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EU-delegasjonens 
hovedoppgaver

• Representerer norske myndigheter i 
kontakt med EU

• Vite hva som foregår – observerer 
og rapporterer

• Talerør for norske interesser og 
forhandlingspart

• Informerer om Norges samarbeid 
med EU

• Viktige samarbeidspartnere: 
regionkontorene og KS. Bare 
sammen kan vi få med oss det som 
skjer
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Spørsmålene er de samme over hele 
Europa

• Hvordan involvere innbyggerne mer og øke 
deres innflytelse?

• Hvordan gi politikken økt legitimitet?
• Hvordan sikre at alle grupper er med?
• Hvordan spre god praksis?
• Hvordan sikre kompetanse?
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Noen temaer

• Viktigste typer av e-demokrati-løsninger
• Noen eksempler på god praksis – fra 

kommune, region, land og union
• Fremtidens EU-programmer
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ENKEL TYPOLOGI

• E-informasjon 
• Elektronisk synliggjøring av 

avstemningsresultater og beslutninger

• E-konsultasjon 
• Forslagskasser, høringer mv.

• E-medvirkning
• Elektroniske medvirkningsløsninger i 

lovutforming
• Deltakende budsjettering
• Digitale medvirkningsløsninger i 

planprosesser

 
 

 
 

Workshop 4:   
The Digital Democracy Battle: Defend your tool to improve Civic 

Participation! 
JDE 62 

Friday, 25 May 2018, 9:30-11:50 
 

Organised by European Citizen Action Service and Volonteurope 
 

Programme: 
9:30 – 11:00 Panel  
Each expert will have 10-15 minutes to present one specific digital democracy tool for civil participation, 
mainly by explaining its functionalities and why this particular tool is beneficial to our society.  
 
Moderator: Elisa Lironi, Digital Democracy Manager, European Citizen Action Service  
 
• Tom de Grunwald, Co-Founder, SwapMyVote  
• Doru Frantescu, Director, VoteWatch Europe 
• Aline Muylaert, Co-Founder, CitizenLab  
• Anne Magnus, Director, Symantra 
• Nicolas Patte, Director of Communication, Cap Collectif 
 
 
11:00 – 11:20 Reflection groups  
Participants will have a chance to briefly discuss amongst themselves about the specific e-participation tools 
proposed.  
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11:00 – 11:20	Reflection groups 

Participants will have a chance to briefly discuss amongst themselves about the specific e-participation tools proposed. 



11:20 – 11:30 	Question round

After the discussions, each group representative can “challenge” the tools presented by asking one/two questions to the panellists to have clarifications or more details about the tool proposed.



11:30 – 11:50 	Online polling 

Participants will have a chance to answer an online poll with different questions related to the e-participation tools of the Workshop.



11:50 – 12:00	Outcome

The results of the poll will be presented as recommendations to the EESC on the types of e-tools that should be implemented for enhancing democratic participation.  











Background information next page




Concept



E-democracy refers to the use of Information and Communication Technology (ICT) to allow more open and inclusive forms of policy-making. Mainly, e-participation tools can allow citizens to contribute with their ideas to policy-making processes and in the best cases, engage with their decision-makers to co-create legislations. 



Crowdsourcing, social listening, participatory budgeting, mobile applications… The number of these methods and platforms has increased over the past years, as citizens are demanding more possibilities of active and direct involvement in democratic processes. 



What type of digital democracy tools already exist or are being experimented to allow the possibility for more direct participation between citizens and policy-makers? Why are there so many types of them and what purposes do they serve? In the context of the current challenges faced by the European project, not least Brexit and citizens feeling removed from decision-making processes, and with the 2019 European elections in mind, join this Workshop and have your say on what digital democracy tools you think society would need most of to contribute to active civil engagement! 
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Arbeidsdeling mellom Europakommisjonen 
og landene

• Kommuner, regioner og land tar egne initiativer
• Nedenfra og opp: EU-programmer som Europe for Citizens, 

Horizon 2020, IKT-programmene, byprogrammene osv. 
muliggjør prosjektgjennomføring, forsterker lokale 
initiativer og sprer beste praksis 

• Ovenfra og ned: Løsninger på EU- eller på nasjonalt nivå 
kan også brukes på kommunalt nivå

• Overføringsverdi på tvers av forvaltningsnivåene 
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EUs egne verktøy

To vanlige EU-verktøy for å sikre medvirkning
• Det europeiske innbyggerinitiativet (Europe Citizens’ Initiative) –

forslagsmodell på europeisk nivå.
• Onlinehøringer (utbredt) – både høringer etter norsk modell og 

invitasjon til å sende inn innspill i forkant av meldinger

Kritikk 
• Kompliserte og upopulære verktøy som ikke gir reell påvirkning. De 

europeiske institusjonene må gjøre mer.  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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Europa for innbyggerne (Europe for 
Citizens)

Programmet har flere mål, bl.a., å oppmuntre og tilrettelegge for 
demokratisk deltakelse: 
Programmet gir bl.a. prosjektstøtte i form følgende virkemidler:
• Town twinning – gjerne i form av å mobilisere innbyggerne på 

lokalt og EU-nivå 
• Nettverk av byer - gir midler til kommuner og foreninger som 

arbeider sammen om et felles tema i et langsiktig perspektiv, for 
eksempel e-demokrati-løsninger.

• Sivilsamfunnsprosjekter – gir støtte til prosjekter som samler 
innbyggere i aktiviteter som er direkte knyttet til EUs politikk, og 
gir mulighet for direkte deltakelse i politikkprosessen. 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
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E-INFORMASJON

• Tjenester som går lenger enn vanlige nettsider
• Tjenester som skal gjøre lukket kunnskap tilgjengelig
• Viktige typer:

• Elektronisk synliggjøring av avstemningsresultater og 
beslutninger – få frem hva som faktisk foregår.

• Faktasjekk blitt vanligere i flere land og kan også anvendes i 
kommunal sektor. Funksjonen er å blant annet å sikre 
kvaliteten på informasjon som gis, og dermed heve 
kvaliteten på beslutningene og tilliten til 
beslutningsprosessen. 
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Eksempel 1: Vote Watch 

• VoteWatch er et nettsted og en europeisk NGO som bl.a. 
støttes av Open Society Foundation. 

• Formålet er å øke den praktiske innsikten i EUs 
beslutningssystemer. 

• Synliggjør stemmegivningen til partigrupper og 
representanter. 

• Tjenesten er mye brukt og det enkle og vellykkede grafiske 
grensesnittet – kan ha overføringsverdi til kommunal 
sektor.

http://www.votewatch.eu/
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Eksempel på Faktasjekk: Evidence Check
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E-KONSULTASJON

• Digitale forslagskasser
• Decide Madrid (Spania)

• Crowdsourcing som supplement til høring 
• Skottland
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E-MEDVIRKNING

• Elektroniske medvirkningsløsninger i 
lovutforming

• Deltakende budsjettering
• Digitale medvirkningsløsninger i planprosesser
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Frankrike – fra forslag på nettet til 
lovforslag i parlamentet
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Deltakende budsjettering 

Velkjent, også fra Norge (Fredrikstad)
Men i vekst, og kobles til portaler og forslag:
• Skotske myndigheter og Convention of Scottish Local 

Authorities: 1% av lokalbudsjettet innen 2021
• Paris (fra 2015): 5 % av investeringsbudsjettet, i tillegg til at 

en viss andel av hver bydels løpende budsjett bestemmes
via deltakende budsjettering

• Madrid

https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_of_Scottish_Local_Authorities
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Viktige programmer for lokaldemokrati i 
det nye langtidsbudsjettet

I digitalpolitikken vil det foreslåtte Digital Europe Programme (DEP) innebære 
en satsing på temaer som vil ha betydning for innovasjonsevnen i offentlig 
sektor, bl.a. kunstig intelligens og digital kompetanse). 

I Kommunesamarbeidet og lokaldemokratistyrkingen som tidligere inngikk 
i Europe for Citizens blir nå lagt i det nye programmet Justice, Rights & Values

I forsknings- og innovasjonspolitikken vil det nye programmet «Horizon
Europe» fortsatt ha fokus på bærekraftsmålene og samfunnsutfordringer, og 
dermed forbli relevant for norsk kommunesektor (som har hatt god uttelling i 
Horizon 2020). 

Det blir lansert ett stort nytt byutviklingsprogram – medvirkning blir et av 
flere av viktige temaer.
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Hvorfor se til Europa

• Felles utfordringer - fornuftig med kunnskapsdeling
• Økonomi: 

• Gjenbruk av løsninger eller delt risiko ved å utvikle nye løsninger
• Mulig å hente hjem utviklingsmidler

• Sørge for at våre behov blir gjenspeilet i de europeiske 
programmene
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Norges delegasjon
til den europeiske union

Følg oss videre!

Facebook: Norges delegasjon til EU

Twitter: norwayEU

Instagram: norway_eu

Web: regjeringen.no/Europapolitikk
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