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1. Innledning 

Dette dokumentet beskriver medvirkningsaktivitetene og kommunikasjonsbehovet knyttet til det 
videre arbeidet med IKDP Forus. Planen følger opp vedtatt Planprogram for IKDP Forus, kapittel 11, 
se vedlegg.  

 

Planarbeidet IKDP Forus går nå inn i fasen som handler om å fastlegge hovedgrep i planen, utrede 
mange ulike tema og forme innholdet i planforslaget.  Dette er kanskje den viktigste fasen med tanke 
på publikumsmedvirkning.  Mange av de overordnede avklaringene om Forus sin regionale rolle ble 
tatt i planprinsippsaken. Nå skal det drøftes mange problemstillinger som både næringslivet og 
nabolagene har gode forutsetninger for å mene noe om. Samtidig gjenstår så mye arbeid at det er 
gode muligheter for å påvirke innholdet i planen. Derfor benyttes denne planen for kommunikasjon 
og medvirkning til å få en særlig god oppdatering om aktivitetene i denne fasen. 

 

Kommunene har behov for tydeligere rutiner når kommunene vil nå ut med informasjon til 
allmennheten gjennom media, og for oppfølging når IKDP Forus omtales i media. 
Kommunikasjonsbehovet i planarbeidet er mer komplisert enn vanlig fordi tre kommuner er 
involvert. De vanlige linjestrukturene kan ikke følges alene. Dette notatet avklarer hvordan 
kommunikasjon med eksterne kan skje enkelt, effektivt og med tydelig innhold. 

 

 

 

2. Medvirkning 
 

2.1 Mål for medvirkning 

Vi vil gjennomføre en åpen medvirkningsprosess i planarbeidet. Vi vil arrangere ideseminarer, åpne 
informasjonsmøter og presentasjoner/diskusjoner med utvalgte målgrupper.   

 

Vi skal legge til rette for god informasjon til alle og en åpen dialog for definerte målgrupper. 
Medvirkningen skal sikre gjensidig kunnskap, innsikt, forståelse og muligheten til å påvirke i alle faser 
av planprosessen. 

 

2.2 Målgrupper for medvirkning  

I planarbeidet vil kommunene legge til rette for direkte kontakt med disse målgruppene slik at de kan 
påvirke planarbeidet: 

 Berørte av planforslaget (grunneiere, leietakere og naboer)   

 Bredden i næringslivet (Næringsforeningen, Greater Stavanger, handelsnæringen) 

 Barn og unge   

 Offentlige aktører (jfr. omtale ovenfor)   

 Intern forankring i administrasjonen i de tre kommunene   

 Bydelsutvalg   

 Lag og foreninger   

 Møter med nabokommuner i Jær-regionen 

 

https://ikdpforus.com/forside/plandokument/
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Andre målgrupper som vi vil ha kontakt med under utarbeidelsen av planforslaget er overordnede 
myndigheter. De vil få kontakt med planarbeidet gjennom faglig deltakelse i utredningsoppgaver. Vi 
vil også ha kontakt med myndighetene gjennom mer formelle møter der vi drøfter innhold i planen. 
Da benyttes de faste møtene i Regionalt planforum, eller møter avtales spesielt. 

 

Kommunenes administrasjoner involveres faglig underveis i utredningsoppgavene utover våren 2017. 
I tillegg vil vi gjennomføre faglunsjer slik at vi når bredt ut til kommunene og gir mulighet for at 
mange kan gi innspill. 

 

 

 

3. Kommende medvirkningsaktiviteter 
 

3.1 Styrets rolle i medvirkningsaktivitetene 

Styret skal ha en rolle i dialog med særskilte grupper i planarbeidet og fronte arbeidet overfor 
næringslivet og andre aktører.  Vi vurderer fortløpende i samråd med styret behovet for politisk 
deltakelse i disse møtene. 

 

Styrets medlemmer kan også ha roller i andre seminarer som vil bli avholdt under utarbeidelsen av 
planforslaget. Det er ønskelig at styrets representanter innleder eller deltar for å motta 
oppsummering fra ulike samlinger. 

 

3.2 Medvirkning i arbeidet med planforslaget 

I perioden fram til desember 2017 skal planforslaget utarbeides. Fram til mai 2017 vil mye av 
innholdet i planen for Forus dannes. Dette er en viktig periode for medvirkning, og prosjektgruppen 
er svært mottakelig for innspill til planen. Nettsiden til IKDP Forus oppdateres slik at muligheten for å 
ta kontakt kommer tydelig fram. Planprinsippsaken gir en god bakgrunnsforståelse om 
hovedretningen, samtidig som innholdet i planen fortsatt er svært åpent med muligheter til å 
påvirke. 

 

Prosjektet vil føres framover i tre tidsbolker: 

 Omdanne valgt planprinsipp til hovedgrep i planen (pågår nå, februar-mars 2017) 

 Utrede aktuelle tema som planen skal handle om (mars-mai 217) 

 Utarbeide utkast til alle dokumenter som skal inngå i planen (august-november 2017) 

 

Medvirkningsaktivitetene skal tilpasses de definerte utredningsbehovene. Den første fasen avsluttes 
når styret får planen til behandling. 

 

Følgende aktiviteter gjennomføres i mars: 

 I møte i mars med den nystartede dialoggruppen for næringslivet vil prosjektledelsen motta 
innspill om næringslivets muligheter og begrensninger i plangrepene som vurderes. 
Dialoggruppen har allerede gitt innspill om kriterier for å plassere kjerneområder. 

 Møte med myndighetene om plangrep. Gjennom Regionalt planforum i mars får 
myndighetene orientering om gjennomført arbeid med plangrep, og kan gi tilbakemeldinger. 
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Ved hjelp av konsulent for oppdraget vil prosjektgruppen ferdigstille hefte om planideer og aktuelle 
plangrep. Heftet legges på nettsiden til IKDP Forus når det er ferdig. Heftet om plangrep skal bli et 
diskusjonsgrunnlag for ulike aktører å gi innspill til. 

 

Prosjektgruppen ønsker å ha kontakt med alle som vil engasjere seg fram til og med april 2017. Vi 
prioriterer kontakt med to utvalgte målgrupper med opplegg presentert i rammer på de neste 
sidene: 

 Næringslivet på flere nivåer 

 Nabolagsseminar for å engasjere beboerne på og rundt Forus 

 

En annen målgruppe som vi vil ha kontakt med under utarbeidelsen av planforslaget er overordnede 
myndigheter. De vil få kontakt med planarbeidet gjennom faglig deltakelse i utredningsoppgaver. Vi 
vil også ha kontakt med myndighetene gjennom mer formelle møter der vi drøfter innhold i planen. 
Da benyttes de faste møtene i Regionalt planforum, eller møter avtales spesielt. 

 

Kommunenes administrasjoner involveres faglig underveis i utredningsoppgavene utover våren 2017. 
I tillegg vil vi gjennomføre faglunsjer slik at vi når bredt ut til kommunene og gir mulighet for at 
mange kan gi innspill. 

 

Våren 2017 blir vurdert om prosjektet skal møte nabokommunene. Det er aktuelt å koordinere med 
et av de faste møtene i Greater Stavanger eller Jær-rådet. 

 

Hvis bemanningsressursene tillater det, er det mulig å ha åpne kontordager på Forus i april 2017 for 
et bredt publikum. 
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Dialog med næringslivet 

 

Mål 

Prosjektet vil styrke kontakten med næringslivet for at: 

• næringslivsaktører skal bli oppdatert på en god måte 

• aktører som kan bidra med nye løsninger om framtidens næringsliv faktisk gir innspill til 

planen 

• kunnskapsoverføring om realisme og forutsetninger for gjennomførbarhet fra næringsliv 

når kommunene  

• eierskapet til planen etableres slik at gjennomførbarheten styrkes 

 

For å oppnå disse resultatene vil vi etablere kontakt via informasjonsmøter, fast møte med 

dialoggruppe og dybdeintervjuer. 

 

Åpne informasjonsmøter 

Vi vil arrangere åpne møter med næringslivet i noen få utvalgte milepæler for å nå ut bredt med 

informasjon. Neste treffpunkt er Forusmøtet 25. april 2017. Møtene vil blant annet gi oss mulighet 

til å motta innspill, til å etablere kontakt og avtale oppfølgende møter. 

 

Fast dialoggruppe 

Vi vil etablere en fast dialoggruppe sammen med Ressursgruppen for Forus for å holde løpende 
kontakt med næringslivet. Gruppen bør suppleres med andre aktører for å gi en god 
representasjon fra næringslivet både på og utenfor Forus. Eksempler på dette er at Forus 
Næringspark og forskergruppen ved UiS/IRIS deltar. Kommunenes næringsansvarlige deltar aktivt i 
tilretteleggingen av dialogmøtene. Greater Stavanger deltar i samarbeidet med næringslivet. 

 

Dialogmøter med næringslivet gjennomføres månedlig fram til mai. Eksempler på tema er å drøfte:  

 gjennomførbarheten og næringslivets muligheter i de aktuelle plangrepene 

 kjerneområdenes kvaliteter og funksjoner 

 planens tilrettelegging for innovativ næringsutvikling 

 kvaliteter som bør utvikles for å betjene den type næringsliv som skal ha særlig nytte av 
lokalisering på Forus 

 innhold i samfunnsdelen til planen, offentlig- privat samarbeid. 

 

Dybdeintervjuer 

Prosjektet gjennomfører dybdeintervjuer målrettet mot særlig viktige aktører som kan bidra med 

innspill til Forus som et framtidsrettet og mangfoldig næringsområde. 

Vi skal intervjue ressurspersoner i bedrifter på og utenfor Forus som kan gi informasjon om 

næringslivets behov. Her skal vi velge aktører som vi og næringslivet ser, har særlig 

erfaringsbakgrunn for å bidra i planarbeidet. Dybdeintervjuer som UIS/IRIS vi har gjort danner 

utgangspunktet. Vi velger blant næringer som har særlig nytte av lokalisering på Forus. Innovative 

næringsaktører er relevante. Vi prioriterer møter med unge bedriftsledere, nyutdannede og unge 

med internasjonal næringslivskontakt som har særlig bakgrunn til å bidra om framtidens næringsliv 

i regionen og på Forus. Vi vil også møte etablerte bedrifter for å vurdere hvordan planen kan bidra 

til videreutvikling og omstilling i eksisterende næringsliv. 
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Seminar om fysisk planlegging som fremmer innovasjon på Forus 

 
Hvem er målgruppen? 
Målgruppen er personer som har særlig bakgrunn for å finne løsninger der kunnskap om 

innovative prosesser møter fysisk planlegging. Disse kan være innovasjonsforskere, arkitekter, 

moderne virksomheter, dialoggruppen, planleggingsstudenter ved UiS eller avdelingene for unge i 

Tekna og Næringsforeningen. Invitasjon sendes målrettet til personer vi vil nå. 

 

Opplegg for seminaret 

 
Vi vil vite mer om:  

 Hva gjør andre byer som planlegger for innovasjon og hvilke fortrinn har Forus?  

 Hva etterspør Norge og Europa av næring og innovasjon?  

 Hvem skal Forus være best for?  

 Hvilket av de aktuelle plangrepene er best for å lykkes med innovasjon?  

 Hva skal Forus øst være for Forus vest, og omvendt, innen næringsutvikling?  

 Hvordan fungerer framtidens næringsliv, hva er trendene og hva trenger innovative 
virksomheter?  

 Hva trenger vi kategori 3 områder til, hva kjennetegner virksomheter innen 
eksperimentering, lager produksjon i framtiden?  

 
Vi vil jobbe med noen utvalgte næringsprofiler f.eks. energiklyngen, matregionen, helseteknologi, 
smartcity-teknologi og ha et tettere samarbeid mellom næringsliv, UiS og forskning, et slags Forus 
som SmartLab for egne løsninger. 
 
Vi må identifisere hvem som er ressurspersonene som kan lage et godt opplegg sammen med oss, 
eksempelvis kontaktpersoner i Eindhoven og UiS-forskere. 
 

Tid og sted 

Seminaret gjennomføres i april eller mai 2017. 



8 
 

  
Nabolagsseminar 

 

Hvem er målgruppen? 

Målgruppen er beboere fra de bydelene rundt Forus som Lurabyen og Stokka i Sandnes, Skadberg og 

Bærheim i Sola, Godeset og Forusstranda i Stavanger. Omfatter beboere generelt, Norges vel, 1-2 

politiske representanter fra Sola, aktuelle bydelsutvalg i Stavanger og Sandnes og forskjellige 

frivillige organisasjoner, idrettslag og foreninger, for eksempel Sola golfklubb, rideklubb, 

Turistforeningen, fotballag o.l. 

 

Målgruppen har erfaring med å ha Forus som, eller nær sitt, boligområde. Utviklingen av Forus er 

viktig for å skape gode livsvilkår både i eksisterende bydeler og i nye boligområder i randsonene til 

Forus. Målgruppen ble involvert i åpent møte august 2015 under høringsperioden til 

planprogrammet. Dette var tidlig i prosessen og det kan være enklere for berørte å engasjere seg nå.  

 

Opplegg for seminaret 

Vi vil forberede et opplegg som passer for alle aktuelle deltakere: unge, gamle, eller de som 

av andre grunner trenger særlig tilrettelegging. Det er nyttig å drøfte alternative planløsninger 
for stedsutvikling i et slikt møte. Grøntdrag, kvaliteter i kjerneområdene, gang- og sykkelmuligheter, 
avstandsforståelse og nye forbindelser er aktuelle tema. Vi vil ta utgangspunkt i Forus-fortellingene 
som ble laget i det åpne møtet. For at dette skal være mulig bør vi ha på plass noen alternative 
løsninger som kan presentere og drøftes, og det skal være mulig å påvirke anbefalingene. 

 

Vi vil bruke illustrasjoner og fortelle om muligheter planen har. Det vil være fagpersoner som 

presenterer alternativer og mottar innspill i denne fasen fordi resultatene skal benyttes til å 

bearbeide alternativene i prosessen. I tillegg kan vi benytte en prosessveileder eller konsulent som 

kan presentere diskusjonsgrunnlaget. Vi vil utfordre ulike grupper og aktører til å forberede innlegg 

om viktige hensyn i planutformingen. En viktig del av samlingen blir å involvere deltakerne i å 

produsere innspill til det videre planarbeidet. Representanter fra det politiske styret deltar for å 

motta de viktigste innspillene fra forsamlingen.  

 

Resultatene oppsummeres og presenteres på nettsiden slik at deltakerne får anledning til å 

korrigere eller benytte arbeidet de har deltatt i. 

 

Vi kommer til å ha påmelding for å få en god oversikt over deltakerne og danne en god ramme for 

arrangementet.  

 

Tid og sted 

Vi foreslår å gjennomføre seminaret onsdag 5. april kl.18.00-20.00 i lokaler nær Forus. Noen 

alternativer er klubbhuset til Sola golfklubb, 2020park eller Scandic hotellet.  

 

Invitasjon 

Vi ønsker å nå bredt ut for å nå flest mulig innenfor målgruppene. Kommunikasjonsgruppen hjelper 

med tiltak for å prøve å øke deltakelsen og engasjementet. Aktuelle kanaler er e-post til spesielt 

inviterte, plakater på bydelshus og sentrale steder i nabolagene og på Forus, nettsiden til IKDP 

Forus, kommunenes nettsider, avisoppslag, annonse og i sosiale kanaler. For å prøve å øke 

interessen før og engasjementet i seminaret vil vi offentliggjøre utspill om tema i forkant av møtet. 
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3.3 Fase for bearbeidelse av plandokumentene 

Høsten 2017 utarbeides plandokumentene som skal legges ut til offentlig ettersyn. I denne fasen har 
prosjektadministrasjonen behov for mye tid til å oppsummere og konkludere om anbefalinger. Det 
blir mindre utadrettet kontakt i den perioden. Prosjektet skal avklare hvordan skisser til planforslag 
skal inngå i plandokumentene. Med tre involverte kommuner blir dette et tidkrevende arbeid med 
vekt på nok tid til interne prosesser i kommunene. Vi forventer at alle innspill til planarbeidet 
kommer fram gjennom medvirkning fram til mai 2017. 

 

Utad kan det bli behov for oppsøkende kontakt til høsten, særlig i møte med næringsliv og 
myndigheter. Avveininger ved målkonflikter og avklaringer om utvalgte tema kan bli aktuelt. 

 

Der blir offentlighet rundt styremøtene. Møtedokumenter legges på nettsiden. Prosjektet sørger for 
at informasjon når ut om saker som drøftes og beslutninger som tas. Det er aktuelt å invitere til 
orienteringsmøter med dialoggruppen for næringslivet når rådmannsgruppens innstilling foreligger, 
før styrets møter. 

 

3.4 Høring av planforslag  

I følge framdriftsplanen skal offentlig ettersyn og høring skje våren 2018. Det blir offentlig 
informasjonsmøte og aktuelt med egne arrangementer for definerte målgrupper. Berørte av 
planforslaget (grunneiere og leietakere) er en særlig viktig målgruppe. I denne fasen er informasjon 
om foreliggende forslag til plan viktig. Kommunene understreker at innspill må formuleres skriftlig og 
formelt gjennom offentlig ettersyn. Kommunikasjonsplanen blir sentral for denne fasen. 

 

Arrangementer og kommunikasjon om disse og høringsprosessen vil bli utdypet overfor styret i god 
tid før gjennomføring. 
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3. Kommunikasjon 

 

Hensikten med rutiner for kommunikasjon er at en prosjektorganisasjon med tre kommuner blir 
effektiv og rask i oppfølging av media.  

 

 

3.1 Kommunikasjonsplan  

Kommunene har utarbeidet en felles kommunikasjonsplan for IKDP Forus. Planen er knyttet opp til 
framdriftsplanen for prosjektet og vil være et levende dokument fram til planen vedtatt. 
Kommunikasjonskanalene omfatter egen nettside for IKDP Forus, kommunenes intranett- og 
internettsider, kommunenes sosiale medier (Twitter og Facebook), media, Servicetorgene i 
kommunene, Forusdagen, informasjonsmøter og avisannonser. 

 

Alle møter i styret for IKDP Forus er offentlige og åpne møter. De blir annonsert fast i Stavanger 
Aftenblad. De blir også annonsert på hjemmesiden til prosjektet, ikdpforus.com.  

 

 

3.2 Roller og ansvar for mediekontakt  

Styreleder og ordfører Christine Sagen Helgø uttaler seg på vegne av styret om alt materiale som blir 
fremstilt av rådmannsgruppen og som er, eller skal bli, vedtatt. Det er viktig at de tre ordførerne er 
oppdatert på mediehenvendelser. Rådgiver for styreleder er Helga S. Vestbø. 

 

Prosjektleder Marit S. Storli uttaler seg på vegne av den administrative prosjektgruppen om 
dokumentene som blir lagt fram for styret, før sakene blir vedtatt. Når prosjektleder er usikker på 
hvem som uttaler seg i enkelte mediesaker, søker hun råd hos leder i rådmannsgruppen, Ingrid 
Nordbø. De kan velge å henvise til andre talspersoner i de involverte kommunene.   

 

Respons på medieoppslag 
I medieomtaler av IKDP Forus der dokumenter/saker er behandlet i styret, er det styret som avgjør 
eventuell respons. I medieomtaler der dokumenter/saker enda ikke er styrebehandlet, er det 
prosjektleder som avgjør eventuell respons. 

 

https://ikdpforus.com/
mailto:hsv@stavanger.kommune.no
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VEDLEGG 1: Gjennomførte medvirkningsaktiviteter 
Under høringen av planprogrammet ble følgende arrangementer gjennomført i løpet av august 2015: 

 

Møte med nabokommunene. Alle Greater Stavanger-kommunene ble invitert. Følgende kommuner 
deltok: Bjerkreim, Eigersund, Hå, Klepp, Gjesdal, Strand, Rennesøy og Randaberg (kommunalsjefer, 
plansjefer, to ordførere, en vara ordfører og to rådmenn).  

 

Næringsforeningen. Først åpent møte og deretter møte med Ressursgruppen for Forus.  

 

Regionalt planforum. Dette er standardiserte møter som gjennomføres i de fleste store plansaker og 
der fylkeskommunen inviterer regionale myndigheter.  

 

Åpent informasjonsmøte. Verksted ble gjennomført med scenarietenking om framtidens Forus. 
Oppsummering fra møtet finnes som vedlegg til planprogrammet. 

 
Figur 2 Åpent møte med verksted som ble gjennomført under høring av planprogrammet. (Foto: Lene 
Klovning Jørpeland) 

 

Fagmøter. Samlinger for kommunenes administrasjoner. 

 

Ungdomsverksted. Ungdommene var rekruttert fra ungdomsskoler, videregående skoler og 
kommunenes ungdommens bystyre/ungdomsråd i de tre kommunene. Rapporten finnes på 
nettsiden https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/. Der finnes også film fra verkstedet med 
ungdommene. 

 

Resultater fra medvirkningssamlingene er brukt og benyttes også i det videre planarbeidet. 

https://ikdpforus.com/forside/medvirkning/
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Figur 1 Faksimile fra Solabladet om ungdomsseminaret. 

 

Underveis i arbeidet med planprinsipper ble det holdt et eget seminar for næringslivet 3. mai 2016 
på Måltidets hus. Innledere fra flere ståsted deltok. Deretter var det gruppearbeid som ble 
oppsummert. Slik oppsummering bør sendes til deltakerne og godkjennes før resultatet benyttes i 
videre arbeid. 

 

Under høringen av planprinsippsaken september 2016 ble disse aktivitetene gjennomført: 

 Seminar for politikere og rådmenn/kommunaldirektører i Jær-regionen 12. september 2016.  

 Åpent møte 5. september 2016 som ble annonsert i de tre avisene, på hjemmesiden og i 
invitasjon til Næringsforeningens medlemmer. 

 

Før sluttbehandlingen av planprinsippsaken hadde kommunenes tre ordførere et møte med 
Næringsforeningen november 2016. 

 

13. januar 2017 ble det gjennomført et frokostmøte for næringslivet på Hotel Pond på Forus vest. 
Dette var mens planprinsippsaken var til behandling i kommunene. 

 

Næringsforeningen har etablert en dialoggruppe med utgangspunkt i Ressursgruppen for Forus, 
gruppen skal følge arbeidet med IKDP Forus. 

 


