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1. Innledning 
Molde kommune legger spesielt fokus på medvirkning av barn og unge i planproses-
ser. I arbeidet med ny kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 er dette målet videre-
ført. En egen delrapport skal synliggjøre barns interesser, og formidle viktigheten av 
deres meninger. I tillegg vil det gjennom medvirkningsprosessene dannes et da-
tagrunnlag 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 mu-
lighet 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 un-
der 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 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende orga-
ner, 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 re-
presentant eller et egnet organ på en måte som er i samsvar med saksbehandlings-
reglene 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 barne-
konvensjon står sterkt i norske lover, og ligger nest etter grunnloven. Dette viser vik-
tigheten 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 ung-
es 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 
planleggingen» og § 5-1 «kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirk-
ning 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 me-
ninger. 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 innde-
ling å jobbe med, da det er en gruppe med svært forskjellige arealbehov. Ulike al-
derstrinn har også forskjellig grad av modenhet, ulike måter å uttrykke seg på og til-
nærme seg informasjon på. Barn blir derfor i dette arbeider delt inn i 4 grupper; bar-
nehagebarn, 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 opp-
legg for medvirkning for de ulike aldersgruppene.  
I denne planen representeres barnehagebarna gjennom registreringen og uttalelser 
fra barnehageansatte og foresatte. Den uavhengige aksjonsradiusen er veldig be-
grenset og det finnes ikke ennå uttestete metoder for å sikre en annen kvalitativ me-
ningsfylt deltagelse i planprosesser. Barneskoleelever gjennomfører barnetråkk, og 
ungdomsskoleelever vil få problemstillinger de skal jobbe med. Innenfor planområdet 
ligger det ingen videregående skole slik at deltagelsen må enten skje gjennom opp-
møte på folkemøter/workshop eller skriftlige innspill til planen f.eks. gjennom hjem-
mesiden. Ungdomsrådet har fått melding om planen og tilbud om å presente-
re/diskutere planarbeidet, men valgte ikke å benytte seg av tilbudet. En utdyping av 
metode og resultat fra medvirkningsprosessene til de ulike aldersgruppene vil bli pre-
sentert i kapitlene under.      
 
  



2. Barnehagens arealbruk 
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.  
 
I 2015 ble Hjelset barnehage bedt om å oppdatere registreringen. Kartet som ble 
mottatt viste ikke endringer i forhold til den opprinnelige registreringen. 
 

 
Bildet viser planavgrensningen (svart) og områder som brukes av barnehagene (rød). 

 
 
  



3. Barnetråkk 

3.1 Innledning  
I slutten av november 2015 ble det gjennomført et barnetråkk for elever i barnesko-
len. Barnetråkk er en metode brukt for å registrere barns bevegelser i nærmiljøet. For 
å sikre så gode resultater som mulig ble det besluttet å involvere både 5. og 6. klasse 
på Skjevik barne- og ungdomsskole som er den eneste skolen innenfor planområdet.  
 

3.2 Barnetråkk som metode 
I departementets veileder for «barn og unge i planlegging etter plan- og bygningslo-
ven» 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 Alm-
hjell. 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 digi-
talt 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 be-
nyttes 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.  
Molde kommune er per i dag ikke godkjent for å gjennomføre barnetråkk med den 
digitale løsningen. 
 
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. Forde-
len med denne metoden er at den er veldig muntlig, veileder kan komme med opp-
følgingsspørsmål 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.   
 
Ut i fra faktumet at Molde kommune mangler muligheten for å gjennomføre barne-
tråkk digitalt ble det 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 forbin-
delse med utarbeiding av den nye kommunedelplanen, 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 gjennom-
føre barnetråkket.  
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 gjennomfø-
ringen. 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 bru-
ke for å orientere seg i området. Kartene som ble brukt var i en relativt stor målestokk 
for å få nødvendig detaljeringsnivå, og omfattet hele skolekretsen for barneskolen. 
Noen elever bemerket at de også bruker andre deler av byen og kommunen på friti-
den. 
 
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 bru-
kes som argument for utbedring av veger med mangelfull sikkerhet, og til å bevare 
etablerte snarveger. Det er også verd å merke seg at noen barn i dag har skilte for-
eldre. Dette gir utslag også i dette datamateriale, i forhold til skolevegen og hvordan 
barna kommer seg til skolen. Noen av barna påpekte at de har forskjellige skoleveger 
og de ble bedt om å tegne inn begge. 
 
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 akku-
rat har skjedd. Dette innebærer at de om sommeren kanskje ikke tenker på akebak-
ken 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. Elevene fremstod generelt som aktive, men det kan 
være forskjellig hvorvidt de definerer for eksempel fotball som lek. 
 
Områder som ble registrert er de mangfoldige grøntområdene på Hjelset, i tillegg til 
idrettsanlegg. Områdene mellom Oppdøl og Skjevik, arealet langs Oppdølselva og 
Hungnesmarka er de som ble mest markert. I tillegg kommer badeplasser ved elva. 
Skoleområdet er en sentral punkt i barnas aktiviteter. Her tilbys det mangfoldige id-
rettsaktiviteter. Oppdølbanen ble nevnt av mange barn, men de nølte å markere den 
fordi de trodde den «uansett skulle fjernes» pga. sykehuset.  
Utenfor de tett bebygde områdene var det fjellet som ble brukt. Noen få barn marker-
te at de bruker tilbud i byen. 
 
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 fare-
områdene omhandler trafikken. Dette være seg uoversiktlige kryss, mangel på fortau 
og gatelys eller at bilene kjører fort.  
Et område som veldig mange barn merket som skummelt var området rundt det ek-
sisterende sykehuset. Husene som ikke er i bruk og mørk hele tiden samt personer 
som oppholder seg der anses som negative. 
Barna markert områder/bygg 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 på Hjelset. 
 
Ønskene barna har er knyttet til ulike idrettsaktiviteter som de synes bør tilbys og en 
del ønsker om flere butikker i nærheten. Det var en tydelig forskjell mellom barn i 5. 
og 6. klasse. Mens de yngre hadde mer ønsker om flere aktiviteter var innspillene fra 
elevene i 6. klasse mer knyttet til den eksisterende infrastrukturen. Det ble etterlyst 
flere gatelys, overganger over vegen o.l.  
Et felles ønske i begge klasser var en hall som kan brukes til forskjellige aktiviteter. 
 
Andre ting som ble nevnt er: 

 Flere utelekeplasser 
 Buss stopp 
 Kafé 
 Svømmehall 
 Gratis skolebuss 
 Lys på pumpe-trakken 

 
 
 
 
  



4. Ungdomstråkk 

4.1 Innledning  
Molde kommune har som mål i planarbeidet å samle mest mulig informasjon fra alle 
som er berørt av planleggingen. En gruppe som vanligvis får lite oppmerksomhet er 
ungdommen i 8.-.10. klasse. Disse har andre behov, ønsker og en større aksjonsra-
dius. I tillegg kan de utfordres med noen mer omfattende/krevende oppgaver. Det ble 
brukt omtrent 3 timer på gjennomføring av ungdomstråkket. Det var ca. 30 elever fra 
9. og 10. klasse på Skjevik ungdomsskole som deltok. Antallet ble begrenset for å 
sikre at opplegget kunne gjennomføres. Rektoren på skolen ble bedt om å velge en 
god blanding av elever (alder, kjønn, bakgrunn, bosted) slik at resultatene kunne 
være representative. Under selve opplegget var elevene delt inn i grupper av 5-6 ele-
ver. 
 
Skolekretsen for Skjevik ungdomsskole er betydelig større enn planområdet. Det fø-
rer til at Molde kommune har fått inn informasjon utover det som er relevante for 
denne planen, men i påvente av ny kommuneplan for resten av Molde kommune i 
2016 kan disse resultatene brukes i fremtiden. Det er i tillegg interessante å se, hvil-
ken betydning Hjelset har utenfor skoletiden for ungdom som ikke kommer fra plan-
området. 
 

4.2 Gjennomføring og resultat 
Molde kommune valgte, å gi 3 forskjellige oppgaver som skulle løses i grupper og 
individuelt. 
 
1. Oppgave 
Oppgaven var delt i flere deler. Først skulle elevene tegne inn skolevegen. Her skulle 
de også kartlegge hvilken måte de reiser på – buss, bil, gående/syklende.  
Etterpå skulle de markere viktige møteplasser ungdom bruker innenfor området og til 
slutt viktige friområder/grønn- og blåstrukturer.  
 
Det vises at de som bor på Hjelset i nærheten til skolen går til skolen, men de som 
bor på Kleive mest tar buss til skolen. Innenfor planområdet markerte elevene noen 
få plasser som brukes. Disse er badeplasser, lysløpe, skitrekk, samt områder som 
butikken, skole og barnehage.  
Flere kommenterte på kartet at de delta på organiserte og uorganiserte aktiviteter i 
Molde. 
 
 
2. Oppgave 
I denne oppgaven skulle elevene få en liten utfordring. På folkemøter har Molde 
kommune fått innspill om Hjelsets identitet og hvordan spesielt voksne ser på det. Ut 
ifra de opplysningene var det interessant å få vite, hvordan ungdommen ser på Hjel-
set i dag og hvordan de ønsker Hjelset skal fremstå i fremtiden. 
For å unngå misforståelser hvilket område som skal ses på, ble det presentert en 
avgrensning av området som i den administrative prosessen omtales som Hjelset. 
Lokale begrep/avgrensinger avviker her fra det som brukes ellers. 
For å synliggjøre det som ble sagt og hvor mange av elevene har sagt det ble resul-
tatene fremstilt som ordsky. Størrelse og farge refererer til hyppigheten av svaret. 
 



I første omgang fikk elevene tre minutter for å jobbe individuelt og skrive ned alt de 
kommer på når de hører ordet Hjelset. De kunne skrive hva som helst, uten begrens-
ninger. 

 
 
Etterpå skulle elevene går sammen i gruppen. De fikk oppgaven å komme frem til 3 
begrep de kunne være enig om beskrive Hjelset best som det er i dag. For å diskute-
re dette skulle de ikke bruke mer enn 6 minutter. 
 

Figur 1:  Hva tenker du på når du hører ordet Hjelset 



 
Figur 2: Hvilke ord beskriver Hjelset best i dag 

 
Til slutt ba vi gruppene om å bruke 6 minutter for å komme frem til 6 begrep som skal 
beskrive Hjelset i fremtiden. 
 

 
Figur 3: Hvilke ord burde beskrive Hjelset i fremtiden 

 



 
3. Oppgave 
Molde kommune konkluderte med at det kan være en spennende øvelse for denne 
aldersgruppen å få en oppgave direkte knyttet til planlegging. Dette for å formidle hva 
slags oppgaver planlegging i en kommune kan innebære og for å vise hvor kompleks 
problemstillingene er og at løsninger ofte må baseres på kompromiss. 
  
Etter elevene har kartlagt sine bevegelser, hvilke områder de bruker i fritiden og hvil-
ken fremtidsvisjon de har for Hjelset fikk de oppgaven å planlegge to tiltak i området. 
 

a) Boliger: 
Ut ifra eksisterende utredninger var det til tidspunktet da ungdomstråkket ble 
gjennomført et behov for ca. 200 nye boenheter på Hjelset inntil 2040. Eleve-
ne skulle tegne inn i et kart (som viste også planavgrensningen), hvor disse 
bør bygges. Som referanse hvor mye areal det vil ta fikk de som referanse pa-
pir i størrelse av en fotballbane (i målestokk) samt informasjon om hvor mye 
plass det trenges med ulike boformer (eneboliger, leiligheter etc.). 
 

b) Brannstasjon: 
Molde kommune trenger sannsynligvis en ny brannstasjon og som liten side-
oppgave skulle elevene tenke på, hvor den kunne plasseres. 
 

c) Forutsetninger: 
- Sykehusområdet, industriområdet og skole og barnehage skal ikke røres 
- Strandsonen skal ikke røres 
- Hvis mulig skal utbyggingen ikke gå på bekostning av landbruk og frilufts-

områder   
 
Resultatet er en tydelig konsentrasjon av boligbygging rundt det som defineres som 
«sentrum» på Skjevikåsen, dvs. Hungnesmarka og områder på sørsiden av Oppdøl-
selva/E39 (gamle Hjelset sentrum og langs bakkene mot fjorden). Bare 2 av seks 
grupper plasserte mindre områder for boligbebyggelse til området ved Øverbygda.  
Elevene benyttet anledningen å tegne inn egne ideer og ønsker i planen. Det var 
mest idrettstilbud og handel som står på ønskelisten til elevene. 
 
  



5. Bruk av resultater fra medvirkningsprosessen 
For Molde kommune er det viktig at resultatene fra de gjennomførte prosessene bru-
kes aktivt i det videre arbeidet med planer og andre saker. Prosessene skal ikke bare 
gjennomføres for å «ha gjort det», men at barn og unge får en bekreftelse at de blir 
hørt og at det de sier legges vekt på. 
 
I første omgang ble alle registreringer fra barne- og ungdomstråkket digitalisert og 
lagt i databaser. Disse kan knyttes til kart- og informasjonssystemet GISLine som 
brukes både av plan- og utviklingsavdelingen samt byggesak og geodata i kommu-
nen. Her kan informasjonene slås på som eget lag og interessekonflikter oppdages 
umiddelbart. 
 
I den videre prosessen med kommunedelplanen vil data fra alle registreringer brukes 
spesielt i forbindelse med konsekvensutredningen og vurdering av nye/endrete om-
rådet til utbygging i samsvar med de fastsatte kriteriene og vektingen.  
En oppsummering av resultatene fra registreringen samt en oversikt over hvordan 
innspillene har blitt brukt i planarbeidet vil oversendes skolen som tilbakemelding til 
elevene. 
  


