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-hvordan jobber vi i Steinkjer kommune med dette?
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Fagleder planlegging

Plan- og utredningstjenesten 



Litt om Steinkjer- hvor er vi i verden?

• Sete for Fylkesmannen i Trøndelag

• Fylkeskommunens administrasjon

• Regionale funksjoner

• Universitetsby

• Skoleby

• «Bygdenes By»



• Dagens kommuner Steinkjer og Verran går sammen til Nye Steinkjer fra 

01.01.2020. 

• Frivillig sammenslåing med god støtte i folkeavstemninger i begge 

kommuner

• Steinkjer og Verran har (sammen med Inderøy og Snåsa) samarbeidet om 

flere tjenester i mange år og gjennom det bygd opp tillit og respekt for 

ulikheter

• Felles rådmann på plass fra 01.05.17 (samme person er rådmann i begge 

kommunene)

• Felles toppledelse (avdelingssjefer/etatsjefer) på plass ved årsskiftet 

17/18

• Tjenester er allerede samordnet eller i ferd med å bli det: barnevern, 

oppvekst, byggesak, oppmåling osv

• Liten prosjektorganisasjon- rådmannen og ledergruppa får store oppgaver



Kommunefakta I

Steinkjer Verran Nye Steinkjer

Areal 1 564 km2 602 km2 2166 km2

Innbyggere 21781 2527 24308

Grunnskoler 12 (+1 privat) 2 14 (+1)

Barnehager 6 (+23 private) 1 (+1 privat) 7 (+24)

ÅV kommunen 1333 220



Hvordan jobber vi med sammenslåinga?

• Nedenfra og opp- tilnærming

• En rekke arbeidsgrupper har vært i sving og kartlagt status innen alle 

fagområder

• Foreligger et omfattende materiale fra arbeidsgruppene som skal danne 

grunnlaget for organisering og arbeidsform i den nye kommunen

• Intensjonsavtalen om kommunesammenslåinga gir til dels detaljerte føringer 

på tjenestetilbud og desentralisering av dette

• Begge de to kommunene framstår som likeverdige partnere i arbeidet

• Størrelsesforskjellen er en utfordring

• Bolyst- team metoden er framhevete i intensjonsavtalen som et 

arbeidsverktøy for den nye kommunen



Løpende innbyggerdialog

-nærdemokrati i praksis



IldsjelerForandringskraft

Kultur

Mangfold

Fleksibilitet

NettverkMellomrom

FOLK skaper utvikling



Likeverdige partnerskap





Kultur for å delta og ta ansvar 

Norsk kulturindeks 2016

http://thirdsectortoday.com/2015/02/10/10-tricks-avoid-nonprofit-burnout/
http://thirdsectortoday.com/2015/02/10/10-tricks-avoid-nonprofit-burnout/


Prinsipper for 

involvering









Medvirkningstrappa – ingen seierspall
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Fritt etter Arnstein 1969
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Individuell og kollektiv kapasitetsbygging

Ressursmobilisering innafra (endogent)

Tilrettelegging utafra (eksogent)

Individuell og kollektiv kapasitetsbygging

Kilde: Amdam 2012



Begeistring og anerkjennelse



Innbyggerinitiativ

Planprosesser

Tjenesteutvikling

Helhet og sammenheng

Bolystteam

Folkestemmen

Verktøy for 
samskaping

og innovasjon



Folke-

stemmen

Fag-

stemmen

Politiker-

stemmen

Nærings-

stemmen

P H B

P H B

P H B

P H B

Fire stemmer i planprosessene

Prosess Høring Beslutning

Stemmer



Kanskje landets best 

besøkte "folkemøte"?



Til å stole på?

Hvis alle innbyggere hadde avgitt svar, 

ville svarene med 99% sikkerhet 

falt innenfor +/- 2,8% av svarene i 

undersøkelsen



Innbyggerdialog

Planprosesser

Tjenesteutvikling

Helhet og sammenheng

Bolystteam

Folkestemmen

Verktøy for 
samhandling 
og innovasjon



Bolystteammetoden – steg for steg



Starten kan være triviell

Hei, det e fra Bygdasentral’n, 

vi har nå stygge containera vi 

gjern vil ha flytta på! Kem 

kan hjølp oss med det?



Folkestemmen 2013

Kartlegge og strukturere oppgaver 



Vart litt mer enn de containeran



Bruk av kart utløser engasjement
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Framdriftsplan



Gjennomføring



Sentrale metodiske grep

Holdninger

Verktøy 

Åpenhet 
og deling
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● Ledelsesforankring i kommunen

● Opplæring av ansatte som plukkes ut 

til å delta i team

● Prosessleder fasiliterer involvering

● Avklarer roller og ansvar for 

innbyggere, næringsliv, ansatte og 

folkevalgte

● Frivillighetens dag i desember; 

inspirasjon og erfaringsdeling

● Elevarbeid i 5.-7. klasse ved Henning 

Skole

● Kurs for å øke lokal utviklingskapasitet



Effekter så langt

• Mer proaktiv rolle

• Mindre forutsigbar 

arbeidstid, mer kveldsarbeid

• Mer samarbeid mellom ulike 

enheter/etater

• Får kontakt med noen å ha 

dialog med

• Får ny kunnskap om 

innbyggere og lokalsamfunn

• Utfordrer byråkratiet og 

demokratiet

• Får fler, og mer 

gjennomarbeida, innspill til 

kommunale planer 

For kommunen For lokalsamfunnet

• Det er et samarbeid 

• Samhandling gir 

forventningsjustering begge 

veger

• Nytt syn på kommunen som 

samfunnsutvikler

• Krevende å drive modellen –

krever koordinering og 

prosessledelse

• Erfaringsdeling mellom de 

ulike lokalsamfunnene

• Samles om noe positivt

• Endret syn på kommunen

• Blir kjent med eget 

nærområde

• Får mobilisert folk til å gjøre 

noe med lokale utfordringer

• Skaper identitet og bygger 

samhold

• Åpner opp for 

samfunnsdeltakelse

• Økt lokal attraktivitet

For samarbeidet



Digital løsning

http://bolyststeinkjer.no/






Asker kommune



Fra tradisjonelt byråkratisk hierarki 

til nettverkskultur



www.distriktssenteret.no





Dett var dett

• www.bolyststeinkjer.no

• www.steinkjer.kommune.no


