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SPØRSMÅL OM OPPFØLGING AV PLANSMIEN FOR ÅRNES
AVHOLDT 2009
Undertegnede var med i teamet som organiserte plansmia som ble gjennomført i
september 2009 for å involvere innbyggerne og ulike aktører i utviklingen av en plan
for Årnes. Oppdraget ble gitt til arkitekt Arne Sødal, og han ble bistått av bl.a. Erling
Okkenhaug og Audun Engh.
Hovedformålet med en plansmie er å utvikle en plan for utbyggingen av det aktuelle
området, med så mange relevante aktører som mulig involvert, og med bred
opplutning om planen som blir utviklet i løpet av prosessen
Vi kom i mål, og en omforent plan ble utviklet, med bred tilslutning.
Det er etablert en nettside der en rekke plansmier landet rundt er dokumentert.
Her er nettsiden for plansmien i Åfjord, med bl.a. oppslag fra lokalpressen.
www.allgronn.org/plansmie-arnes.html
Vår rapport fra plansmien er lagt ut her:
www.allgronn.org/sluttrapport-aarnes-5-print.pdf
Teamet som gjennomførte plansmiene i en rekke kommuner skal nå oppsummere
hvordan de omforente løsningene utviklet under plansmiene har påvirket den senere
utviklingen av området.
Bakgrunnen for dette initiativet er at det i år vil komme forslag til lovendringer som
kan styrke den lokale medvirkningen i lokale planprosesser. Forslagene fremmes av
bl.a. den landsomfattende nettverket Vellenes Fellesorganisasjon. Plansmier vil bli
foreslått som et nyttig verktøy for å involvere mange aktører, og samtidig få laget en
konkret omforent plan i løpet av kort tid. Plansmier innebærer at bred medvirkning
ikke betyr forsinkelse av planprosessene.
Det skal også i løpet av bli utgitt en fagbok om medvirkningsprosesser i
stedsutviklingen. Vi er involvert i skrivingen av boken. Der vil bl.a.
plansmienes resultater bli oppsummert. Boken vil også fremme forslag om nye
prosesser der man kan sikre at resultatene fra plansmier og andre
medvirkningsmodeller blir integrert i det kommunalt styrte og lovpålagte planarbeidet.

Å få innsikt i hva som er skjedd etter gjennomføringen av plansmiene vil dermed bli til
stor nytte
Vi vil derfor anmode om at kommunen svarer på følgende spørsmål:
- Hvem i kommunen fikk ansvar for å fulgte opp resultatene fra plansmien?
- Har plansmiens forslag fått konsekvenser for reguleringsplaner for området?
- Har det skjedd utbygginger i området, og i hvilken grad samsvarer de med
plansmiens forslag?
- Skjer det fortsatt planarbeid basert på plansmiens konklusjoner?
- Hvilke krefter har vært pådrivere for utviklingen av området, i årene etter plansmia?
- Kan det være aktuelt å oppdatere plansmias resultater, gjennom en ny
medvirkningsprosess, for å ta hensyn til nye premisser og målsettingen for området?
Vi ber også om å få tilsendt linker til den politiske behandlingen av plansaker knyttet
til området, og informasjon om hvilke private aktører som evt. har engasjert seg i
utbygging på området.
Av hensyn til fremdriften i vårt arbeid med oppsummering av plansmiene ber vi om
svar innen 10.mai
Vennlig hilsen

Arkitekt Arne Sødal, ansvarlig for gjennomføringen av plansmia.
St. Olavs gate 7
0165 Oslo
Tlf: 22 20 09 26 / 922 98 996
arne@soedal.no

