
Naturvernforbundet som  
alliansepartner for 

lokalpolitikere

Tema: Hvordan sette en sak på dagsordenen



Hvor avgjøres sakene i lokalpolitikken ?

1. Basert på en følelse, stort sett
Ikke overvurder fakta og regler. 
Prestisje, lojalitet, bakgrunn viktig

2. Ikke i kommunemøtet
men i partienes forberedende 
partimøter og gruppemøter

3. Basert på mye press og lobbyisme fra 
mange hold
alt står ikke i sakspapiret. Utfallet i 
saken kan bli noe helt annet.

4. Av «kjøttvekta»
flertallet bestemmer ubønnhørlig. 
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Faksimile fra KS folkevalgtprogram, boka «Tillit»
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1. Fortell hvordan du vil ha det, og fordelene med det!

2. Ikke nøl med å være lobbyist, vi blir kontaktet av mange.

3. Kjenn dine og politikernes formelle rettigheter: innsyn, rett til å stille 
spørsmål til ordfører, rett til å fremme saker, klagerett, 
lovlighetskontroll, at møter skal være åpne og ha referat

4. Alle skriftlige henvendelser bør følges opp muntlig, ting kommer bort

5. Uansett hva du gjør: Ta bilder!! Og snakk i enkle bilder. Forenkle!

5 Tips og triks skal du påvirke, 

fra en lokalpolitiker



Kan det bli for mye samrøre mellom lokalpolitikere og naturvern?

Hei. I forbindelse med at nasjonalparken blir presentert i kommunestyret neste gang, og jeg sitter i 
prosjektgruppa for nasjonalparken på vegne av Naturvernforbundet, har jeg lufta for fylkesmannen 
om jeg har noe habilitetsproblem da jeg tenkte å sitte i det møtet som kommunestyrerepresentant.

Fra: Johannessen, Morten [fmtemjo@fylkesmannen.no]
Sendt: 10. november 2015 12:58
Til: Per-Erik Schulze
Emne: SV: Vennligst meld tilbake om dere deltar og ønsker innlegg i Kragerø kommunestyre 19. november

Har sjekket litt om habilitet med Stein Elseth her (han er den som gir 

juridiske råd til kommunene om blant annet habilitet).

Han mener at når en representerer ideelle eller allmenne interesser, skaper 

ikke det noe habilitetsproblem ved den kommunale behandlingen.

Hilsen
Morten Johannessen
Prosjektleder
Fylkesmannen i Telemark

mailto:fmtemjo@fylkesmannen.no


Alternative planer

Folkeaksjoner

Dokumentasjon/Befaringer

Folkelig engasjement

Gjøre saker synlige

Klage til statsforvalter og departement

Hva kan 
Naturvernforbundet 
hjelpe lokalpolitikere 
med?





Slaget om oppdrettsareal eller ikke i kommuneplanen











Verdien av en skogstur









Foto for Naturvernforbundet: Espen Mills





1. Frivillig vern av kommunal eller privat skog

2. Nye grøntområder

3. Fuglefredning

4. Hummerfredning

5. Friluftstilrettelegging

6. Søppelrydding /kommunal handlingsplan

7. Ville naboer/kantslått/humler og bier

8. Frivillig naturoppsyn

9. Sjøørettbekkpleie

10. Miljøhverdag: Klesbyttedag, plastfri barndom, Oljefri, reparatøroversikt

11. Informasjonsspredning

12. Hente frem glemte planer eller vedtak (her blir de folkevalgte veldig glade!!!)

Tunge å snu, vær forberedt på maraton: 

stoppe veier, stoppe utbygginger, endre rutetilbud, kamp mot vindmøller eller etablerte oppdrettsanlegg

Gode kommunale vinnersaker


