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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 24.04.2020 
 

Tilrettelagt for:    
Lokal- og fylkeslag i Venstre og Venstres sideorganisasjoner 
 
Målgruppe:  
Ansatte og tillitsvalgte i organisasjoner som ønsker å påvirke politikere eller politiske 
beslutninger, og enkeltpersoner som ønsker å lære mer om politisk påvirkning. Det er 
ingen krav til forkunnskaper.  
 
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 
Deltakerne skal utvikle kunnskap om metoder og virkemidler for interessepolitisk 
arbeid som kan brukes til å påvirke beslutningsprosesser på vegne av sin 
organisasjon og dennes medlemmer. De skal også utvikle ferdigheter til å kunne 
gjennomføre interessepolitisk arbeid opp mot politikere i fylker og kommuner og de 
skal bli tryggere i rollen og sikrere til å forme sitt budskap. Deltakerne skal få innsikt i 
strategier og veivalg for å oppnå best mulig resultat av påvirkningsarbeidet, senke 
terskelen for deltakelse i demokratiet og utvikle bevissthet rundt betydningen av 
deltakelse i interessepolitisk sammenheng.  
 
Innhold 

• Utarbeide strategier og planer for interessepolitisk arbeid  
• Utrednings- og kartleggingsarbeid  

Påvirkning trinn 1:  
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• Planlegging av politiske møter  
• Utarbeide notater til politikere og forvaltningen  
• Utvikling av nye interessepolitiske metoder og verktøy  

Planlegging, markedsføring og lignende organisasjonstilknyttede tiltak. 

Læringsressurser/ studiemateriell 

• Kursets powerpoint-presentasjon som inkluderer praktiske øvelser 
• Organisasjonens handlingsprogram, årsplaner/arbeidsplaner og strategiplaner.  
• PC, prosjektor/storskjerm, forskningsrapporter og utredningsrapporter.  
• Politikere med kunnskap om politikk, interessepolitikk og påvirkningsarbeid 
• Offentlig ansatte med fagkompetanse på området 
• Deltakernes egen erfaring og kompetanse 
 
Arbeidsformer og -metoder for gjennomføring 
• Foredrag og diskusjon 
• Dialog og drøfting i grupper 
• Gruppearbeid for utvikling av metoder og verktøy 
• Felles evaluering av metoder, møter, strategier og verktøy.  
• Tilpasning av lokaler, materiell og annet etter deltakerens behov. 
• Evaluering underveis og/eller ved kursslutt. 
 
 
Evaluering 
• Egenevaluering  

 

Kursbevis 
Nedlastbart på www.venstre.no/vs 

 

Godkjent av styret i Venstres Studieforbund	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 			 			 		   

 

Dato:    
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1. samling:      (Tidsbruk: 3 timer) 
 
Oppstartsmøte 
• Innledning fra fagperson og fra politiker om situasjonen 
• Stadfeste politisk situasjon, og innhente navn på organisasjoner, partier og/eller 

personer som kan påvirkes 
• Diskutere strategier og planer for interessepolitisk arbeid  
• Valg av metoder og verktøy 
• Fastsette møteplan 
• Bestemme pensum, liste over lesestoff for studieringen (offentlige 

saksdokumenter, faglitteratur, politiske program) 
 
 
2. samling:     (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Stille opp i offentlig møte  
• Lytte til saksbehandling og gjøre notater 
• Ta kontakt med politikere i etterkant av møtet som har uttalt seg i saker med 

relevans 
 
 
3. samling (kan repeteres):     (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Forberede og planlegge møte med politiker/e 
• Utarbeide problemnotat 
• Gjennomføre rollespill 
 
 
4. samling (kan repeteres):     (Tidsbruk: 2) 
 
• Gjennomføre politisk møte og overrekke problemnotat 
• Evaluere møte og respons på problemnotat 
 
 
5. samling (valgfritt):     (Tidsbruk: 2 - 4 timer) 
 
• Stille opp i offentlig møte  
• Ta ordet og framføre innlegg 
• Lytte til saksbehandlingen, gjøre notater 
• Snakke med politikere i etterkant som har uttalt seg i sakens anledning 

Forslag til gjennomføring 
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• Evaluere innsats og resultat 
• Ta kontakt med media 
 
 


