
Ressursar på nettet for å 
utvikle lokaldemokratiet



• Bidra til debatt om kva 
lokaldemokrati ein vil ha

• Bidra med kunnskap i 
utviklingsarbeidet – synleggjere
modellar

• Samle kunnskap om nyvinningar
• Oppdaterast

LOKALDEMOKRATIRETTLEIAR





Tema:
• Samspel innbyggjarar og kommune

• Informasjon og kommunikasjon
• Politisk organisering
• Rollen som folkevald

Det blir gitt tips og spørsmål for diskusjon.

Heftet på nett:
https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4
e799c7/h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf

Kan bestillast: http://publikasjoner.dep.no/Default.aspx

DEBATTHEFTE

https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4e799c7/h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf
http://publikasjoner.dep.no/Default.aspx




• Brukerråd i Mandal
• Korleis Piteå involverte 

innbyggarane for å gjere noko
med kjønnsskilnadar

• Prisvinnande
innbyggarinvolvering i Asker

• Les om å få semje om 
budsjettkutt - Hampton 
(Virginia, USA)

• Eksempel og framgangsmåtar

DISTRIKSSENTERET SI NETTSIDE

https://distriktssenteret.no/eksempel/hvorfor-innbyggerinvolvering/

https://distriktssenteret.no/eksempel/hvorfor-innbyggerinvolvering/




INTERNASJONALE SIDER

http://stevenclift.com/ http://www.citizens.is/ www.democracy21.com http://www.delib.net/
about_delib

https://www.brk.dk/Indflydelse-
Politik/Borgerinddragelse/Borge
rpanel/Sider/Borgerpanel.aspx

http://www.demsoc.org/http://www.govfaces.
com/

http://www.civiq.eu/

http://stevenclift.com/
http://www.citizens.is/
http://www.democracy21.com/
http://www.delib.net/about_delib
https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Borgerinddragelse/Borgerpanel/Sider/Borgerpanel.aspx
http://www.demsoc.org/
http://www.govfaces.com/
http://www.civiq.eu/


NYTT PROSJEKT OM E-DEMOKRATI DIGITALE 
VERKTØY
Bruk av digitale verktøy når innbyggarane skal være med å påvirke i 
kommunen 
• Utlyst i september
• 11 interessentar

To fasar:
• Forprosjekt: Kunnskapsoversikt og verktøybeskrivelsar
• Hovedprosjekt: Prøve ut metode(ar) i praksis
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