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Hvorfor medvirkning?

Å legge til rette for 
demokrati og 
medvirkning handler 
ikke først og fremst om 
retten til å bestemme, 
men om muligheten til å 
delta og til å bli hørt.



Hvorfor medvirkning?
• Plan- og bygningsloven – Kommunen skal legge til rette for aktiv 

medvirkning

• Medvirkning er lovpålagt – Ny kommunelov iverksatt i 2019

• Stortinget vedtok i 2019 Forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom



Effekter av god medvirkning 

• De som blir berørt blir hørt.
• Det øker innbyggernes tillit til de folkevalgte.
• Bedre beslutninger – dypere problemforståelse og informerte valg.
• Det gjør folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for 

innbyggerne.
• Det gjør det enklere å gjennomføre vedtatte tiltak – bredt eierskap og 

flere ambassadører.
• Bidrar til læring for både politikere og innbyggere.

• INGENTING OM OSS – UTEN OSS



IKKE ALLTID NOK 
MED GODE 
INTENSJONER



Åshild og Ragnhild - Hva skal vi snakke om?

 Medvirkningsråd i Viken og Nordland - Strukturer og 
rutiner – slik gjør vi det

Diskusjon: 
 Hvordan få medvirkning til å skje i praksis - ?
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Medvirkningsråd (MVR) i Viken 
fylkeskommune

Eldreråd

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Flerkulturelt råd

Ungdommens fylkesråd



Viken: Viktige strukturer:
• “Tilstrekkelig sekretariatshjelp” fire sekretærer + 

koordinatorressurs
• Budsjett
• Handlingsplaner/program/platform
• Årsmelding
• Rutiner for saksbehandling vedtatt i fylkestinget
• Arbeidsgrupper, innspillsmøter, osv. 
• MVR i den forberedende saksbehandlingen –

inviteres og tar selv initiativ 
• Møter med politisk ledelse



Viken: Viktige strukturer:
MVR som fylkestingsutvalg



2. Komitébehandling

1. Behandling MVR:

3. Vedtak fylkesting:



Muligheter for medvirkningsrådene (MVR) til å påvirke – vedtatt rutine
1. Når det skal skrives politiske saker, utarbeides planer eller igangsettes prosjekter, skal det 
vurderes på hvilken måte Medvirkningsrådene (MVR) inviteres med i arbeidet. Dette skal, slik 
forskriften presiserer, skje på en slik måte at MVR har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

2. Det skal framgå tydelig i alle politiske saker, gjennom eget punkt i saksmal, på hvilken måte 
medvirkning er ivaretatt i saksforberedende arbeid.

3. MVR kan kommentere alle fylkesrådssaker og fylkestingssaker som sendes på kommentarrunde. 
Fylkestingets kontor vurderer hvilke saker som har interesse for MVR å gi kommentar til, og sender 
kommentarsaken til det medlemmet i MVR som har ansvar for fagområdet som saken angår.

4. MVR vurderer og kommenterer fylkestingssaker i sine møter. Vurderingene/
kommentarene sendes til fylkestingets kontor som sørger for at kommentarer følger
som vedlegg til fylkestingssaker.

5. MVR deltar i drøftingsmøter med fylkesordfører og gruppeledere før hvert fylkesting.

6. Fylkesordfører informerer fylkestinget om eventuelle skriftlige kommentarer fra MVR til
fylkestingssaker.



Forts.
7. UFR inviteres til å holde tale ved fylkestingets åpning.

8. UFR gis anledning til å stille muntlig spørsmål i fylkestingets spørreinstitutt.
Fylkestingets valgte medlemmer til eldreråd og råd for personer med
funksjonsnedsettelser, kan stille spørsmål på vegne av de respektive MVR. Dette
kommer i tillegg til representantens rett til å stille politisk spørsmål på vegne av sin
partigruppe.

9. MVR kan be om møter med fylkesordfører, varaordfører og gruppeledere.

10. MVR kan be om møter med fylkesrådet og fylkesrådets administrasjon.

11. MVR kan sende egne pressemeldinger, brev, uttalelser og høringssvar.

12. UFR/MVR deltar i møter med Nordlandsbenken.

13. MVR sitt sekretariat har månedlige møter med fylkesordfører/fylkesvaraordfører





4. Det skal tydelig 
framgå dersom UFR 
har kommentert en 
fylkestingssak.

Eksemplet er i dette 
tilfelle en 
fylkestingssak.



2. Kommentarrunde; saksbehandler sender sak/notat på 
kommentarrunder per mail (1), UFR svarer (2), saksbehandler 
skal legge svar/merknad i kommentarfelt (3). 
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Til Menti: Hvordan får vi medvirkning til å skje i praksis?

• Hva er hindrene for medvirkning i min kommune?
• Hva fungerer allerede bra?
• Hva kan vi som sekretariat gjøre for å legge til rette for 

reell medvirkning?
• Hvor henter dere ressurser?
• Hvilke nettverk/samarbeid på tvers med andre kommuner 

finnes?
• Digitale tips og råd (for eksempel e-ung fra KS)



Ressurser
Veiledere:  

– Råd for mennesker funksjonsnedsettelser: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/
– Ungdomsråd: https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/
– Eldreråd: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-

inndeling/veileder-for-eldrerad/id2666683/

• Forskrift om medvirkningsordninger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-
06-17-727

• Kommuneloven: https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83
• Vikens nettside: www.viken.no
• Nordlands nettside: www.nfk.no
• KS e-ung – opplæring for ungdomsråd: https://www.e-ung.no/
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