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Om Lørenskog 

• En fremtidsrettet bykommune i 

rivende utvikling 

• Den raskest voksende kommunen 

i landet 

• Høy innvandrerandel og stort 

mangfold

• Høye ambisjoner på 

lokaldemokratiområdet 



Satsingsområder i prosjektet

1. Et mer åpent og tilgjengelig lokaldemokrati 

2. Levende medvirkningsråd som har reelle påvirkningsmuligheter 

3. Utforske medvirkningsarenaer for og øke deltagelsen hos innvandrerbefolkningen  



Hva ønsker vi å få til gjennom prosjektet?



Et mer åpent og tilgjengelig lokaldemokrati gjennom 

gode digitale løsninger, informasjonsarbeid og 

tilgjengeliggjøring av politiske prosesser 

Hvordan skal vi oppnå dette?

• Gjennomgå og brukerteste informasjon om politikk på nettsidene. 

• Politiske saker skal være forståelige og tilgjengelig for innbyggerne og folkevalgte. Gjøre nødvendige 

endringer i rutiner og opplæring i politiske saker. 

• Teste ut ulike presentasjonsformer, plattformer og kanaler for å nå ut til innbyggerne om hva som 

skjer i kommunepolitikken. Implementere nye retningslinjer basert på erfaringene. 



Medvirkningsrådene skal ha reelle 

påvirkningsmuligheter i politiske og administrative 

prosesser og saker

Hvordan skal vi oppnå dette?

• Utarbeide retningslinjer for saker som skal behandles i rådene. Identifisere større politiske saker som 

skal behandles grundig gjennom for eksempel workshoper. Ungdomsrådet er pilot. 

• Gjennomføre demokratiopplæring, workshops og etablere faste møtepunkter mellom 

medvirkningsrådene og folkevalgte. Ungdomsrådet er pilot.



Bygge broer mellom politikken og innvandrer-

befolkningen for å skape engasjement, forståelse og 

deltagelse i lokaldemokratiske prosesser

Hvordan skal vi oppnå dette?

• Gjennomføre demokratiopplæring og workshops med innvandrernettverket. 

• Utrede mulige arenaer for medvirkning av innvandrerbefolkningen i lokaldemokratiet i samråd med 

innvandrernettverket. Å komme med anbefalinger til fremtidige tiltak.



Øke valgdeltakelsen blant unge (18-24 år) og 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 
Lørenskog kommune

Hvordan skal vi oppnå dette?

• Gjennomføre målrettede tiltak som har en positiv effekt på valgdeltakelsen blant unge (18-24 år) og 

innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Lørenskog kommune, både ved lokalvalget i 

2023 og på lengre sikt.



Innspill og erfaringer fra salen

Medvirkningsordninger

• Hvordan brukes medvirkningsrådene i din kommune, og ivaretas brukermedvirkning best gjennom kommunale

råd?

• Hvordan legge til rette for at de får reell påvirkningsmulighet i politiske og administrative prosesser?

• Har dere andre eksempler på medvirkningsordninger eller medvirkningsløsninger som dere har lyktes med?

Kommunikasjon

• Ut over publisering på hjemmesiden – hvilke kommunikasjonstiltak gjøres for å informere om det som skjer i 

folkevalgte organer?

Valgdeltakelse

• Hva tror dere er det viktigste vi kan gjøre for å øke valgdeltakelsen ved lokalvalg?

• Har dere eksempler på tiltak som har bidratt til økt valgdeltakelse?



Takk for meg 


