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Et demokrati er mye mer enn at vi går til valgurnene. 
Noe av det viktigste er hva vi gjør mellom valgene - 
hvordan vi gir og utfører tjenester og hvordan vi inviterer og 
legger til rette for medvirkning. Innbyggerne i Fredrikstad er 
den viktigste ressursen vi har. Om det er enkeltmennesker, 
frivillige lag og foreninger, næringsliv eller andre aktører 
er de alle en del av grunnmuren i kommunen. De innehar 
opplevelse av hverdag, erfaring og viktig kunnskap. 
Denne ressursen trenger vi for å gjøre Fredrikstad 
kommune enda bedre i årene som kommer. 

Jon-Ivar Nygård
Ordfører

Vi er en foregangskommune når det gjelder medvirkning 
og innbyggerdialog. Vi har i over 20 år utviklet verktøy og 
metoder som gir oss et godt fundament for å bli stadig 
bedre. Denne metodeboken er ett av dem. Her er 
det sjekklister, metoder og annen informasjon. Trengs det 
mer informasjon finner dere dette som vedlegg til boka. 
Det er enstemmig politisk bestemt at alle som arbeider 
med planer og utbygging i Fredrikstad kommune skal 
bruke boka for å øke innbyggernes innflytelse i 
lokalsamfunnene og i utvikling av byen. 

Bruk den godt!



Hvorfor innbyggerdialog?
Nordmenn har stor tro på egne beslutninger. Dette fører til 
at det stilles høye krav til tilpasning av, og muligheter for, 
å påvirke den kommunale servicen og planleggingen.

Det finnes innbyggere i Norge som ønsker å delta i 
samfunnsutviklingen, men kun på visse vilkår. 
Innbyggerdialog er en måte å imøtekomme disse 
vilkårene på, men også en mulighet for å skape større 
forståelse for de demokratiske prosessene. Dette bidrar til 
økt tillit, engasjement og ansvarsfølelse hos innbyggerne. 
Politikerne får et bredere beslutningsgrunnlag, noe 
som gjør det enklere å veie ulike interesser opp mot 
hverandre, og ta et større ansvar for helheten.

VISSTE DU?

31 prosent av 
ungdom mellom 
16 og 30 
år har vært 
politisk aktive?
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Innbyggerdialog som 
en del av kommunens 
beslutningsgrunnlag
I Norge har man gjennom plan- og bygningsloven sørget 
for at medvirkning skal være en del av all arealplanlegging, 
speisielt med hensyn til barn og unge.

Det er viktig å bruke innbyggernes ressurser og kunnskap 
til å gjøre alle planer enda bedre. Det kan nok innimellom 
føles tungvint, men det er ingen tvil om at vi klarer å møte 
de demokratiske rettighetene bedre, og at gjennomføringen 
av planer blir bedre, i samarbeid med innbyggerne.

Bestemme

4

Gjøre

3

Mene

2

Vite

1
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Grunnleggende tilnærming
Det finnes ingen form for påvirkning og deltagelse som passer i alle 
prosesser. En forutsetning for å starte en innbyggerdialogprosess er 
at man kan svare ja på følgende spørsmål:

Er det mulig å påvirke saken?
Er det mulig å påvirke beslutningstakerne?

Når man åpner for innspill, forplikter man seg også til å gjøre noe med 
dem. Det betyr ikke at alle innspillene imøtekommes, men at man har 
et reelt ønske om å ta innspillene på alvor.

For å få til en langsiktig og bærekraftig medvirkningsprosess kreves det 
bred forankring, både i egen organisasjon og blant innbyggerne.

Alle skal ha mulighet til å delta i den demokratiske prosessen.

For å nå mennesker i alle samfunnslag er det viktig at det jobbes med 
oppsøkende virksomhet.

Uansett hvordan prosessen ser ut, hva slags innspill man har 
samlet inn eller hvor høy graden av deltagelse er, er det 
nødvendig å gi tilbakemelding til deltagerne.

1
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3

4
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VISSTE DU?

Når du søker jobb er det 
viktig å ha med frivillig 
arbeid på CV-en din.

”Det er uansett et 
pluss at søkeren har 
arbeidet med frivillig 
arbeid og det har 
ingen betydning 
hvilken bransje 
dette gjøres i.”

Direktør for trainee og 
talentutvikling i Storebrand, 
Anne Røren Andreassen 



 

Planlegging 
INNBYGGERDIALOG – SJEKKLISTE

A. Plan- og beslutningsprosess
Kommunikasjon
- når, hvor, hvordan?

Sjekklisten kan brukes 
i forbindelse med 
planleggingsarbeid, 
budjettprosess og 
i forberedende 
saksbehandling.

1. Hvilke saker vil ha nytte av innbyggeres medvirkning?
• Visjoner og framtidsvyer 
• Lovfestet medvirkning 
• Investeringer og utvikling 
• Innsparinger og effektiviseringer

Her beskriver man 
kommunikasjonsplanen, 
del 1, med fokus på 
forståelse og forankring 
av innbyggerdialogen i 
kommunen.

2. Beskriv nytten med dialogen (tekst)

3. Når skal 
medvirkning skje? 

For å finne behov,  
ideer og prioriteringer:
 • Om alternativer
 • Om beslutninger
 • I gjennomføringsfasen
 • I evalueringsarbeidet

Ja/nei

4. Hvor stor
innflytelsesgrad gis  
innbyggerne?
• Informasjon 
• Innspill
• Gjøre (f.eks. 
  referansegrupper)
• Medbestemmelse

Ja/nei

Ja/nei
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B. Dialogprosessen
Kommunikasjon
- når, hvor, hvordan?5. Hvilke målgrupper berøres

• Alle innbyggere
• Innenfor et geografisk område
• En utvalgt målgruppe 
(f.eks. unge, personer med nedsatt funksjonsevne)

Kommunikasjonsplanen del 2 
har fokus på organisasjonen. 
Avhengig av om målgruppen 
er bred eller begrenset 
berøres virksomheten i ulik 
grad. Berørte virksomheter 
bør vite begrunnelsen 
for beslutningen, hvordan 
målgruppen har blitt utvalgt 
og forventet resultat.

Kommunikasjonsplanen del 3 
bør beskrive hvordan 
tilbakemelding til deltagerne i 
målgruppene skal skje, 
hvordan evaluering skal 
gjøres, og hvordan det skal 
rapporteres tilbake til de 
berørte virksomheter.

6. Hvilken metode er best 
egnet for dialogen?
• Matchmaking
• Deltagende budsjett
• Miljø- og trygghetsvandringer
• Future City Game
• Elektronisk innbyggerinitiativ 
• Stormøte
• Web/sosiale medier
• Høringer
• Annet

Ja/nei

7. Bedøm ressursene 
for dialogen / 
De tause stemmene

Ja/nei

8. Beskriv forventet  
resultat av dialog-
prosessen i form  
av deltakelse og 
engasjement

C. Tilbakemelding, evaluering og tilbakerapportering

9. Tilbakemelding, utredning, evaluering 
og rapportering av effekt
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Hvilke målgrupper berøres?
Hvilke målgrupper finnes og 
hvor skal man ha størst fokus? 

Dette er spørsmål man må stille seg når man planlegger.
Gjennom analyse av målgruppene får man fram hvilke 
målgrupper som er mest berørte men minst aktive, høyt 
berørt og veldig aktive, lite berørt og lite aktive, samt hvem 
som er lavt berørt men veldig aktive. Dette tydeliggjør 
hvor man behøver å legge størst fokus for å få de 
riktige personene delaktige.

I arbeidet med analysen av målgruppene er det viktig å 
tenke på hvordan vi skaper like forutsetninger for å få 
gutter/jenter/menn/kvinner til å delta i prosessen. 
I noen tilfeller har vi erfart stor suksess med å 
nå fram til ett kjønn, men ikke det andre.

• Hvordan kan vi skape gode forutsetninger for å nå ut 
til begge kjønn på like vilkår?

• Når/hvor/hvordan inviteres målgruppen?
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Veldig aktiv Lite aktiv

1.
PRIORITET

4.
PRIORITET

2.
PRIORITET

3.
PRIORITET

For å nå et representativt utvalg i målgruppen er 
det viktig ikke bare komme med en innbydelse, 
men også arbeide oppsøkende!



Kommunikasjon 
og markedsføring
Når man arbeider med medvirkningsprosesser er 
kommunikasjon og informasjon en grunnleggende 
forutsetning for å lykkes. En gjennomarbeidet 
kommunikasjonsplan er en støtte gjennom hele 
prosessen. 

I kommunikasjonsprosessen benytter vi oss av 
innflytelsestrappen (se side 13). Trappen er et verktøy 
for å fastslå hvilken grad av innflytelse politikerne ønsker 
at innbyggerne tar, og tydeliggjør for innbyggerne hvilken 
grad av innflytelse de får. Hensikten med trappen er 
å tydeliggjøre forventingene til dialogen for alle parter, 
for å unngå forventningssprik.



Tilbakemelding
I planleggingsfasen er det viktig å utrede hvordan 
resultatet av dialogen skal viderebringes til deltagerne, 
og hvordan resultatene skal implementeres i 
planleggingsarbeidet. 

Å gi tilbakemeldinger til dem som har deltatt er avgjørende 
for om innbyggerne skal føle at de blir tatt på alvor og derfor 
også viktig for kommunens omdømme. Å få vite hva som 
ble resultatet av dialogen, er helt avgjørende for om man 
ønsker å delta en annen gang.

Erfaringer viser at innbyggere har forståelse for at ikke alle 
forslagene kan bli helt som de ønsker seg eller foreslår. 
Personer som har vært tidlig med i prosessen er oftere mer 
forståelsesfulle for beslutninger som avviker fra opprinnelig 
ønske.

Det er viktig, ikke bare å få tilbakemelding om avgjørelsene, 
men også om hvordan politikerne har vurdert forslaget.
Tilbakemelding kan skje på forskjellige måter. Det 
vanligste er at resultatet legges ut på hjemmesiden eller 
at det sendes mail/brev til de som har deltatt.
Det er viktig at man ved oppstarten av prosessen informerer 
deltagerne om hvordan man vil gi tilbakemelding.
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Gjennomføring 
METODER FOR INNBYGGERDIALOG

På dette trinnet arbeider vi med å gi innbyggerne 
økte muligheter til å delta og øke forståelse 
gjennom god informasjon. Her bruker vi 
nettsider, sosiale medier og folkemøter. 

Bestemme

4

Gjøre

3

Mene

2

Vite

1

På dette trinnet inviterer vi innbyggere 
inn til dialog og meningsutveksling. 
Metodene er Matchmaking og ikke 
minst Lokalsamfunnsmodellen.

På dette trinnet arbeider vi med metoder 
som gjør innbyggerne delaktige i utviklingen/
ferdigstillingen av ideer. 
F.eks Miljø- og trygghetsvandringer.

På dette trinnet arbeider vi med metoder 
som gir innbyggerne medbestemmelse 
innenfor en gitt ramme.
Metoden er Deltagende budsjettering.
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Vite

1



15

Informasjon
Informasjon er grunnleggende for kunnskap. Kunnskap muliggjør delaktighet 
og innflytelse. Dette er forutsetningen for å kunne mene noe, gjøre noe eller 
for å kunne prioritere og ta en beslutning. Informasjon er basisen – det første 
trappetrinnet. 

Å spre informasjon er vanskelig. Å nå ut til allerede engasjerte grupper er sjelden 
et stort problem, det som er vanskelig er å nå de som ”burde” engasjere seg. 
Skal informasjonsspredningen være vellykket, er det viktig å tilpasse mediet 
til målgruppen og sørge for mulighet for dialog med spørsmål og ytterligere 
informasjon ved behov. 

Å benytte seg av allerede innarbeidede møteplasser, som tilstedeværelse på 
skoler, gater/torg, kjøpesenter og andre offentlige arenaer er viktig. Det blir satt 
pris på og kan innlede til dialog. Det personlige møtet og de direkte samtalene 
krever tid og engasjement fra dem som inviterer inn. Det kan også gi en verdi 
for initiativtakeren som ved å by på sin tid, kan få gode og viktige innspill fra 
innbyggere.

Vite

1
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Mene
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Elektronisk innbyggerinitiativ
I Fredrikstad har man tatt i bruk metoden «Min sak». Dette er 
en ny nasjonal metode der alle innbyggere i hele landet kan 
fremme en sak for Bystyret. En må ha en konkret problemstilling 
eller krav, saken må ikke ha vært behandlet politisk tidligere og 
må ha minimum 300 underskrifter. Det er ordføreren som avgjør 
om saken er innenfor de lovpålagte rammene og sender saken 
til ordinær saksbehandling. Initiativet fremmes elektronisk.

NETTSIDER FOR LOKALSAMFUNN
Kommunen har egne nettsider for lokalsamfunn. Der finner en også 
oversikt over alle lag og foreninger i Fredrikstad. Her kan innbyggere 
orientere seg som hva som skjer der man bor, finne informasjon om 
foreninger og engasjere seg i sitt nærmiljø.

Nettsidene er en plattform for dialog mellom lokalsamfunn, innbyggere, 
lag og foreninger og kommunen. Modellen som Fredrikstad benytter for 
økt deltagelse og medvirkning vil bli ytterligere styrket gjennom et digitalt 
medium. Nettsidene er knyttet opp mot blant annet Facebook.

Nettsidene vil videreutvikles med ønske om effektiv kommunikasjon 
mellom lokalsamfunn, innbyggere, lag og foreninger og kommunen. 
Her finner en også lokaler til leie, innspillside, samt aktiviteter og 
tilskuddsordningene kommunen har. Disse sidene er en viktig del av 
informasjonsplattformen til kommunen.

Mene

2

Vite

1
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MATCHMAKING
Matchmaking er opprinnelig en 
metode for å skape møteplasser 
mellom politikere, administrasjon og 
ungdommer. Vi har brukt metoden 
for å skape møteplasser for dialog 
mellom grupper som vanligvis ikke 
møtes. Man tar utgangspunkt i noen 
gitte problemstillinger og lar 
deltagerne diskutere seg fram til ulike 
løsninger. Matchmaking er en enkel 
og kostnadseffektiv metode som er lett 
å tilpasse til alle målgrupper og tema.

I Fredrikstad har vi blant annet brukt 
metoden i utviklingen av Folkehelse-
planen, hvor en hadde ungdom og 
eldre som grupper. 

Tips!
Matchmaking-metoden er bra 
om man vil møtes og ha en 
dialog mellom to ulike parter 
og komme til et felles 
løsningsforslag. 

Hvert tema på matchmakingen 
bør ikke strekke seg lenger 
enn en halv dag.

Ha ikke for store 
samtalegrupper og sett av tid 
til lære-å-kjenne-hverandre-
øvelser for å få en så 
avslappet atmosfære som 
mulig. 

Uten mat og drikke duger 
matchmakingen ikke!

Mene

2

Vite

1
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MATCHMAKING – TRINN FOR TRINN

Identifiser målgrupper og formuler en tydelig problemstilling  
som skal diskuteres. 

Tydelige avgrensninger – jo mer detaljert problemstillingen er  
jo bedre blir resultatet.

Tenk igjennom hvilke politikere og/eller ansatte som skal delta. 

Book tid og sted og send ut invitasjoner i god tid – bruk også 
tid på å invitere til deltagelse ved å oppsøke målgruppen.

Sats på en bra gruppeleder/konferansier. Det er viktig å ha en 
person som fenger, veileder og engasjerer deltagerne. Når man 
håndterer sammensatte problemstillinger som antas å være 
konfliktfylte vil det være gunstig å la en utenforstående 
(ekstern part) være gruppeleder/konferansier.
 
Ha ett tydelig mål for dagen. Både for arbeidsgruppen og for 
deltagerne.

Bli enig med deltagerne om hvordan man skal 
synliggjøre resultatet fra matchmakingen.
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LOKALSAMFUNNSMODELL

Lokalsamfunnsordningen i Fredrikstad ble opprettet i 1999. Gjennom 
alle disse årene har ordningen medført mye innbyggerdialog mellom 
kommune og innbyggere. De valgte representantene er med på å 
bidra til kommunikasjonen mellom innbyggere, planarbeid, 
politikere og eksterne aktører. Det har medført til en enklere, 
bedre og riktigere kommunikasjonslinje og bindeledd mellom 
innbyggere og kommune. 

Kommunen er delt inn i 21 geografiske områder, hvor barneskolene 
er grunnlaget for den georgrafiske inndelingen. Det gjør at områdene 
varierer i størrelse og i antall innbyggere. Utvalget består ofte av lag 
og foreninger, idrettslaget, skolen, velforeninger og ildsjeler. De er 
fast høringspartner i reguleringsplaner og andre planer i kommunen, 
som berører de forskjellige områdene. I hvert lokalsamfunn er det 
utarbeidet en stedsanalyse som omhandler kultur og historie. 
Lokalsamfunnsorganiseringen i Fredrikstad er unik og ett av de 
viktigste verktøyene vi har innen innbyggerdialog og medvirkning. 
Hvert lokalsamfunn velger et utvalg som har ansvaret.
 Lokalsamfunnsmodellen har vært i utvikling og i endring 
for å kunne møte morgendagens utfordringer og 
utviklingsbehov.

Se gjerne på nettsidene: 
www.fredrikstad.kommune.no/lokalsamfunn-foreninger/lokalsamfunn

Mene

2

Vite
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Ordningen er under evaluering i forhold til at Fredrikstad står overfor ganske store 
utfordringer innen levekår, integrering og sosiokulturelle forskjeller. Dette fører til at 
vi må se på om vi skal dreie mye av dagens vektlegging på arealplanlegging til mer 
sosiokulturelle problemstillinger som levekårsforskjeller, sosial ulikhet i helse og 
boligutfordringer. 

Mene
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Vite
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Gjøre
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MILJØ- OG TRYGGHETSVANDRINGER

Miljø- og trygghetsvandringer (MOT) har vært gjen-
nomført i Fredrikstad i flere år. En miljø- og trygg-
hetsvandring skjer i samarbeid med de som bor og er 
aktive i et avgrenset geografisk område. Sammen med 
de ansvarlige beslutningstakere fra kommunen, 
velforeninger og andre myndigheter, ser man på 
nærmiljøet med et miljø- og trygghetsperspektiv og 
foreslår forbedringer. 

Hensikten med vandringene er å få til en diskusjon om 
hva som kan gjøres bedre, hvem som har ansvaret for 
gjennomføring av tiltakene og hva de som bor der selv 
kan bidra med for å forbedre sitt nærmiljø. Vandring-
ene fører ofte til konkrete diskusjoner mellom de som 
er med.

MOT kan brukes innen flere områder, ikke bare i 
kartlegging av trafikk og sikkerhet. Den kan anvendes 
som en ”tankeprosess” i forhold til de aller fleste 
områder. Metoden er lett å overføre til andre 
problemstillinger som skoleareal, omsorgsboliger, 
kartlegging av problemområder og for eksempel 
turstier. Det er kun en selv som begrenser 
anvendelsesmetoden.

Tips!

Husk å ta 
bilder og å 
dokumentere 
vandringen.

Sørg for 
ansvars-
fordeling av 
utfordringene. 
Hvem gjør hva, 
når og hvordan.

Besvar alle 
innspill, et nei 
er bedre enn 
ingenting.

Tilpass 
vandringen til 
målgruppen.

Gjøre

3

Mene

2

Vite

1
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MAT&PRAT

Dette er en metode som bygger på at folk som allerede kjenner hverandre 
møtes. Gjennom en god dialog om tid, sted og hvilket tema kommunen 
ønsker å få innspill på, skapes det trygge rammer. Denne metoden er 
særlig viktig for de gruppene vi kaller «De tause stemmene». 

Det er viktig at vi med innbyggerdialog legger til rette for at de ulike 
gruppene føler de blir ivaretatt og at de føler de kan bidra. «De tause 
stemmene» er barn, uorganiserte ungdom, innvandrerkvinner og eldre. 
Alle disse gruppene er veldig viktige i planarbeid, uansett hvilke planer 
som står på agendaen: kommuneplan, skolebruksplan, folkehelse osv. 
«De tause stemmene» har ofte ulike kunnskaper og erfaringer. 
Ta den tiden som trengs til å skape trygghet og ha høy takhøyde for meningene.

Som andre metoder er det viktig å sette rammene for hva en ønsker å 
diskutere, hva målet i planen er og hvilke temaer som er relevante. 

Gjøre

Mene

2

Vite
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MAT&PRAT – TRINN FOR TRINN:

Presenter et tema og gi deltagerne en 
konkret bestilling på hva de skal 
diskutere.

Bruk store ark, lapper, tusj og farger. 
Gi dem spillerom. Ingen ideer er feil.
 
Det serveres god mat og drikke 
mens gruppen arbeider. 

Stram men enkel struktur med klare 
utfordringer eller konkrete spørsmål.

Diskuter ett tema om gangen. 

Sorter de innkommende forslagene uten 
å endre på dem.

Viktig med tilbakemeldinger til 
deltagerne. 

Tips!

Bruk mye tid og 
ressurser på 
informasjonen.

Glem ikke 
å skape 
engasjement, 
også i den 
berørte 
virksomheten.

Tilbakemelding, 
tilbakemelding, 
tilbakemelding!

1

2

3

4

5

6

7

Gjøre

3

Mene

2

Vite

1



30



31

Bestemme
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DELTAGENDE BUDSJETT

Metoden deltagende budsjett kommer opprinnelig fra Brasil, der den ble brukt 
for å motvirke korrupsjon og øke tilliten til politikere. Metoden har spredd seg 
til Europa og benyttes stadig mer i de nordiske landene. Fredrikstad kommune 
er den første og eneste kommune i Norge som har tatt den i bruk. Det finnes 
ulike måter å anvende metoden på. Nedenfor følger noen eksempler. Felles 
for eksemplene er at innbyggerne får en direkte eller rådgivende innflytelse 
over en gitt pengesum, eller innspill til et avgrenset budsjettområde. Når man 
inviterer innbyggere inn i prosessen hvor de har direkte avgjørelsesmyndighet, 
er det viktig at deres avgjørelse ikke overprøves.

Gjennom å invitere innbyggere og be om deres synspunkter i forhold til 
prioriteringer, inntekter og utgifter kan man få økt forståelse og aksept for 
nedskjæringer. Innbyggere inviteres til å komme med synspunkter 
i forhold til prioriteringer. Dette blant annet for å gjøre budsjettarbeidet 
forståelig og vise kompleksiteten i beslutningsprosessen, både på kort og 
lang sikt.

Innbyggere inviteres til å komme med egne forslag ut fra en gitt 
økonomisk ramme.

Innbyggere/gruppe av innbyggere (f.eks et lokalsamfunn) kan gis 
mulighet til å ta en beslutning i forhold til utarbeidede forslag.

A
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Bestemme
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DELTAGENDE BUDSJETT – TRINN FOR TRINN:

Tenk igjennom innenfor hvilket område Deltagende budsjett 
skal anvendes – hva skal deltagerne være med å bestemme 
over og hvor stor er den økonomiske rammen? Hvem skal 
inviteres – en spesiell målgruppe, eller alle? 

Hvordan skal metoden gjennomføres – ved hjelp av 
et digitalt verktøy, gjennom fysiske møter eller både og?

Vær tydelig med formålet og formidle dette til deltagerne 
så alle er innforstått med hva prosessen går ut på.

Arbeid aktivt med å nå målgruppen.

Planlegg hvordan resultatet av prosessen skal formidles, 
både innenfor organisasjonen og ut til innbyggerne.

1

2

3

4

5

Bestemme

4

Gjøre

3

Mene

2

Vite

1



Evaluering
Hver gjennomført innbyggerdialog bør evalueres. 
Evalueringen bør omfatte både resultatet og selve 
prosessen. Allerede i planleggingsfasen bør man 
bestemme hvordan evalueringen skal gjennomføres. 
Mål og måleindikatorer bør fastsettes for å kunne følge 
med på om man har nådd det ønskelige resultatet. 
Det er viktig å involvere både innbyggere, politikere 
og administrasjonen i evalueringen, for å få deres 
synspunkter på resultatet og prosessen. 
Med utgangspunkt i evalueringen ligger det 
muligheter for forbedringer før man setter i 
gang en ny innbyggerdialog.

INVOLVERE DELTAGERNE I EVALUERINGEN
Deltagerens evaluering av prosessen er et viktig bidrag 
til den endelige evalueringsrapporten.

• Opplevde deltagerne at prosessen ble                       
håndtert profesjonelt?

• Opplevde deltagerne at deres synspunkter                   
ble møtt med respekt?

• Opplevde deltagerne at de fikk mulighet til                       
å legge fram sine synspunkter og meninger?

• Var det en bra metode å bruke for medvirkningen?
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SPØRSMÅL Å STILLE SEG SELV NÅR MAN 
ANALYSERER DELTAGEREVALUERINGEN
• Finnes det forskjeller mellom gutter, jenter, menn eller    

kvinners opplevelser av innbyggerdialogen?
• Har gutter, jenter, menn eller kvinner blitt tilbudt            

de samme mulighetene til å delta?
• Blir gutter, jenter, menn eller kvinners synspunkter     

hensynstatt i like høy grad i beslutningsunderlaget?

HVA SKAL EVALUERINGEN INNEHOLDE?
Dialogens hensikt og mål
• Hva var grunnen til at man valgte å gjennomføre           

en dialog?
• Hvorfor valgte man denne metoden?
• Oppdaget man noen skjulte ønsker eller forhåpninger 

underveis i prosessen?
• Ble formålet eller målsetningen endret under              

prosessens gang, og i så fall hvorfor og hvordan?
• Har hensikten blitt oppnådd?

Graden av innflytelse
• Hvilket nivå av innflytelse ble tildelt deltagerne? 
• Ble ønsket nivå oppnådd?
• Var det tildelte nivået riktig? 



Metoder og verktøy
• Hvilke metoder og verktøy ble brukt?
• Hvorfor ble disse valgt?
• Var det riktig valg i forhold til formålet?
• Hva fungerte bra/mindre bra?

Hvem deltok?
• Hvilke grupper forsøkte man å nå?
• Ble gruppene nådd?
• Var det riktig målgruppe(r)?
• Hvor mange deltok?
• Demografisk analyse av deltagerne                                                                      

(sosioøkonomisk status,  
utdanning, alder, kjønn m.m.)

Ressurser og innsatser
Husk å dokumentere:
• Direkte utgifter for innbyggerdialogprosessen  

(f.eks. tidsbruk for ansatte, møteutgifter, utgifter til       
transport, kommunikasjon, konsulentstøtte/verktøy)

• Indirekte utgifter (f.eks. deltagernes tid, tiden til de             
frivillige)



Etterord
Fredrikstad kommune har i over 20 år utviklet flere og bedre 
former for medvirkning og innbyggerdialog. Det er viktig at 
det hele tiden utvikles i tråd med samfunnsutviklingen, den 
teknologiske utviklingen og de kravene som stilles fra 
nasjonale og internasjonale myndigheter. 

Et demokrati må ikke stagnere, da er det ikke lenger et 
demokrati. Derfor er det viktig at de ansatte som jobber 
med, for og mot innbyggerne bruker tid og kreativitet på 
å finne de gode metodene man trenger i de arbeids-
oppgavene en har. 

Medvirkning er morsomt, krevende, interessant,+ og noe 
av det viktigste vi gjør i en kommune. Å ha en liten bok som 
gir råd, tips og informasjon gjør det enklere for kommunen 
å være god på de prosessene kommunen har innen plan, 
utvikling og annet. 

Bruk boka for det den er verdt og ta gjerne kontakt hvis det 
skulle være noe dere lurer på.

Camilla S. Eidsvold
Demokratiutvikler, Fredrikstad kommune


