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Studieplanen redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgruppe/-r, bruk av 
læringsressurser, metoder og varighet. Studieplanen inneholder også forslag til 
gjennomføring og hvordan aksjonere rundt lokale enkeltsaker.  

 
Godkjent av:       Sist oppdatert 21.04.2020 
 

Tilrettelagt for:    
Lokallag i Venstre 
 
Målgruppe:  
Venstres medlemmer og varamedlemmer i kommunestyre og hovedutvalg, 
tillitsvalgte og andre interesserte. 
 
Nivå:     
Grunnleggende/viderekommende 
 
Tidsramme    
Minimum 4*)/8 og maksimum 40 timer 

*) Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler grunnet 
koronasituasjonen fram til 01.08.2020 

 
Læringsmål 
Det er et mål at deltakerne skal utvikle sin kompetanse rundt lokaldemokrati, 
hvordan det fungerer i praksis, og hvordan folkestyret kan styrkes gjennom 
bevisstgjøring og kunnskapsutvikling i det lokalpolitiske arbeidet.  
 
Deltakerne skal utvikle ferdigheter, som taleteknikk, retorikk og skriving av 
manus, som gjør dem i stand til å utføre godt demokratisk og politisk 
”håndverk”. De skal opparbeide seg kunnskap om hvordan medvirkning, 
innbyggerinvolvering og demokratiske prosesser kan bidra positivt i 
lokalsamfunnet.  
 
Deltakerne skal få økt bevissthet rundt åpenhet og innsyn i 
samfunnsdebatten og prosesser i lokalpolitikken. Deltakerne skal dessuten bli 
bevisst sin rolle som folkevalgt og ombudsperson, og gjennom aktivitet og 
kontakt med innbyggerne sørge for gjennomslag for saker i eget valgprogram. 
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Innhold 
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om lokaldemokrati, demokratiske 
prosesser og rollen som folkevalgt gjennom å sette seg grundig inn 
kommuneloven, kommunelovens formålsparagraf rundt etikk og habilitet og 
kommunestyrets eget reglement.   

Deltakerne skal gjennom praktisk arbeid med lokale, politiske saker 
opparbeide seg kompetanse rundt lokalpolitikerens rolle som ombudsperson 
for kommunens innbyggere og bidra til samfunnsutviklingen. 

Deltakerne skal gjennom fordypning i lokalpolitiske saker opparbeide seg 
kompetanse rundt forholdet mellom folkevalgte og kommunen som 
organisasjon, både når det gjelder avklaringer mellom politikk og 
saksbehandling, forholdet til ansatte og kommunal administrasjon.  

Deltakerne skal gjennom studiearbeidet bli i stand til å argumentere godt, 
bygge allianser, og gjennom dette få gjennomslag for eller markere Venstres 
politikk. 

Læringsressurser/ studiemateriell 
• Kursleder/gruppeleder 
• Deltakernes egen erfaring og kompetanse 
• Kommuneloven  
• Håndboken «Folkevalgt for Venstre» 
• Lokalt valgprogram, lokallagets vedtekter og kommunale saksdokumenter 
• Venstres politikk fra a til å ( https://www.venstre.no/politikk/politikk-fra-til ) 
• KS sin veileder om ytringsfrihet og varsling  
• Boken ”Ombudsmann på jobb” – Odd Einar Dørum i samtale med Marit Meyer 
 
Arbeidsformer og arbeidsmetoder 
Arbeidsformer og metoder kan variere, og kan eventuelt kombineres: 
• Studiering som følger arbeidet i kommunestyregruppa gjennom et helt år. 
• Seminar med innledninger, foredrag, gruppearbeid, dialog, drøfting. 
Møterekke eller debattmøter med ulike temaer. Kurset kan også gjennomføres 
digitalt.  
 
Evaluering 
• Egenevaluering  

 

Kursbevis 
Nedlastbart på www.venstre.no/vs 

 

Godkjent av styret i Venstres Studieforbund	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 			 			 			 	 	
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Dato: 	 	 	

	

 

 

 
1. samling: 	 	 	 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
Oppstartsmøte 
• Opprette aktivitetskalender og fastsette hva slags aktiviteter gruppa ønsker 
• Fordele roller/oppgaver 
• Fastsette møteplan/årshjul i forbindelse med planlagte kommunestyremøter 
• Bestemme pensum, liste over lesestoff for studieringen  
 
 
2. samling:	 	 	 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Gruppemøte med forberedelser til kommende kommunestyremøte 
• Evaluering av forrige kommunestyremøte og eventuelle oppfølgingspunkter 
 
 
3. samling: 	 	 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Politisk temakveld om lokal, aktuell sak med innledning og foredrag, etterfulgt av 

felles diskusjon og drøfting av hvordan man skal jobbe med denne saken 
 
4. samling: 	 	 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Gruppemøte med forberedelser til kommende kommunestyremøte 
• Evaluering av forrige kommunestyremøte og eventuelle oppfølgingspunkter 
 
 
5. samling: 	 	 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Politisk temakveld om lokal, aktuell sak med innledning og foredrag, etterfulgt av 

felles diskusjon og drøfting av hvordan man skal jobbe med denne saken 
 
6. samling: 	 	 	 	 (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 

Forslag til gjennomføring 
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• Gruppemøte med forberedelser til kommende kommunestyremøte med 
budsjettbehandling og økonomiplan. Representant fra kommunen innleder om 
kommunens økonomiplan. 

• Evaluering av forrige kommunestyremøte og studieringen.  


