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Lobbyarbeid i fylker og kommuner

Anbefalt antall timer
8-60.

Målgruppe
Ansatte og tillitsvalgte som har ansvaret for organisasjonens sentrale interessepolitiske
arbeid. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Læringsmål: Kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H)
K – deltakerne skal få kunnskap om organisasjonens ulike interessepolitiske saker og
informasjon om viktige diagnoseproblemstillinger og brukerbehov. I tillegg skal de også få
kunnskap om metoder og virkemidler for interessepolitisk arbeid på vegne av
organisasjonen.
F – deltakerne skal få ferdigheter til å kunne gjennomføre interessepolitisk arbeid opp mot
politikere i fylker og kommuner.
F – deltakerne skal bli tryggere i rollen og sikrere i å forme budskapet.
H – deltakerne skal få innsikt i strategier og veivalg for å oppnå best mulig resultater av
påvirkningsarbeid.
H – senke terskelen for deltakelse i demokratiet.
H – utvikle bevissthet om deltakelse i interessepolitisk sammenheng.

Kursinnhold
•
•
•
•
•
•

Utarbeide strategier og planer for interessepolitisk arbeid
Utrednings- og kartleggingsarbeid
Planlegging av politiske møter
Utarbeide notater til politikere og forvaltningen
Utvikling av nye interessepolitiske metoder og verktøy
Planlegging, markedsføring og drift av brukersentre og lignende
organisasjonstilknyttede tiltak.

Metode og gjennomføring (pedagogisk tilrettelegging)
Drøfting i grupper.
Gruppearbeid for utvikling av metoder og verktøy.
Felles evaluering av metoder, møter, strategier og verktøy.
Tilpassing av lokaler, materiell og annet etter deltakerens behov.
Evaluering underveis og/eller ved kursslutt.
Kursbevis.

Anbefalt materiell / lærebøker eller lignende
Felles kursmateriell fra Studieforbundet Funkis, utarbeidet i samarbeid med
Voksenopplæringsforbundet, Senterpartiets og Venstres Studieforbund. Materiellet finnes
på www.funkis.no.
Organisasjonens handlingsprogram, årsplaner/arbeidsplaner og strategiplaner.
PC, prosjektor/storskjerm, ulike dataprogrammer, forskningsrapporter og
utredningsrapporter.

Spesielle krav til innleder eller kursleders kompetanse
Kunnskap om påvirkningsarbeid, politikk og interessepolitikk.
Politikere fra Venstre, Senterpartiet og eventuelt andre partier i fylket kan kontaktes for å
gjennomføre deler eller hele kurset.
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