Samplan
2020-2021

Praktisk kurs/
studium
i planlegging for
ønsket
samfunnsutvikling

Hovedtemaer:

Tidspunkt og sted for samlinger:
Med forbehold om endringer

1. periode
6. - 11. september: Lillehammer
14. - 18. september: Gran

3. periode
15. - 19. mars: Trondheim

2. periode
16. - 20. november: Bergen

4. periode
24. - 28. mai: Tromsø
28. - 31. mai: Feltarb. i NordNorge
31. mai - 4. juni: Nord-Norge

• Planleggingen i et
samfunnsperspektiv
• Bærekraft
• Styringsutfordringer for
planleggingen og planleggere
• Makt og roller i planleggingen
• Plan- bygningsloven som
styringsverktøy
• Planteori
• Planleggingsmetoder og
-verktøy
• Innovasjon og samskaping
• Lokale eksempler/befaring
• Metodikk for feltarbeid

Samplan arrangerers for 48. gang i regi av sekretariatet for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS) v/ KS i samarbeid med
KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Statens vegvesen,
Klima- og miljødepartementet, Forum for Kommunal Planlegging og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging.

Hva er og inneholder Samplan?
Etter- og videreutdanning for samfunnsplanlegging = Samplan

Samfunnsplanlegging er
summen av
planleggingsaktivitet hos
mange aktører.
Koordinering på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer er derfor viktig for å
sikre en best mulig ønsket
utvikling. På Samplan
ønskes deltakelse fra alle
forvaltningsnivåer, sektorer
og med ulik fagbakgrunn.

Samplan gir innsikt i de ulike
forvaltningsnivåer og
sektorer og deres rolle i
samfunnsplanleggingen. Det
øker muligheten for et best
mulig samarbeid.
Samplan er tverrfaglig.
Gjennom aktiv medvirkning
fra deltakerne i diskusjoner,
faglige innspill, gruppearbeid
og øvelser blir blant annet
sektorperspektivet utfordret.

Planlegging skal fremme
bærekraftig utvikling.
Samfunnet endrer seg
raskt. For å styre
utviklingen kreves både
god samfunnsforståelse og
kunnskap om relevante
planleggingsverktøy og
metoder.
Gjennom økt kompetanse i
planteori og
planleggingsmetoder blir
deltakerne i bedre stand til å
drive planprosesser, utviklingsog samarbeidsprosjekter.
Samplan vil gi kunnskap
og innsikt også for de som
opererer i skjæringsfeltet
mellom offentlig og privat
virksomhet.
Samplan er etter- og
videreutdanning for praktikere.
Arbeidsgivere som investerer i
Samplan for sine ansatte, får
tilbake medarbeidere med økt
kunnskap om samfunnsutvikling
og kompetanse i metoder som
kan brukes både internt i
organisasjonen og i
samhandling med andre.

I siste halvdel av kurset
planlegges og gjennomføres
et feltarbeid/planoppgave i
kommuner i Nord-Norge. I
dette feltarbeidet settes
lærdommen fra kurset inn i en
større sammenheng.

Ikke minst blir deltakerne en
del av et nettverk av
utviklings- og
planleggingsaktører på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå.
Deltakerene får tid
sammen til formell og
uformell læring, både i
og utenfor forelesningene.
Kursopplegget er intensivt.
Hele Norge tas i bruk siden
de fire periodene
gjennomføres på ulike steder i
landet. Det er med på å
synliggjøre ulike
problemstillinger og
perspektiver.

På hver samling blir det
arrangert befaring/er. På
befaringene får deltakerne se
og høre ulike problemstillinger
og hvordan tenkes løst.
Mer om Samplan finnes på www.samplan.no

«…Vi har prioritert dette fordi deltakerne er fornøyde og fordi vi ser at det er veldig
relevant og kan bruke det med en gang. Fordelene er åpenbare – de lærer seg å se de
brede samfunnsperspektivene. De får impulser fra andre – fra andre nivåer, andre deler
av landet. Får sett hva som skjer andre steder. Får inspirasjon og verktøy…
…Vi synes Samplan er et veldig viktig tilbud og derfor prioriterer vi det sterkt og
sender folk hvert år»
- Sitat fra arbeidsgiver, Evaluering av Samplan 2014 v NIBR

Gode
erfaringer
Kari Røynlid, Master i skogfag
Planleggjar i Åseral, Audnedal og
Hægebostad

Samplan er intenst,
lærerikt og krevjande.
Og veldig gøy! Du kjem
til å treffa folk frå heile
landet som har andre
synspunkt enn deg,
som har nye måtar å
gjera ting på og som
gir mykje av seg sjølv. Forutan
lærerike tema og foredrag, har eg fått
eit stort nettverk av flotte kollegaer frå
alle deler av landet og i alle
forvaltningsnivå. Kurset tek deg også
med på ei kunnskapsreise i landet vårt
som du aldri kjem til å gløyme – så ta
sjansen!

Tim Christian Tomkins-Moseng,
Rådgiver i Nordland Fylkeskommune
Hovedfag i samfunnsplanlegging og
lokalsamfunnsforskning /
samiske studier(UiTø)

Samplan har gitt meg
en faglig vitamininnsprøyting og fantastiske
opplevelser. For min del
fikk jeg stort utbytte av
å friske opp kjent
kunnskap. Inspirerende foredragsholdere serverte godt porsjonerte
doser teori gjennom hele kurset. Noe
hektisk var det til tider, men med gode
kursledere er det utrolig hvor mye en
får til på veldig kort tid. Jeg ble kjent
med flotte folk med ulike fagbakgrunner og yrker. Vi ble en godt
sammensveiset gjeng som fortsatt
holder kontakt.

Terje Birkrem Hovland, Arkeolog. Seniorrådgiver,
Klima- og Miljødepartementet,
kulturminneavdelingen

Deltakelse på Samplan har gitt meg en unik
mulighet til å se mitt eget arbeid og min egen
rolle i forvaltningen i et helhetsperspektiv.
Gjennom foredrag fra kompetente forelesere,
oppgaveløsning og praktiske eksempler fra
mange kanter av landet har jeg fått god
innblikk i alt fra planteori til kreativ problemløsning – alt spisset og tilpasset arbeidet med planprosesser og samfunnsutvikling på ulike nivåer.
Knut Harald Dobbe, Jord-, vann og plantefag, cand.agric.
Plankoordinator hos Fylkesmannen i Rogaland

Jeg jobber med arealforvaltning i et sammensatt
fylke, og Samplan har gjort at jeg bedre kan se
problemstillingene jeg jobber med inn i en større
sammenheng. Samplan gir en god breddeinnføring i planleggingsteori og -praksis, gitt av
svært kompetente forelesere. At samlingene er
lagt til ulike steder spredt over landet gir kurset
en ekstra dimensjon både med hensyn til
læring og opplevelse. Jo lenger tid det går siden jeg
avsluttet Samplan, jo mer fornøyd er jeg med at jeg fikk delta.
Vestland fylkeskommune:
Ida-Beate Mølmesdal, rådgjevar klima og miljø.
Mona Elisabeth Steinsland, Sivilarkitekt/rådgjevar,
fylkesrådmannens stab.
Mari Johansen Aune, rådgjevar plan.

Vi har våre fagområde, både plan, klima og stadutvikling,
og kurset har gjort det enklare å sjå desse i
samanheng med dei andre
ansvarsområda som
fylkeskommunen og kommunane
òg har.
Vi er tre på same arbeidsplass med
same kurs, og det har gjort det
enklare å ta med oss lærdommen.
Det har heva den faglege
diskusjonen på jobben og gjort det
mogleg for oss å prøve ut teorien i
praksis.
Vi har fått betre kjennskap til plansystemet, og ulike teoriar og
verktyg i planlegginga, noko som gjer oss betre rusta til å tak i dei
komplekse utfordringane i samfunnet i eit heilskapleg
berekraftsperspektiv. Med Samplan har vi òg blitt kjent med ein flott
gjeng medstudentar. Dei har vore gode sparringpartnarar i studiet,
men òg i jobbsamanheng.

Intensivt og engasjerende opplegg
Målgruppe

Søknad og opptak

Samplan vil egne seg for personer med utviklingsog/eller planleggingsoppgaver.

Søknadsfrist: 15. mai 2020.

Kurset/studiet er også åpent for politikere.
Kompetansekrav: Se under søknad og opptak og
valgfri eksamen!

Det tas opp 30 – 40 deltakere hvert år. Søkere må
ha praksis fra planlegging eller annet relevant
utviklingsarbeid. De må ha utdanning fra universitet,
høgskole eller tilsvarende realkompetanse.
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

Økonomi

Kursavgift for Samplan 2020-2021 er kr 35.000.

Valgfri eksamen

Avgiften kan fordeles over to budsjettår eller belastes
som en engangssum. Erfaringsmessig er det en fordel
med flere deltakere fra samme arbeidssted. Det gis

Samplan er etter- og videreutdanning rettet
mot folk i fullt arbeid. I samarbeid med Høgskolen i

Kursavgiften for Samplan er godkjent for OU-midler.
Etter opptak sender sekretariatet en felles søknad
som gjelder alle kommuner og fylkeskommuner
(unntatt Oslo). Det betyr at det ikke skal sendes
søknader på OU-midlene.
I tillegg kommer kostnader for kost og losji under
kursperioden samt reiser til og fra kursstedene.
Totalkostnadene avhenger av hvor du bor i Norge,
om du har standard kostgodtgjørelse eller får dekket
medgåtte utgifter.
De som vil bo privat kan også gjøre det. Utgifter til
kost og losji kan anslås til ca kr 100.000 for hele
kurset. Det er vanlig at deltakerne får utgifter til
kurset dekket helt eller delvis av arbeidsgiver eller
andre kilder, samt får innvilget lønnet permisjon.

Rundt 1450 har tatt Samplan – blir du den neste?

Innlandet kan deltakerne ta en valgfri eksamen som
gir 30 studiepoeng og som er godkjent som ½ år i
mastergrad i samfunnsplanlegging. Godkjenning av
studiekompetanse for å avlegge eksamen foretas av
eksamensstedet.

Mer info

For mer informasjon og søknadsskjema, se
www.samplan.no, eller ta kontakt med sekretariatet
for etter- og videreutdanning for
samfunnsplanlegging SEVS i KS, på e-post:
eva.faengsrud@ks.no

Rudi Multimedia: post@komledott.com

20% rabatt fra og med den
2. deltakeren fra samme arbeidssted.

