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Vi er 50. 
år i år!







Jeg har tenkt:

§ Å fastslå at   spørsmålet «hvordan får vi bedre planer til raskt» 
– har vært drøftet av de fleste i salen MANGE GANGER før, 
og det finnes SVAR, men er de  blitt fulgt opp?

§ Å spørre ;  hva mener vi egentlig med «smidig»? 
§ Være litt personlig å si noe om en planprosess som utdannet 

meg til samfunnsplanlegger for 40 år siden (har relevans i dag!)
§ Være helt konkret ved å fortelle om to pågående 

planprosesser som adresserer noen utfordringer – og mulige 
konstruktive veier videre

§ Være litt blærete og (prøve) gi gode råd til hovedaktørene; 1) 
«Kommunen og de», 2) Plankonsulenter og rådgivere og sist 
men absolutt ikke minst; 3) Tiltakshavere/utbyggere/utviklere



Hørt det før?



• Situasjonsforståelsen er ganske godt definert i flere lignende møter og ikke minst i 
de mange workshopene som har blitt gjennomført de siste årene som f.eks. det  
Bergen Næringsråd og PBE hadde i mars i år der den nedslående undersøkelsen 
fra høst 2021 var bakteppet

Mange har sikkert spørsmålet på tungen ; er ikke dette EGENTLIG en  
REPETISJON  av noe vi allerede har vært igjennom?



Seminaret  i vår (med tittelen «En god og bærekraftig byutvikling») 
hadde en ganske så optimistisk konklusjon 



Vårens arbeidsøkt  hadde  i og for seg fasiten mht spørsmålstillinger  og 
utfordringer– og det ble gitt en del svar



Brukerundersøkelsen (der jeg selv bidro med et såkalt dypintervju) og 
seminaret i vår m.m. konkluderte bl.a. med dette 

1.Det er ulike rolleforståelser ; er den kommunale saksbehandleren en 
passiv tilrettelegger eller en prosesspilot? Hvem skal ha ledertrøyen 
gjennom en ofte laaaang planprosess?

2.Som igjen har med tillit å gjøre; oppfattes tiltakshavere (i alle fall i 
private prosjekt med et kommersielt tilsnitt) med mistenkelighet dvs. 
lite tillit fordi de er profittmaksimerende og ikke tiltros å representrere 
høyverdige samfunnsverier eller er man på lag, og skal alle bidra til 
å få frem et prosjekt – et tiltak – som bygger samfunn på en positiv 
måte? 



Brukerundersøkelsen (der jeg selv bidro med et såkalt dypintervju) og 
seminaret i vår m.m. konkluderte bl.a. med dette 

3. Hvem ER det offentlige – hvem er (egentlig)  «kommunen og de»?  
Skal man lytte til Byarkitekten, byantikvaren, bymiljøetaten, til fylkets 
kulturarvavdeling (fylket har innsigelsesrett!), statsforvalteren – eller 
bare til Byplan - når signalene er sprikende?  Hvem og hvordan 
koordineres ulike meninger på offentlig side? 

4. Som igjen har bl.a. med kompetanse å gjøre: Mange påpeker at en 
god prosess står og faller med saksbehandlernes  
ROLLEFORSTÅELSE, TILLIT og PROSESSKOMPETANSE mer 
generelt å gjøre  - som delvis henger sammen med rent faglig 
kompetanse; det ER forskjell på en erfaren arkitekt, en ingeniør eller 
jurist – eller samfunnsgeograf - i en mer faglig diskusjon om grep og 
kvaliteter. Det som ble påpekt er generelt  - en opplevelse av-
MANGLENDE LIKEBEHANDLING.



Brukerundersøkelsen (der jeg selv bidro med et såkalt dypintervju) og 
seminaret i vår m.m. konkluderte bl.a. med dette 

5. Fra det offentliges side blir det påpekt at mange  private, men også 
OFFENTLIGE utbyggere/utviklere  har urealistiske forventninger
til hva de kan få bygget, hvor raskt og til hvilke betingelser (= 
kostnader).  Prosesser med lang tid til realitetsorientering og dernest 
tilpasning til «det muliges kunst» er krevende. Her etterlyser mange fra 
kommunen/det offentliges side konsulenter som ikke (bare) er 
tiltakshaveres «advokater» (unnskyld; Harris!), men rakryggete 
rådgivere som tørr å gi klar melding når tiltrakshavere er på ville veier 
mht mål og forventninger.



Dette er 
derfor en 
anledning 
til å ta 
pulsen 
per 
september 
2022:

Er vi på rett vei? Er det tatt tak i det 
mange har påpekt er utfordringene? 
Det vil si; der det virker som det er 
enighet om som  en FELLES  
virkelighetsforståelse. 

• Litt mer selvreflekterende  (og filosofisk):  Har vi i alle  i de 
viktigste aktørrollene ( administrasjon/politikere, 
tiltakshavere/utbyggere, konsulenter/rådgivere) klart å 
justere oss slik at vi nå jobber videre/bedre?

• Tror det er viktig  - som nesten alltid – å være konkret. 
Som flere har påpekt i mange lignende debatter; målet på 
om verden går fremover er ikke å måle timer – dager -
med saksbehandlingstid eller fra planoppstart til endelig 
vedtak, men  hva som faktisk blir realisert, hva blir 
bygget – hva blir håndgripåelig ENDRET?

• Det er f.eks.  ikke noe (godt) svar at det er så og så mange 
tusen ferdig regulerte boliger  hvis planene ikke blir 
iverksatt?  Det er da vårt felles ansvar at  planer blir fort 
utdaterte, eller har for tunge rekkefølgekrav – eller rett 
og slett er for dårlige? 



• Ja,  hva skjer nå helt praktisk? Hvordan følges alle gode, 
konkrete innspill opp?

• Og; det betyr ikke BARE; hva gjør plan og bygningsetaten  -
altså «kommunen og de» – men hva skjer også på vår side dvs. 
vi som er konsulenter og representerer 
tiltakshavere/utbyggere/utviklere? Og også på 
utbygger/utviklersiden?



Hva er egentlig «smidig»?



ord = SMIDIG



Hva legger vi i 
begrepet  «smidig»?

• At vi (alle?)  er  «kompromissvillige», «løsningsorienterte», eller betyr 
det at tiltakshaver med sine konsulenter  bare rett og slett  «beliter» seg 
å føyer seg etter kommunen og andre offentlige instansers påbud/krav? 
Med andre ord; at man «tar signalene» og «innretter seg»?

• Eller har det mer med samspill å gjøre; altså hvordan Prosessene blir 
rigget? At vi f.eks. er enige om MÅLENE og RAMMENE (inkludert at et 
prosjekt f.eks. må være regningsvarende?)



• SVARENE  gjenspeiler selvsagt noe med hvilken rolle vi har i 
«prosessen» å gjøre. 

• Hvilke «hatter» vi har på oss. 

Kort sagt; hva vi måler «smidighet» med eller i:

Det KAN  forstås/oppleves som smidig om:

• "Kommunen og de» som det heter på godt bergensk AVVISER et planintiativ tidlig, raskt og tydelig 
og sier i klartekst; «Gløm det!».  

• Men for en tiltakshaver/oppdragsgiver som  har brukt kanskje år på å kjøpe eiendommer og utvikle 
en prosjektskisse er dette ikke SMIDIG, men HARDT OG FIRKANTET.

• Plankonsulenter og juridiske rådgivere kan oppleve kommunen som smidig om de sier ja til at en 
plan kan gå videre med en vanlig smørbrødliste med utredninger og avklaringer, mens en 
oppdragsgiver/utbygger syns det virker tungt og vanskelig og tidkrevende og DYRT å skulle begi 
seg inn på en ferd der det må bestilles et dusin utredninger/rapporter med forstatt liten forutsigbarhet 
om endelig utfall målt i f.eks. BRA-S



Litt personlig;
- hvordan jeg ble planlegger 
ved å planlegge nedenfra og 
opp i 10 år på Nordnes



Bittelitte grann om min bakgrunn 
– som jeg tror er et ganske bra apropos til dagens tema:

• Magister i sosial-antropologi. Avhandling om Bergens Tidende (komplekse prosesser i en medieorganisasjon)

• Flyttet til Nordnes (etter å ha vokst opp på Mannsverk og Smørås) i 1977 til  et hus – et oppussingsobjekt – fra 
1876 – og har bodd der siden med ektefelle og  3 barn  (som for lengst er voksne).

• Rekruttert av velforeningen  i 1981 til å være med lede et nasjonalt eksperiment støttet av Miljøverndepartementet 
og etterhvert 7 andre departement; var det mulig å utvikle en reguleringsplan for store deler av en bydel 
NEDENFRA; i regi av en velforening? Kunne en beboer/lokalstyrt planprosess skape en BEDRE utviklingsplan 
for et område enn en OVENFRAstyrt kommunal plan? 

• Planen for Nøstet. verftet, Klosteret fikk arbeidstittelen «Å skape fremtid NÅ!»  Den ble like my et forsøk i hvor 
mange viktige og nødvendige tiltak man kunne få til MENS man regulerte som et fokus på sluttproduktet; 
«PLANEN» med stor P.

• Over 150 beboere (av ca. 1500) var med i arbeidsgrupper som planla; nye gatetun, parker, ballbaner, men også 
bydelshus, nye bolig og næringsbygg – og ikke minst trafikkreguleringer – i en bydel uten boligsoneparkering og 
med fritt frem for kjøring og parkering overalt og der vestre utfartsåre med 17.000 ÅDT gikk gjennom 
Jonsvollsgaten og vestover.

• Planprosessen varte i over 10 år før planen var endelig vedtatt, men i mellomtiden var bydelen drastisk 
endret fordi statusen «under regulering» ga frirom for et hav av tiltak som ble gjennomført på dugnad og av det 
offentlige



Planen for Nøstet, Verftet, Klosteret er fortsatt gjeldende plan for Nordnes vestside. den 
erstattet en SANERINGSPLAN fra 1947 – ALL bebyggelse skulle rives



Dette var den gamle reguleringen. Planen fikk en nordisk planpris



Nøstet, Verftet Klosteretplanen  har et ganske unikt formål



En lang rekke nybygg, påbygg og ombygginger er et direkte resultat av planen
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Ikke bare boliger, men kultur og næringsbygg er bygget og blir bygget 
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Planen ga grunnlag for at Georgernes Verft 
ble bygget ut – at USF kunne utvikle seg 
som det har gjort og utallige byrom; parker, 
plasser, gatetun,  leke og idrettsareal 



Å ha fokus - å ta grep NÅ!

Notidi er me aldri herre yver
Difor er det tryggast å halda seg 
anten i gamle dagar eller i framtidi 
ein stad….

Olav H. Hauge

Dette er ikke for  å mimre over fortiden, men for å påpeke det mange er opptatt av; kan noe skje MENS 
man planlegger, hvordan unngå at alt skal VENTE PÅ  planen – kan man få til positive pop-
ups/midlertidigheter eller gir planprosessen trygghet for at man kan la noen tunge  tiltak slippe frem?



Det er heller ikke et argument for at 
prosessen er et mål i seg selv – eller en 
slags plankonsulentenes drøm om at timene 
bare skal løpe



- eg veit ikkje kvar eg skal,
men eg gler meg medan eg
kjem dit

Suksesskriterium: Prosess
den gode ferden (mot målet)



2 eksempler fra pågående 
planprosesser;
- Nyhaugveien (Wergeland)

- Strangehagen (Nordnes)



Nyhaugveien - Wergeland

Bybanestopp

Bybanestopp• 100-120 nye 
boliger

• Mange nye 
byrom

• Nytt 
sykkelanlegg i 
Storetveitveien

• Storetveitveien 
kan bli «gate» 
ikke «vei»



• Ev viktig del 
av Wergeland 
lokalsenter 
og Mindemyr-
utviklingen



Planområdet

Wergeland• Planoppstart 2013 
• Stanset i 2014 pga 

sykkelanleggsplan for 
Mindemyren-Paradis (senere 
Hagerupsvei)

• Tok 3 år før 
sykkelanleggsplanen var så 
avklart at Nyhaugveiplanen 
kunne videreføres

• 2018 gikk planen til 
1.gangsbehandling med ca 
140 boliger – men mange 
korrigeringskrav fra Byplan

• Fikk så i 2018 beskjed om 
igjen å «vente på» 
sykkelanleggsplanen

• Nytt grønt lys høst 2021, men 
nå tilbake til start; NY 
1.gangsbehandling pga 
«holdbarhetstid» 3 år for 
1.g.beh.



Planområdet

Wergeland• Senhøstes 2021; ny saksbehandler-
erfaren boligarkitekt – tilbød en helt 
ny arbeidsform: tette arbeidsmøter 
rundt en fysisk modell i CUBUS´store 
modellverksted.  Satt i gang fra nyttår 
2022. Alle «parametre» inne 
(Arkitekturstrategi etc)

• Nytt grep allerede i mars 2022 som 
blir svært positivt mottat 

• Videreutviklet til stort arbeidsmøte i 
juni i år  med «alle parter» inne –
betydelige begeistring blinkende grønt 
lys for å gå rett til 2.gangsbehandling 
(likevel)!

• Men nå har alt stoppet opp – et avtalt 
arbeidsmøte «rett over sommerferien» 
er nå antydet å kunne bli avholdt i 
november!

• Sykkelanleggsplanen er – omsider –
nå lagt ut til 1.gangsbehandling 
(høringsfrist i oktober) – den 
«forutsetter» egentlig 
Nyhaugveiplanen, men uklart om og 
hvem som koordinerer hva og tar tak i 
alle interavhengighetene



• Intensiv 
workshop-
prosess utover 
hele våren 2021 
i verksted, rundt 
fysisk modell 
med sterke 
faglige 
saksbehandlere 
fra Byplan førte 
til nye 
omforente grep



2018

2021

2022



2018-versjonen



2022-prosjektet/planen sett mot øst



2022-prosjektet/planen sett mot vest; (Storetveitveien i forgrunnen)



Inspirasjon



Status september 2022



Erfaring:
§ En viktig grunn til at ting tar (veldig lang ) tid – er (ofte) oppbinding til 

infrastrukturprosjekt med svært uforutsigbar fremdrift og finansiering. Bedre nøkler til å 
komme rundt slik bindinger vil gi flere prosjekt raskere i mange av de mest prioriterte 
fortetningsområdene.  Slike interavhengige planer med stor skala krever stor dyktighet og stram 
styring for å kunne overvinnes. Kanskje man adminstrativt og politisk bør ha fokus på; hvor 
er det  - løsbare - flaskehalser som kan utløse samfunnsmessig  viktig utvikling (flere 
boliger, nye arbeidsplasser, bedre infrastruktur, gode byrom) og prioritere ressurser på å løse 
disse?

§ For å få omforent gode – optimale prosjekt – må alle parter offentlig/privat – møtes, jobbe 
sammen med tilstrekkelig kompetanse representert. Ikke minst med utbygger  til stede. 

§ I dette tilfellet gikk BRA-S-en noe ned, men er fortsatt «regningsvarende» - og det er forståelse 
fra  Byplans side for at det  ER (økonomiske) smertegrenser.

§ Men er dette resultatet nå FORANKRET i systemet, er det ressurser til Å STÅ 
LØPET (at dette ikke bare er «stunt»)? Er det avhengig av at samme 
saksbehandler er/forblir  i systemet?



Strangehagen 13  på Nordnes – boligplan med 4 boliger 



• Byplan avviste
planintiativet, tross 
sterk anbefaling fra 
Byarkitekten.

• Ble anket til 
Byrådet som  
godkjente 
planoppstart

• Svært tett og god 
prosess videre med 
bl.a. 
fylkeskommunens 
«kulturarv»avdeling;

• Arbeidsform
IGJEN:  i verksted, 
med modell, tett og 
åpen faglighet, 
hyppige møter.



Fysiske modeller 
og fysiske møter er 
viktig  (selv) i en 
heldigitalisert tid.

Partene rundt et 
(arbeids)bord er (banalt 

nok) fortsatt en 
LØSNING (med ganske 
stor L)



• STATUS: Klar for 
1.gangsbehandling, 
men uklart om Byplan 
vil legge ut planen på 
vanlig måte eller om 
den må gå via Byrådet 
igjen. 

• Eksempel på at når 
fagmiljøene er i strid 
med seg selv, er det 
svært vanskelig å vite 
hva som skjer. Byplans 
saksbehandler har bedt 
oss som plankon-
sulenter ta alle 
kontakter med regionale 
instanser etc.

• (Ingen «pilot» eller 
«prosessleder» her)



• Vi mener det er uhyre viktig at byen har 
forbildeplaner/prosjekter som viser at det 
ER MULIG å fortette MED HØY KVALITET 
i bykjernen – i de verneverdige miljøene –
og at ikke all boligfortetning skal og må skje i 
transformasjonsområdene i sjøkanten.

• Kulturhistorisk er alle de gamle bydelenes 
viktigste karaktertrekk at de har grodd og 
utviklet seg dynamisk gjennom århundrene. 
Og slik vil  og må det fortsette;  skal 
barnefamilier bo sentralt, så må det være 
mulig å få utvide med større bodplass til 
vogner og sykler  og bedre bad. Det må 
være mulig å finne en større moderne bolig 
når familien vokser eller førligheten endres. 
Og ikke minst klima og miljøforbedringer er 
viktig også  for gamle hus...

• Hvem ivaretar HELHETSPERSPEKTIVET?



Gode råd



Hva kan kommunen (og det offentlige forøvrig) gjøre for å sikre smidighet (1) :
1. Ha svært komptente medarbeidere i alle nøkkelposisjoner; 
• mottak/sortering/vurdering (veiledning, planforum)
• som saksbehandlere dvs. som planpiloter  - og der viktige, komplekse planer blir 

ledet av dem med mest erfaring og RIKTIG kompetanse/erfaring (f.eks. både en 
arkitekt og en ingeniør/jurist)

2. Å vurdere kompetenthet og sikre at kompetenthet ikke forveksles med regelrytteri –
og utvikle trygge OG gode – «prosessledere» krever GODE LEDERE for lederene.

3. Og så må det være NOK personer i systemet til å følge opp – og ikke som nå hvor 
det tydeligvis er SVÆRT PRESSET – jfr. at man må vente over 3-5 måneder på 
viktige milepælsmøter. Jo mer presset systemet er jo flere går i sykemelding eller 
slutter og da er vi ved runddansen der stadig nye saksbehandlere senker nivået 

4. At politikerene er tett på de største og viktigste (dvs. også prinsippielle små planer) – slik at 
ikke de politiske beslutningsarenaene (i for stor grad) blir overkjøringsinstanser for 
«en håpløs administrasjon» og at ressurser legges inn i  lobbying fremfor å 
utvikle/forbedre planen (for å sette det på spissen). 



Hva kan kommunen gjøre for å sikre smidighet (2):
5. Organisere seg slik at effektiviteten INNAD blir best mulig. Det er ikke noe sjakktrekk 

å flytte vitale instanser for en planprosess inn og ut av byrådsavdelingene.

•Byrådsavdeling for byutvikling (BBU):
Plan- og bygningsetaten, Byarkitekten og Byantikvaren legges 
til denne byrådsavdelingen.

•Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel (BKMS):
Bymiljøetaten, Klimaetaten, Bergen Vann, Etat for landbruk, 
Etat for bygg og eiendom og Bergen brannvesen legges til 
denne byrådsavdelingen.

Er en naturlig del av 
avklaringene av 
enhver planprosess



- Slik viser forøvrig kommunens nettsider fortsatt organiseringen av byrådsavdelingen PBE inngår i......



Hva kan kommunen (her særlig: fylkeskommunen) gjøre for å 
sikre smidighet (3):

6. Organisere seg slik at det er mulig å finne frem og 
forstå hvem som styrer med hva og hvor?



Vestland fylkeskommune er greit strukturet på toppen (selv om 
styringsOMRÅDENE er noe uklare)



Her!
Men å finne frem til PLANavdelingen  er ikke lett



HER!
Men kanskje den er også 



Til sammenligning er jo da plan og bygningsetaten forbilledlig klar og 
tydelig i struktur og t.o.m. ansvar fordelt på person



Hva kan kommunen gjøre for å sikre smidighet (3):

7. Dra på befaringer inn og utenlands – helst administrasjon og politikere sammen  –
SE viktige planområder eller referanser/eksempler. Følg hele tiden med på hva 
andre gjør som har gjort dem bedre (hvorfor har man f.eks. valgt i Oslo å la 
stedsanalyser være noe administrasjonen selv gjør?)



Hva kan PLANKONSULENTER og andre rådgivere gjøre for å 
sikre smidighet (1) :

• Først og fremst ved å bidra til å lage GODE planer dvs. planer som har høy 
kvalitet og gir svar på hele spekteret fra viktige samfunnsmessige mål (som er 
nedfelt i overordnete planer, forskrifter/retningslinjer og lover) til hva som er 
salgbart og treffer markedet (hvis det viktig for planens formål). 

• I dag er planprosesser så dyre og krevende at planer mer og mer blir skreddersøm 
dvs. en ønsker å kunne gå så rett på rammesøknad som mulig. Da må arkitekter 
og ingeniørbaserte fagkonsulenter være tungt inne tidlig – de mer spesialiserte 
arealplanleggerene må være de interne Prosesspilotene.. Og ikke minst må de 
danne team tidlig som kan samarbeide tett og UTVIKLE tverrfaglig.

• Sørge for at tiltakshaver/utbygger er tett med i prosessen, har et realistisk – et 
ÆRLIG - bilde av muligheter og begrensninger – og at stegene videre er solid 
forankret hos oppdragsgiveren.



Hva kan PLANKONSULENTER og andre rådgivere gjøre for å 
sikre smidighet (2) :

• Ved å ta MEDVIRKNING på alvor. Naboreaksjonere er ofte betraktet 
som STØY og brukerrespons som et rituale.

Medvirking KAN være noe mer enn at 
utbygger informerer og naboer protesterer

• Det kan også være en mer KREATIV prosess  -
en medVIRKNING i ordets egentlige forstand; det 
skjer en DIALOG der det kommer INNSPILL og 
en drøfter (nye) LØSNINGER



Hva kan PLANKONSULENTER og andre rådgivere gjøre 
for å sikre smidighet (3) :

• Ikke ha et for kynisk og instrumentelt forhold til 
prosessen;  hva skal til for å få planen raskest mulig 
gjennom? Uten en brukbar grad av INNLEVELSE i rollene 
og partene – så blir man lett en OVERKJØRER – og det 
straffer seg ofte i form av (unødvendig) MOTSTAND og 
nettopp STØY (som tar tid og krefter å håndtere).



Hva kan OPPDRAGSGIVERE – «tiltakshavere»  gjøre for å 
sikre smidighet?
(Vi forutsetter at vi her i hovedsak snakker om profesjonelle tiltakshavere fra privat eller offentlige sider)

• Sette seg godt inn i status for et område – en eiendom – FØR man 
kjøper. Ikke nødvendigvis ta en meglers ord for god fisk. Ikke betale 
mer for en tomt/eiendom enn at man tåler at ikke 
maksforventningene blir oppfylt

• Sjekke ut med kommunen FØR man kjøper om hvordan DE se på 
områdets status/mulighetsrom (og gjerne også en plankonsulent...)



Hva kan OPPDRAGSGIVERE – «tiltakshavere»  gjøre for å 
sikre smidighet  (2) ?
(Vi forutsetter at vi her i hovedsak snakker om profesjonelle tiltakshavere fra privat eller offentlige sider)

• Og når man ønsker å regulere/bygge ut; være åpen for at det finnes 
flere løsninger/grep enn dem man selv har antatt/tenkt seg til – og at 
det er lurt å legge bra med ressurser i tidlige avklaringer av både 
grep og prosess for strategien videre. Gode prosjekter beror ofte på at 
en tiltakshaver tåler friksjon dvs. å bli motsagt og bli presentert for 
alternative vinklinger.

• Være langsiktig dvs. legge en realistisk ramme for tidshorisont og 
tidsbruk inkludert sin egen. Det er viktig å være involvert og bli 
engasjert. Dedikerte tiltakshavere får innflytelse/tillit. De får samtidig 
innsikt som gjør det lettere å ta raske og gode beslutninger – og gi 
føringer for egne konsulenter



Hva kan OPPDRAGSGIVERE – «tiltakshavere»  gjøre for å 
sikre smidighet  (3) ?
(Vi forutsetter at vi her i hovedsak snakker om profesjonelle tiltakshavere fra privat eller offentlige sider)

• Ikke tro at om adminstrasjonen er vanskelig, så er det bare å gå 
til politikerene. (selv om jeg har gitt et eksempel på nettopp det) Det 
å ha med seg adminstrasjon (ene) gir  generelt mindre bry – ER 
smidigere – men kan også være viktig for å være sikker på å ha 
utviklet en god og robust nok plan i forhold til 
salgbarhet/brubarhet/god verdiutvikling. Det betyr ikke at en ikke 
skal ha møter med politikere og informere om planen sin/prosjektet 
sitt; DET er også viktig for å få gode tilbakemeldinger (tidlig!).



En mulig  konklusjon:
Det er ikke særlig konstruktivt  å leke stolleken der en prøver å finne ut 
hvem det er som bruker mest tid i planprosessen ( = kommunen eller 
plankonsulent/tiltakshaver) – det er langt viktigere å finne ut; HVORFOR 
en prosess trekker ut – og at alle føler ansvar for å få fortgang i 
prosessen (ikke  «slappe av» å tenke  at nå har jeg ryggen fri for nå er ballen spillt 
over til «den andre siden») 


