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1. Innledning 

 
I arbeidet med ny kommunedelplan for Molde Del 1 – Strande til Aukra grense er det 
ønskelig å ha et sterkt fokus på medvirkning fra barn og unge. Dette gjøres gjennom 
en egen delrapport for å synliggjøre barns interesser, og formidle viktigheten av 
deres meninger. I tillegg vil det gjennom medvirknings-prosessene dannes et 
datagrunnlag som er viktig både i dette og fremtidige planarbeid. Barn og unge har 
gjennom nasjonale og internasjonale retningslinjer rett til å bli hørt, og få en reel 
mulighet for å medvirke i planprosesser som angår dem. Kommunen vil prøve å sikre 
dette gjennom arbeidet.  
 
 

1.1 Internasjonale retningslinjer 

 
FN’s barnekonvensjon ble vedtatt av FN i 1989 og gjelder for ethvert menneske 
under 18 år. Konvensjonen inneholder i alt 42 artikler som omhandler barn og unges 
rettigheter. I 1991 ble den ratifisert av regjeringen, og i 2003 vedtok Stortinget å gjøre 
barnekonvensjonen til norsk lov.  
 
Flere av artiklene kan knyttes til planprosesser og planarbeid. I artikkel 3 sies det at 
«ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Barn vil kunne bli 
berørt av endringer av arealbruk som følge av den nye kommunedelplanen, og det er 
derfor viktig å sikre barns interesser gjennom medvirkning. Dette blir videre utdypet i 
artikkel 12 «1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som 
berører barnet og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med deres 
alder og modenhet. 2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i 
enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller 
gjennom en representant eller et egnet organ på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett».  
 
Artikkel 13 omhandler barns rett til ytringsfrihet, at «barn har rett til ytringsfrihet, til å 
søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag, med alle uttrykk». FN’s 
barnekonvensjon står sterkt i norske lover, og ligger nest etter grunnloven. Dette 
viser viktigheten av å styrke barns rettigheter i planprosessen.      
 
 

1.2 Nasjonale retningslinjer 

 
Plan og bygningsloven ble revidert i 2008, og har etter dette fått et sterkere fokus på 
barn og unge. Dette kommer blant annet frem gjennom at «hensynet til barn og 
unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i planleggingen» er lagt inn som et punkt under § 
1-1. Lovens formål. Barns rettigheter og sikring av barns beste er uttrykt flere steder i 
plan og bygningsloven, og gjelder på alle nivå. Blant annet i § 3-3 «kommunestyret 
skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 
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planleggingen» og § 5-1 «kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge».    
 
I odelstingsproposisjonen (Ot.prp. nr. 32(2007-2008) Om lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) står det at «dersom det 
oppstår konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser». Det er 
derfor viktig å kartlegge barns interesser slik at disse kan bli tatt hensyn til. Barn og 
unge vet selv best hvor de ønsker å oppholde seg og hva som er viktig for dem. De 
må bli sett på som en ressursgruppe, og gitt en reel mulighet til å uttrykke sine 
meninger. Dette innebærer å tilpasse metoden etter modenhet og ferdighetsnivå slik 
at barn i ulik alder på best måte kan formidle sine behov.   
 
 

1.3 Avgrensning 

 
Barn og unge defineres over som barn i alderen 0-18 år. Dette er en for grov 
inndeling å jobbe med, da det er en gruppe med svært forskjellige arealbehov. Ulike 
alderstrinn har også forskjellig grad av modenhet, ulike måter å uttrykke seg på og 
tilnærme seg informasjon på. Barn blir derfor i dette arbeider delt inn i 4 grupper; 
barnehagebarn, barneskoleelever, ungdomsskoleelever og elever i den 
videregående skolen.  Dette er fortsatt en grov inndeling, men for å kunne utføre 
gode og grundige medvirkningsprosesser må man sette en begrensning. Det er 
utarbeidet ulike opplegg for medvirkning for de ulike aldersgruppene. I korte trekk vil 
barnehagebarna kommunisere gjennom tegning og samtaler, barneskoleelever vil 
gjennomføre barnetråkk, ungdomsskoleelever vil få problemstillinger de skal jobbe 
med, mens det på videregående vil bli gjennomført en gründercamp. En utdyping av 
metode og resultat fra medvirkningsprosessene til de ulike aldersgruppene vil bli 
presentert i kapitlene under.      
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2. Barnehagenes arealbruk 
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2.1 Om registreringsarbeidet 

 
24. mars 2014 ble det gjennomført en registrering av hvilke områder kommunens 
barnehager benytter utover barnehagenes egne uteområder. Registreringene ble 
gjort av barnehageansatte og viser en omfattende arealbruk. Representanter fra 
Sekken barnehage var ikke til stede under registreringsarbeidet.  
 
Arbeidet ble gjennomført ved at de barnehageansatte markerte direkte på kart hvilke 
områder de benytter. Kartene ble deretter digitalisert av Molde kommune.  
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3.  Barnetråkk 
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3.1 Innledning 

 
I slutten av april 2014 ble det gjennomført et barnetråkk for elever i barneskolen. 
Barnetråkk er en metode brukt for å registrere barns bevegelser i nærmiljøet. For at 
arbeidet skulle være gjennomførbart ble det besluttet å involvere én 5. klasse pr 
barneskole innenfor planområdet. Planområdet strekker seg fra Strande i øst til 
Aukra grense i vest, og inkluderer fem offentlige barneskoler; Kvam skole, Sellanrå 
skole, Langmyra skole, Kviltorp skole og Nordbyen skole.  

 
 

3.2 Barnetråkk som metode 

 
I departementets veileder for «barn og unge i planlegging etter plan- og 
bygningsloven» står det: «Barnetråkk er en metode for å dokumentere arealbruk. 
Barn og unge viser sin bruk av arealer i kommunen (eller deler av kommunen) – her 
og nå – ved å tegne dem på et kart». Metoden er utviklet av fylkesplanlegger i 
Vestfold, Eva Almhjell. Med inspirasjon fra elgtråkk, ville hun finne en metode for å 
registrere hvordan barn beveger seg i nærområdet og på skolevegen. Resultatet ble 
et opplegg der barn selv er delaktige, og registrerer sine bevegelser og områder de 
bruker. I tillegg får de anledning til å peke på områder de synes er skumle, eller som 
oppfattes som farlige.  
 
Det er to måter å gjennomføre selve registreringen på, digitalt eller manuelt. Ved 
digitalt barnetråkk registrerer barna områder og veger i et dataprogram utviklet av 
Norsk forum og Statens kartverk. Fordelen 
med dette er at filene lagres digitalt og kan 
benyttes av kommunen direkte. Ulempen 
er at man trenger god dekning av PCer 
med internettilgang ved skolen, at mange 
registreringer i samme område kan gjøre 
det uoversiktlig å lese, og faren for 
useriøse registreringer som må slettes i 
etterkant.  
 
Manuelt barnetråkk foregår gjennom 
registreringer på papirkart. Her jobber 
elevene i grupper og bruker tusj av ulik 
farge og Post-It lapper for å markere på 
kartet. Fordelen med denne metoden er at 
den er veldig muntlig, veileder kan komme 
med oppfølgingsspørsmål omkring 
arealbruken, barna får en god følelse av 
medvirkning og kunnskap om bruk av kart. 
Ulempen er at kartmaterialet må 
digitaliseres i ettertid, noe som er svært 
tidkrevende.   
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Det ble valgt å gjennomføre et manuelt barnetråkk, da dette virket som den beste 
måten for oss å få et relevant kartgrunnlag. Metoden viste seg å fungere bra, og 
virket engasjerende på barna. 
 
Selve gjennomføringen tok i underkant av 2 skoletimer. Kartene ble deretter tatt med 
tilbake til kommunen og digitalisert, slik at de er tilgjengelige og kan brukes i 
forbindelse med utarbeiding av den nye kommunedel-planen, men også andre 
pågående og nye planarbeid i kommunen.  
 

3.3 Gjennomføring og resultat 

 
Etter avtale med skolene var representanter fra kommunen på besøk for å 
gjennomføre barnetråkket. Det ble i forkant forsøkt å organisere det slik at vi møtte 
en elevgruppe bosatt i ulike deler av skolekretsen og med en noenlunde jevn 
fordeling mellom kjønn, for å få et mest mulig representativt utvalg. Når man kun skal 
ha elever fra ett klassetrinn pr skole kan dette være utfordrende, og derfor er blant 
annet elever som bor rundt Julneset ikke representert.  
 
Dagen startet med en introduksjon av veilederne og opplegget. Det ble informert litt 
om arbeidet med kommunedelplanen, og hvordan og hvorfor elevene skulle bidra. 
Kommunen stilte med kart, tusjer 
og annet materiell som skulle 
brukes i gjennomføringen. Første 
oppgave for elevene var å gjøre 
seg kjent med kartet. De skulle 
finne huset sitt og markere det 
med en ring. Barna var generelt 
veldig flinke til å orientere seg i 
kartet og de fant raskt området de 
bodde i og etter hvert huset sitt. 
Kartene viste hus, veger, vann og 
høydekoter. I tillegg hang vi opp et 
flyfoto som barna kunne bruke for 
å orientere seg i området. Kartene 
som ble brukt var i en relativt stor målestokk for å få nødvendig detaljeringsnivå, og 
konsentrerer seg om området rundt skolen og skolekretsen. Mange elever bemerket 
at de også bruker andre deler av byen og kommunen på fritiden.  
 
Elevene fikk deretter 3 oppgaver. Den første var å tegne inn skolevegen sin. Her ble 
det presisert at det var viktig å tegne nøyaktig hvor de gikk, selv om dette gjaldt å gå 
en snarveg gjennom naboens hage. I et planperspektiv er det interessant å se hvor 
barna velger å gå, og om det er flere som går samme vegen. Dette kan senere 
brukes som argument for utbedring av veger med mangelfull sikkerhet, og til å 
bevare etablerte snarveger. Det er også verd å merke seg at mange barn i dag har 
skilte foreldre. Dette gir utslag også i dette datamateriale, i forhold til skolevegen og 
hvordan barna kommer seg til skolen. Flere av barna påpekte at kun en av foreldrene 
bor innenfor skolekretsen, noe som fører til at de tidvis bor langt fra skolen.  
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Den andre oppgaven gikk på å tegne inn områder de bruker på fritiden, og veien 
hjemmefra til området. Dette kunne være områder brukt både sommer og vinter, og 
til både organiserte og selvorganiserte aktiviteter. Her ble eksempler som ballspill, 
aking og sykling nevnt, i tillegg til det og bare «henge» med venner. Når man foretar 
en registrering av områder er det viktig å tenke på at barn husker best det som 
akkurat har skjedd. Dette innebærer at de om sommeren kanskje ikke tenker på 
akebakken som blir mye brukt om vinteren. Det er derfor viktig å minne elevene på 
dette, uten å legge føringer. Det er også viktig å huske på at barn utvikler seg ulikt, 
noen blir tidlig voksen mens andre er barn lenge. Elever i 11 årsalderen er i 
grenseland mellom å være barn og ungdom. Under gjennomføringen ble dette 
tydelig. Noen var veldig klar på at de fortsatt brukte fritiden på lek, mens andre var 
ferdig med å leke. Her fantes forskjeller både innad i klassen, mellom kjønn og 
skoler. Dette kan komme av at barna definerer begrepet lek forskjellig. Elevene 
fremstod generelt som aktive, men det kan være forskjellig hvorvidt de definerer for 
eksempel fotball som lek.    
 
Typiske områder som ble registrert er grøntstrukturer som parker og plasser (Ole 
Mattias plassen, Reknesparken, Museet, Katthola), badeplasser (Kringstadbukta, 
Retiro, Øverlandsvatnet, Moldeelva), fotballbaner og uteområder i borettslag. Ved 
alle skolene er skoleområdet også brukt på fritiden til lek og opphold. I tillegg oppgav 
mange, spesielt jenter, at de oppholder seg på Roseby. Av områder som lå utenfor 
kartet ble Stallen på skaret, Akerhallen og Tusten skisenter spesielt trukket frem som 
områder som var mye i bruk. Det ser ut til at barn bruker de nære grøntområdene 
heller enn Moldemarka på fritiden. Det kan også virke som om elever ved skoler som 
ligger i umiddelbar nærhet til marka (Nordbyen og Kvam) i større grad bruker marka 
på fritiden, enn barn ved de andre skolene. 
 

 
 
Den tredje oppgaven de fikk var å markere områder på kartet som de oppfattet som 
farlige eller områder hvor de følte seg utrygg. Her fikk de også anledning til å sette på 
Post-It lapper for å forklare hvorfor området oppfattes som skummelt. De fleste 
fareområdene omhandler trafikken. Dette kan være uoversiktlige kryss, mangel på 
fortau og gatelys eller at bilene kjører fort. Også vann oppleves i stor grad som farlig 
på grunn av drukningsfare. Store deler av strandlinjen er markert, i tillegg til fjellvann 
og elver. Det må nevnes at områdene likevel er i bruk, noe som kan tyde på at 
elevene har et tosidig forhold til vannet, det er både skummelt og spennende.  I 
tillegg til trafikk og vann er det en tredje ting som går igjen blant områdene som 
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oppfattes som farlige for elevene. Ved alle skolene har barna markert områder der de 
opplever å treffe på narkomane og alkoholikere.  
 
 

3.4 Ønsker 

 
Mot slutten av økten var det en oppsummering hvor elevene fikk anledning til å 
komme med ønsker til hva som kunne forbedre nærområdet og opplevelsen av å 
være barn i Molde kommune.  
 
Ønskene varierer litt fra skole til skole på grunn av ulike forhold i og rundt 
skoleområdet. Bedre vedlikehold av eksisterende lekeplasser og nye lekeplasser 
med mer «action» var noe som gikk igjen hos flere. Her nevnes «apejungel» og 
«byggeklosslekeplass» (hvor det er materialer til å bygge små lafthus) som 
eksempler. I tillegg er mange opptatt av bedre tilrettelegging for sykkel, med både 
flere og bedre sykkelstier og egen sykkelpark. Elevene ønsker seg også større 
uteområde på skolene. Dette kommer spesielt frem i de sentrumsnære skolene, som 
også presiserer at de ønsker mer skog i nærområdet.  
 
Andre ønsker som ble nevnt er 

 Utbedringer av fortau, mer gatelys, flere overgangsfelt og fartsdumper og 
lavere fartsgrense 

 Kunstgressbaner 
 Tilrettelagt akebakke 
 Fritidsklubb i nærområdet 
 Basket/håndballbane i god stand 
 Flere butikker  
 Skatepark 
 Lasertag bane 
 Flere roser i byen (med bakgrunn i Molde - rosenes by) 
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4. Gründercamp med Molde vgs. 
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4.1 Innledning 

 
Molde kommune ble våren 2014 kontaktet av Ungt Entreprenørskap, med invitasjon 
til å delta i en gründercamp for Molde videregående skole. Ungt entreprenørskap er 
en organisasjon som jobber for å gi barn og unge innsikt i entreprenørskap. 
Gründercampen var en anledning for kommunen til å komme med et reelt oppdrag 
og en problemstilling, som kunne knyttes oppimot det pågående arbeidet med ny 
kommunedelplan i Molde. Kommunen fant dette veldig interessant, og valgte å bruke 
gründercampen som en mulighet for medvirkning blant elever i den videregående 
skolen.   
 
 

4.2 Gründercamp som metode 

 
Temabasert gründercamp er en undervisningsmetode med fokus på kreativitet og 
nyskaping. Elevene får jobbe med reelle oppdrag, og gis konkrete problemstillinger 
de skal svare på. Det jobbes i grupper på 4-5 elever satt sammen tilfeldig på tvers av 
klasser. Løsningene presenteres for en jury, som kårer en vinner ut fra gitte kriterier. 
Hele gründercampen gjennomføres i løpet av 1 dag, og er delt inn i ulike faser.  
 

Først innledes dagen med en 
rekke kreative øvelser. Her gis 
også et foredrag fra 
oppdragsgiver knyttet til 
oppgaven de skal løse. 
Elevene får også en innføring i 
det å skrive en 
forretningsplan/idèbeskrivelse.  
 
Deretter starter selve 
arbeidsfasen hvor elevene 
skal jobbe med 
problemstillingen. Her stiller 
oppdragsgiver med veiledere 
som kan bistå elevene. De får 

omkring 2,5 timer til å jobbe med oppgaven før forretningsplanen skal leveres inn.  
 
Når oppgavene er levert blir de gjennomlest av en jury bestående av personer fra 
arbeids- og næringslivet med god kunnskap om temaet. Gruppene presenterer 
deretter løsningen sin, før juryen setter seg sammen og avgjør hvem som har hatt 
den beste ideen. De tre beste forslagene blir premiert.  
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4.3 Gjennomføring og resultat 

 
Dagen startet med innledning og informasjon fra Ungt entreprenørskap. Kommunen 
som oppdragsgiver hadde et kort foredrag rundt temaet bysentrum og utfordringer 
med å skape levende sentrum. Deretter holdt Ungt entreprenørskap foredrag i kreativ 
tenkning. Elevene ble blant annet utfordret til å tenke nytt og finne nye bruksområder 
til en kleshenger. 

 
Etter de innledende rundene presenterte kommunen sitt oppdrag. Oppdraget gikk på 
å finne nye måter å tenke på i forhold til å skape liv i sentrum. 
Hovedproblemstillingen elevene fikk var «Vårt samfunn er i endring. Hvordan skal 
vi skape liv i sentrum i takt med disse endringene?» Videre fikk de noen 
eksempler på utfordringer samfunnet står overfor, og viktigheten av et sterkt sentrum 
både for byen og regionen.  
 
Elevene fikk mulighet til å snakke med veiledere under arbeidsøkten. Veilederne var 
representanter fra Molde kommune, fylkeskommunen og leder i ungdomspanelet. De 
har på ulike måter kunnskap rundt temaet byutvikling og attraktive sentrum, og bistod 
elevene underveis. Gruppene brukte denne muligheten aktivt, og noen av veilederne 
hadde tidvis venteliste.  

 
Klokken 12 var det frist for elevene til å levere inn en idébeskrivelse/forretningsplan. 
Her skulle de forklare selve idéen, målgruppe, gjennomførbarheten til løsningen og 
en kort beskrivelse av hva som var unikt med deres idé. Dette dokumentet ble 
overlevert til jurymedlemmene for gjennomlesning. Juryen bestod av Frøydis 
Austigard (Varaordfører), Britt Flo (Molde næringsforum), Ingunn Brekken Sjåholm 
(ass. Fylkesplansjef), Kjell Kosberg (arkitekt) og Oddgeir Overå (rektor Molde vgs). 
Etter at juryen hadde fått tid til å lese 
gjennom alle forslagene var det klart 
for presentasjon. Hver gruppe fikk 3 
minutter til å overbevise juryen.  
 
Da alle gruppene var ferdig med sine 
fremføringer satte juryen seg 
sammen til diskusjon. Elevene skulle 
vurderes etter 3 kriterier; løsningens 
hovedidé og innhold (50 %), idéens 
gjennomføringsevne (30 %) og selve 
presentasjonen (20 %). De 3 beste 
forslagene skulle premieres og 
begrunnes. Juryen var svært uenige om hvem som var favoritten til å stikke av med 
hovedpremien, men de ble etter diskusjon og eliminerings-metoden enige om 3 
grupper som på ulike måter skilte seg ut positivt. 
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4.4 Oppsummering av presentasjoner 

 
Det var enkelte ting som var felles for flere av gruppene.  
 Elevene var generelt veldig opptatt av sjøfronten, og mange av gruppene 

presenterte en utvikling av sjøfronten som sin løsning for å få mer liv i sentrum. 
Her ble det foreslått å tilrettelegge med universal utforming, pynte med blomster 
og benker, og å ha kaféer og restauranter med uteservering, for å trekke folk til 
sentrum.  

 Det var også mange som fokuserte på å fjerne trafikken i sentrum. Dette enten 
ved å etablere en gågate/promenade langs sjøen og fjerne dagens 
parkeringsplasser, eller ved å ha gågate i hele sentrumsområdet (storgata og 
sørover).  

 Flere av gruppene foreslo å trekke flere studenter til sentrum, for på den måten å 
skape mer liv. Her ble det presentert forslag om å flytte høyskolen nærmere 
sentrum, flytte akademiet til bankbygningen og å bygge studentboliger i sentrum.  

 Torget var også et mye diskutert område hvor elevene foreslo både skøytebane, 
parkanlegg, lekeplass og aktivitetsbygg for å gjøre det mer attraktivt for folk i alle 
aldre å oppholde seg der.  

 
 

4.5 Juryens favoritter 

 
1. plassen gikk til en gruppe som hadde tenkt litt annerledes enn de andre. 
Vinnergruppen hadde fokusert på handelens utfordringer i forhold til netthandel, og at 
lokale butikker sliter med å konkurrere mot de store kjedene. Løsningen deres gikk 
på å lage en samordnet nettside der man kan finne hele moldes utvalg av klær og 
varer, i tillegg til andre ting som skjer i byen som kulturarrangement og aktiviteter. På 
den måten kan man gå inn å finne informasjon om hvor varen man leter etter kan 
kjøpes, og eventuelt om de har den på lager. Dette ville de kombinere med guiding 
rundt i sentrum til ulike «rosedestinasjoner» som er viktige for Molde. Gjennom 
sølvstiper i bakken skulle du kunne finne frem til ulike destinasjoner hvor 
dataskjermer med nettsiden var montert opp. Juryen fant dette forslaget veldig 
interessant, både med tanke på selve idéen, og i forhold til gjennomførbarhet.   
 
 

2. plassen gikk til en gruppe 
som ønsket et nytt 
signalbygg i sentrum. De 
ville lage et sirkelformet 
glassbygg ute i fjorden, som 
skulle reflektere Moldes 
identitet ved å ha et 
roseformet tak som kunne 
åpnes å lukkes etter 
værforholdene. Bygget 
skulle inneholde kaféer og 
restauranter, og utenfor 
skulle det plasseres benker. 
En kai med sightseeing båt 
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skulle også være tilknyttet anlegget. Juryen mente dette var en original idé, og de fikk 
pluss for å spille videre på rosen som et symbol på Molde by.  
 
3. plassen ble tildelt en av gruppene som tok utgangspunkt i sjøfronten. I forslaget de 
la frem foreslo de å fylle ut i sjøen fra storkaia til piren, for å skape et nytt areal i 
sentrum. Her ville de plassere ut benker og blomsterdekorasjoner og gi nærliggende 
restauranter og kaféer mulighet for uteservering ved fint vær. Parkeringsplasser og 
bilvei fjernes, og de ønsket en tilrettelegging for folk i alle aldre. Juryen synes denne 
løsningen var spennende fordi det både skaper et nytt sentrumsareal, og fordi det er 
veldig gjennomførbart. 
 
 

4.6 Oppsummering 

 
Som oppdragsgiver var Molde kommune spendt på utfallet av gründercampen. 
Metodikken var ikke fremmed, men den er uvanlig å benytte i tradisjonelle 
planprosesser. Med en åpen problemstilling var det derfor svært vanskelig å forutsi 
om ungdommenes forslag kunne knyttes direkte til arealbruk. På den andre siden 
valgte Molde kommune en åpen problemstilling for å la ungdommene tenke fritt. At 1. 
plassen gikk til en gruppe som tok tak i informasjon og konkurransen mot netthandel, 
tyder på at kommunen lykkes med denne tilnærmingen. Vinneren var for øvrig også 
oppdragsgivers favoritt, til tross for at løsningen ikke var knyttet til arealbruk.   
Grunnet uforutsette hendelser kunne dessverre ikke representanter fra 
handelsnæringen og kulturlivet stille som veileder på gjennomføringsdagen. 
Veilederne som møtte hadde derfor hovedsakelig planfaglig kompetanse. Dette kan 
ha påvirket ungdommenes løsningsforslag, og må ansees som en svakhet. På den 
annen side var næringslivet og beslutningstagere godt representert i juryen.  
 
Ser vi bort fra førsteplassen var det påfallende mange grupper som tok utgangspunkt 
i sjøfronten og fjorden i sine idebeskrivelser. Det er interessant at ungdommen også 
er opptatt av potensialet som ligger i disse områdene. Det er tydelig at de sydvendte 
arealene mot fjorden og Moldepanoramaet ansees som en viktig kvalitet for sentrum 
og Moldes identitet. Mange av gruppene var også opptatt av bilens rolle i sentrum. 
Det ble foreslått å fjerne parkeringsplasser fortrinnsvis langs sjøfronten og i 
sidegatene som vender seg mot fjorden. Andre var mer radikal og forslo et bilfritt 
sentrum. Dette er en viktig påminnelse om at ikke alle har bil eller bruker bil til daglig. 
Fokuset på parkering er også en indikator på at ungdommene ikke nødvendigvis 
anser god biltilgjengelighet for å være viktig i arbeidet med å skape et levende 
bysentrum. 
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5. Ungdomsrådet og elevråd 
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5.1 Innledning 

 
I november 2014 ble Molde ungdomsråd og elevrådene ved byens ungdomsskoler 
og videregåendeskoler invitert til å delta på en workshop under tittelen «Molde by – 
et godt sted å være ung». 
 
Arbeidet ble gjennomført i kommunestyresalen på Molde rådhus, og det var om lag 
25 deltagere. 
 
 

5.2 Metoder 

 
Arbeidet var delt inn i 3 oppgaver: 
 
Oppgave 1 – Registrering: 
Etter gode erfaringer med barnetråkkregistreringer var det ønskelig å prøve ut 
metoden på ungdom også. Følgende ble registrert på kart: 
 

 Vegene ungdommene benyttet til skole og fritidsaktiviteter. Det ble brukt ulike 
farger til ulike transportmiddel. Hvis ungdommene benyttet flere 
transportmiddel på samme reise så ble reisen delt inn i flere turer som til 
sammen dannet en helhetlig reisekjede. 

o Blå farge = Kollektiv 
o Rød farge  = Bil/skuter 
o Grønn farge  = gåing/sykling  

 

 Viktige møteplasser (eks stamcafe, trening, uteområder etc) som ungdom 
benytter. 

o Blå farge 
 

 Viktige friområder/grønnstrukturer/blåstrukturer som ungdom benytter (eks 
parker, marka, badeplasser, Moldeelva). 

o Grønn farge 
 
I tillegg var det anledning til å kommentere direkte på kartet, samt kommentere 
styrker/svakheter ved byen transporttilbud, møteplasser og 
friområder/grønnstruktur/blåstruktur i eget skjema.  
 
Oppgave 2 – Molde identitet: 
Ungdommene ble utfordret til å jobbe frem 3 punkt som beskrev dagens Molde og 3 
punkt de mener bør beskrive fremtidens Molde. 
 
Først fikk ungdommene i oppgave å skrive ned alle ord de assosierte med Molde. 
Denne delen ble gjennomført som en individuell oppgave og det ble satt av fem 
minutter. Deretter skulle ungdommene gruppevis trekke ut hvilke 10 ord fra 
idemyldringen de som gruppe mente beskriver Molde best. De ble tildelt 10 minutter 
til å diskutere dette. Ordene ble lest opp i plenum. Til slutt fikk gruppene 15 minutter 
til å skrive ned hvilke 3 ord de mener beskrive Moldes identitet i dag, samt hvilke 3 
ord de mente burde beskrive Moldes identitet i fremtiden. 
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Oppgave 3 – Den gode møteplassen 
Oppgaven gikk ut på å beskrive en god møteplass. Gruppene ble tildelt 45 minutter til 
å løse oppgaven. Følgende forhold måtte være besvart: 

 Lokalisering 

 Aktiviteter/aktivitet 

 Kort om utforming (Skjermet for andre, kontakt mot gateliv, design etc.) 
 
Gruppene stod fritt til å velge hvordan de ville presentere sin konklusjon.  
 
 

5.3 Resultat 

 
Oppgave 1 - registrering 
Kart og kommentarer 

 
 
Utsnitt av kart for ungdomstråkk. Blått er viktige møteplasser, grønt er viktige 
grøntområder mens rød/lilla er kombinert møteplass og grøntområde. De mørke 
linjene på kartet er ferdselsårer.  
 
I tillegg ble det fylt ut et skjema som hvor det er kommentert styrker/svakheter med 

transporttilbudet, møteplasser og friområder/grønnstruktur/blåstruktur. 
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Transporttilbudet 

Styrker Svakheter 

 Troverdig 

 Trenger Hjertøybåten 

 Mange busstopp 

 Busstilbudet dekker stort område 

 Bra antall flyavganger til tross for 
at vi er få innbyggere 

 Mye sentralt 

 Godt bygd gang- og 
sykkelvegnett 

 Stort sett hele byen er dekt av 
busstilbud  

 Bussene går ikke på kvelden og 
natten. 

 Lite busstilbud til Skaret 

 Carolus-MVØ, veien er alt for liten 

 For få avganger spesielt på kveld 
og helg 

 Dyrt! Studenter burde ha 
barnepris 

 Lange ruter 

 Lang ventetid etter skolen på buss 

 Burde vært egen skolebuss til 
f.eks. Nordbyen 

 Burde vært egne sykkelstier 

 Transport til Hjertøya 

 Få busser per time 

 Dyrt 

 Må bli bedre samarbeid mellom 
bussene 

 Voksenbillett burde gjelde for de 
som er myndige (18 år og 
oppover) 

 Bussene slutter å gå for tidlig 

 Burde være nattbuss 

 Burde være egen ungdomsbillett 

 Mangler egne sykkelveier 

 Fremtidig bomveg ligger for 
nærme byen 

 Bypakke med firefeltsveg som 
inneholder 50- og 60-soner.  
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Møteplasser  

Styrker Svakheter  

 God vilje fra kommunen 

 Satses mye på kulturhus og 
uteområder 

 Molde har opprettet UP 
(UngdomsPlassen) 

 Flotte cafeer som f.eks. Fole 
Godt 

 Flott bibliotek/Plassen 

 Stadion 

 Hjertøya 

 Veldig sentralt 
 

 Lite rabatter for ungdom på 
utesteder 

 I praksis ingen ikke-kommersielle 
møteplasser for ungdom annet 
enn UP (UngdomsPlassen) 

 Satser mye på 
kulturhus/uteområder 

 Trafikkterminalen (dop-miljø) 

 Trenger flere sitteplasser på 
Moldetorget 

 Møteplasser er den største 
svakheten i Molde med tanke på 
ungdom 

 Mangel på andre idrettsanlegg 
enn fotballbaner (spesielt 
tennisbaner). Knausen er eneste 
offentlige tennisbane og den 
forfaller. 

Friområder/grønnstruktur/blåstruktur 

Styrker Svakheter  

 Åpent for allmennheten 

 Mye velvilje fra vel-
organisasjoner etc. 

 Bra tilbud i Moldemarka med 
tanke på folkehelsa 

 Kringstadbukta/Retiro 

 Moldemarka 

 Lite stier og sitteområder rundt 
innsjøene i marka. 

 Området/turstiene er litt gjengrodd 

 Mange stier er dårlige (damefallet, 
tusenårsvarden) 

 Utbygging av Årø i forhold til 
Årøelva (fiske) 

 Stopp Strandsoneraseringen!! 

 Reknesparken trenger flere 
sitteplasser, bord, benker og 
søppelkasser 

  



 

22 
 

Oppgave 2 – Moldes identitet 

 

Idemyldring: 

 

 

 

Ord som beskriver Molde i dag: 
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Ord som bør beskrive Molde i fremtiden 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 3 - Den gode møteplassen 

Besvarelse 1 
Molde har behov for en ungdomsplass. Plassen bør være trivelig og ha en cafestatus 
for at det skal bli populært. Stedet må være lett tilgjengelig (som f.eks. UP). 
 
Det bør være et bredt tilbud av aktiviteter som f.eks. leksehjelp, LAN, arrangering av 
toppturer, konserter, cafe med mer. Det bør utformes slik at ungdomsorganisasjoner 
kan benytte lokalet. 
 
Det må være trivelig å være der og stedet må gis en moderne og trivelig utforming. 
Plassen bør inneholde et eget konsertlokale/scene, og bør være åpent på kvelden og 
i helgene.  
 
Besvarelse 2 
Stedet bør lokaliseres sentralt/i sentrum. 
 
Det bør være en plass hvor ting kan arrangeres som for eksempel temakvelder, 
konserter osv. Det bør også være et tilbud med matservering, billiard, bordtennis, tv-
spill, spill, liten skaterampe med mer.  
 
Stedet bør gis en moderne utforming med gode og mange sittegrupper.  
 
Besvarelse 3 
Retiroparken er adskilt område, noe som er positivt for skjerming av støy og trafikk. 
Det er et grønt område noe som er positivt for barn og unge som vil være i aktivitet i 
et ellers bebygd område. Vi vil satse på uorganisert sport, slik at alle kan bruke 
tilbudet. 
 
Følgende aktiviteter kan være aktuelle: 

 Nytt tennisanlegg som er åpent for alle. 

 Mulighet for å spille basket 

 Skateanlegg med bowl og rails 

 Asfaltområde for slåball 

 Gressplen for avslapning 

 Lekeplass med stativ for barn, apejungel i trærne i skogen 

 Bålpanne for grilling 

 Kiosk   
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5.4 Oppsummering 

 
Det er tydelig at ungdommene har stor rekkevidde. De kan derfor ikke sies å være 
like sårbare for endringer i lokalmiljøet som barn er. Bruk av moped og 
kollektivtransport gjør at en stor andel av reisene samles i korridorer. Dette har 
betydning for både hvor funksjoner rettet mot ungdom lokaliseres. 
 
Ser vi bort fra badeplasser, Moldemarka og sentrum så møtes ungdommen 
fortrinnsvis på skolen og gjennom fritidsaktiviteter. Dette gjør at deres arealbruk i dag 
i stor grad er tilknyttet idrettsanlegg eller liknende. En kortfattet konklusjon ut fra dette 
er at ungdom bruker få, men relativt store areal sett i forhold til barn.  
 
Ved tilrettelegging for møteplasser bør det være fokus på aktivitet i ulike former. 
Mangfoldet av interesser gjør at det trolig vil være vanskelig å skape et treffsted som 
tilfredsstiller alle ungdommers ønsker. Skal man virkelig lykkes med å skape gode 
tilbud for ungdom må man tenke «både og» fremfor «enten eller».  
 
Videre er det interessant å se hvordan ungdom ser på sin egen by, og at miljø, natur 
og kultur er ansett som viktig satsningsområder.  
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6. Oppsummering av medvirkning fra barn og ungdom 

 
Innen arealplanlegging kan vi skille mellom strategiske planer og planer for fysisk 
utforming. Erfaringsmessig er det naturlig nok planene for fysisk utforming som 
skaper mest engasjement blant befolkningen. Dette ser vi tydelig ut fra hvem som 
kommer med innspill til planene. Kommuneplanens arealdel er derimot en strategisk 
plan for styringen av kommunens areal. Prosesser knyttet til kommuneplanlegging er 
ofte tidkrevende og leder gjerne frem til konklusjoner som kan fremstå som lite 
håndfaste. Dette gir kommunen ekstra utfordringer i forhold til medvirkning.    
I planprogrammet for kommunedelplanen var det et klart mål at spesielt barn og 
ungdom skulle vektlegges i medvirkningsarbeidet. Denne delrapporten gir en oversikt 
over arbeidet som er gjort.  
 
Det har vært utfordrende å utforme problemstillinger som vi mener er relevante for 
både et strategisk plannivå og barn og ungdom. Stiller vi feil spørsmål så får vi feil 
svar. Det har også vært viktig å unngå en generalisering av barn og ungdom. Det er 
stor forskjell på hverdagen til en tiåring og en fjortenåring. Disse forskjellene har vi 
hatt som mål å fange opp i medvirkningsarbeidet. I tillegg har det vært ett mål at 
medvirkningsprosessene skulle foregå tidlig i planarbeidet. Dette for at innspillene 
skulle få en større påvirkningskraft på sluttresultatet, enn hva de ville fått hvis 
medvirkningen foregikk i sluttfasen når mange konklusjoner allerede er tatt.  
Ikke alle svarene vi har fått kan knyttes direkte til kommunens arealbruk, men 
arbeidets omfang gjør at alle som jobber med barn eller ungdom bør ha interesse av 
rapporten.  
 
Arbeidet knyttet til registrering av arealbruk for barnehager, barn og ungdom er 
allerede i bruk. Registreringene er digitalisert og benyttes som et kunnskapsgrunnlag 
i alle planer som pågår. Disse registreringene vil også ha betydning for hvilke areal 
som vil bli skjermet for utbygging. I tillegg er registreringene interessante med tanke 
på fremtidig trafikksikkerhetsarbeid.  
 
Videre er det en rekke verdisyn som er interessante. Det er påfallende mange 
ungdom som verdsetter kontakten mot fjorden og landskapet rundt byen. Dette må 
anses som både en viktig kvalitet og identitet for byen og ungdommene, og kan 
påvirke hvilke areal vi skjermer for utbygging og hvilke bygningshøyder vi skal tillate.  
Det er også interessant at det viktigste møtepunktet for ungdom utenom skole og 
organiserte aktiviteter er sentrum. Vi ser også at eldre ungdom i større grad benytter 
seg av eksisterende kommersielle tilbud, mens yngre ungdom i større grad mangler 
attraktive sentrumsnære møteplasser.   
 
Videre er det viktig å merke seg at ungdom trekker frem kultur, natur og miljø når de 
beskriver fremtidens Molde.  


