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Myndighetskontakt er ikke skummelt
Politikk er et fag
◦ Forstå hvorfor en beslutning blir tatt eller ikke tatt
◦ Vite hva og hvem som avgjør sakene
◦ Hvordan er prosessene formelt og uformelt

Dere kan selvsagt være uenige i politikernes standpunkter
◦ Men du bør analysere og forstå hva som skjer, hvorfor det skjer, hvem som bestemmer og hvem som
påvirker de som bestemmer

Påvirkning av politiske beslutninger er vanlig og verken farlig
eller skummelt
Foregår (som regel) i full åpenhet

Myndighetskontakt er en del av demokratiet

Hvorfor er politikk viktig for
dere?
Politiske avgjørelser påvirker rammevilkår
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Skatter og avgifter
Bevilgninger
Oppgjør
Kontrakter, konsesjoner, regler for innkjøp
Byggesaker og reguleringssaker
Lover og forskrifter
Andre forhold knyttet til rammevilkår

Når beslutningen er fattet, er det for sent
◦ I hvert fall for en god stund

Bygge opp politisk goodwill
◦ Viktig å ha når man trenger det
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Vær oppdatert
Hvem er aktørene og hva mener de?
◦ Hvem skal vi fokusere innsatsen mot?
◦ Hvem er mulige alliansepartnere (og motstandere)?

Timing
Riktig budskap/argumentasjon
Taktikk: Søke konflikt eller samarbeid?
Skap klarhet om din egen sak
◦ Hva vil du oppnå og hvordan skal du klare det?
◦ Hva er dine styrker og svakheter

Et realistisk mål – det politisk mulige

Det politisk mulige = resultatet av analysen
Arbeidsgiveransvar

Symboler

Opinion

Lovverk

Det politisk
mulige

Ideologi

Budsjett/økonomi
Presedens
Forhistorie

Kunnskap

• Politikerne må ta hensyn til egne rammebetingelser
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Forstå politikerne
Bruk tida på de rette folka – de som ikke har bestemt seg
• Hold de som er enige med deg varme, ikke bruk nevneverdig tid på de som er
helt uenige.
• Pass deg for å unødig politisere saken – kan låse den

• La politikeren eie saken
• Hvordan passer din sak inn i politikerens agenda? Hvis han/hun har interesse
av at du lykkes, har du oppnådd mye.
• Du skal løse politikerens problem - det er ikke han/hun som skal løse ditt
problem

I møtet og i prosessen
Ha et tydelig mål
• Vit hva du vil og vær åpen og tydelig. Et møte er en kapital du må forvalte
godt
• Fokuser på konkrete løsninger som lett kan omsettes i praktisk handling.
Kjefting og klaging når sjelden frem.
• Gjør jobben - målet er ikke bare å påvirke men også gjøre det enkelt for
politikeren å gjennomføre. Lag oppsummeringer og faktaark, forslag og
merknader.

• Ikke kast bort tiden til folk. Ikke be om et møte eller en høring dersom du
ikke har noe konkret å melde
•Vær konkret, forberedt og løsningsorientert. Vær kreativ og hyggelig – slik at
de får lyst til å snakke med deg igjen!

Hva med media?
• Media er en omvei – medfører økt risiko
• Har egen agenda og dynamikk

• Få saker/sakstyper lar seg drive til et annet resultat gjennom media
• Direkte dialog med beslutningstakerne, eller dialog gjennom
alliansepartnere, er uansett den beste kanalen
• Men mediene kan understøtte eller styrke et budskap
• Men media er viktig for å bygge kjennskap og omdømme – fortell de
gode historiene, bruk mange kanaler

Oppsummert:
Ha en klar formening om hva som er hensikten og målene
Sett deg grundig inn i saken, forhistorien, saksgangen og politiske,
økonomiske og juridiske forutsetninger
Legg en slagplan, ta initiativ og velg riktig tid, sted og person
Løs et problem for politikeren
Informasjonen skal være kort, konkret og konsis. Gi korrekt informasjon.
Påstander må dokumenteres
Gi tilbakemelding - fortell hvordan det gikk - ikke glem politikeren så fort
du har fått gjennomslag
Media må informeres til riktig tid og på riktig måte

