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Nye røsters perspektiver på by- og 
regionplanlegging
Dette nummeret av Kart og Plan har til formål å gi
plass til nye forfattere i by- og regionplanlegging.
Det er ofte de samme forfatterne som skriver i tids-
skriftet. Vi har alle et felles ansvar for å sørge for at
nye forskere og fagfolk får plass og anledning til å
komme med sine faglige bidrag i det offentlige ord-
skiftet. Dette er spesielt viktig i flere av Kart og
Plan sine fagfelt som i lang tid har hatt for lite fo-
kus på faglig ettervekst, i alle fall i akademia. Flere
av fagfeltene som dekkes av tidsskriftet har også
svake akademiske tradisjoner som følge av at de er
profesjonsfag. 

Dette er i ferd med å endre seg. Mer enn noen
gang har forskerutdanning og rekruttering fått fo-
kus. Universiteter og høgskoler har vært igjennom
omfattende prosess med å beskrive læringsmål og
læringsutbytte for sine studieprogram. På NMBU
er vi i ferd med å avslutte prosessen med å beskrive
fagspesifikke studieprogrammer innenfor Ph.D ut-
danningene våre. Dette skal bidra til økt kvalitet i
forskerutdanningene våre og en avklaring av faglig
innhold. Regjeringen har i tillegg satt fokus på ut-
vikling av forskning i profesjonsfag. 

Samtidig savnes det en faglig debatt om by- og
regionplanlegging i Kart og Plan. Kart og Plan må
kunne håndtere både vitenskapelige og allmenne
artikler slik som i dag. Det er derfor spesielt hygge-
lig at det denne gangen er en aktuell debattartikkel
om byutvikling. 

Mange av forfatterne er ukjente for leserkretsen.
Noen er unge, andre har nylig kommet inn i akade-
mia. Andre har aktivt bidratt til den akademiske
reisen som profesjonsfag deltar på. Forfatterne
skriver om temaer de er opptatt av og som de borrer
dypt i. Å gå for faglig dybde i profesjonsfag kan
være utfordrende. Et profesjonsfag bygger ofte på
flere fagfelt og- tradisjoner og de er praksisorientert
og dagsaktuelle. Gjesteredaktøren er opptatt av at
det også i profesjonsfag skal være mulig å forske på
smale forskningstema og faglige utviklingstema.
Hvis vi ikke gjør det så vil vi ikke oppfylle universi-
tets formål om fri og uavhengig forskning eller bi-
dra til faglig takhøyde. 

God lesning.  
Eva Falleth

Kart og Plan digitalt
Redaktøren syns det er på sin plass å ta med følgen-
de hyggelige nyhet: Heftene fra starten i 2008 til
nesten i dag er nå digitalt og søkbart tilgjengelige
på Nasjonalbiblioteket. Se Leiv Bjarte Mjøs sin no-
tis på side 299 for mer informasjon.

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

1-2015 Klimatilpasning 15.01.2015 Mars

2-2015 Den nye jordskifteloven 15.03.2015 Juni


