Dette innebærer at hele brukerorganisasjonen ikke 

skal medvirke i alt til enhver tid. 

Noen oppgaver er av overordnet karakter og krever medvirkning på et nivå der brukerne har 

kunnskap og oversikt over hele virksomheten. Andre oppgaver krever kunnskap og mandat innenfor 

en funksjon eller fagområde, mens noen oppgaver krever kunnskap om detaljerte funksjonsspørsmål 

innenfor et avgrenset område. Alle områder er imidlertid viktige for å få til et godt sluttprodukt. 

Brukermedvirkning må dels foregå gjennom den eksisterende driftsorganisasjonen, og dels gjennom 

særskilt brukerorganisasjon. 

5. kommunikasjon og samarbeid 

Brukermedvirkningen skal skje gjennom effektiv og dokumentert kommunikasjon mellom deltakerne 

i prosjektet. 

Medvirkningen vil fordre samarbeid på tvers av eksisterende organisasjonsgrenser. Dette krever evne 

til å se bort fra hva som er «mitt» og hva som er «ditt» og se helhet, tverrgående behov og løsninger 

samt synergier for å oppnå maksimal effekt av prosjektets ressurser. 

Prosjekteringsledelsen vil gjennom oppstart- og fasemøter sørge for at alle aktører får god 

informasjon om arbeidsoppgavene og om arbeidsmåtene, slik at muligheten for kommunikasjon og 

samarbeid blir best mulig. 

6. Organisering 

Brukermedvirkning vil i stor grad skje i møter mellom de berørte brukerne og prosjektets øvrige 

aktører, og mellom representanter for brukerne internt. Brukermedvirkningen vil derfor bli foreslått 

organisert i brukergrupper på ulike nivåer. 

Det vil bli utarbeidet eget organisasjonskart hvor brukergruppene ivaretas i et helhetlig perspektiv.  
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