
Lokalvalget 2023:
Ressurshefte for frivillige



Innledning
Barns liv er prisgitt politiske prioriteringer i enda større grad enn voksnes. Kommunene er de som er
aller nærmest barn og unge, og de som møter dem i hverdagen. Det betyr også at kommunen har et
særlig ansvar for å sikre deres rettigheter, og derfor er det viktig at vi påvirker lokalt der barn lever. 

Høsten 2023 er det lokalvalg i Norge, og det gir oss en enestående mulighet til å påvirke lokalt. Derfor
har vi laget dette heftet som inneholder noen tips som du som er frivillig i Redd Barna kan benytte deg av
for å påvirke politikerne i din kommune. 

Dette heftet er ment for det vi kaller fase 1, som er høsten 2022.  Du vil få tilsendt mer informasjon om
hva du kan gjøre våren 2023 (også kalt pre-valgkamp) og i selve valgkampen senere. 

For å sikre at du får all informasjonen du trenger for å drive påvirkning mot valgkampen, vil jeg anbefale
at du sender en mail til lokalpolitisk rådgiver, Torill Frøise på torill.froise@reddbarna.no og sier at du vil
være med! Informasjonen vil også bli distribuert til regionkontorene i hele landet.   

 

Før neste års valgkamp lager alle politiske parti et lokalt valgkampprogram

som sier hvilke  saker de som parti går til valg på. Vi i Redd Barna vil selvsagt

at flest mulig politiske partier har et barneperspektiv i sine program, og

dette skal vi hjelpe dem med!  

For at de politiske partiene enkelt skal kunne utforme politikk som tar barn

på alvor i kommunen de neste fire årene har vi laget et hefte som heter

«Lokalvalg 2023: På parti med barna» der vi presenterer politiske løsninger

som ivaretar og bidrar til at kommunene kan innfri barns rettigheter i tråd

med FNs barnekonvensjon.  

De fleste partien er allerede i gang med å utforme partiprogram til neste års

valgkamp, og disse vil bli vedtatt tidlig i 2023. For å ikke risikere å bli stående

igjen på perrongen må vi følge med og hjelpe dem nå! 

På parti med barna - Redd Barnas brosjyre for lokalvalget 2023



Dette kan du som frivillig gjøre for å være med og påvirke:
 
 

 Sende valgheftet "Lokalvalg 2023: På parti med barna" til partigrupper i din kommune

Vi ønsker at det skal være så enkelt som mulig for partiene å lage et partiprogram med

barneperspektiv, og derfor skal vi sende dem heftet vårt - På parti med barna. 

Slik gjør du det i praksis:

Send en mail til torill.froise@reddbarna.no og fortell hvilken kommune/hvilke kommuner, og til

hvilke partier du ønsker å sende til. Slik unngår vi at vi sender flere eposter til samme partigruppe.

 Søk på interentt for å finne ut hvilke partier som finnes i din kommune. 

Finn epostadressen til lokallaget, og send til leder og dersom de har en ansatt gjerne også til

denne. Enkelte partier har skrevet på nettsiden hvem som sitter i programkomiteen. Da kan du

sende direkte til denne personen/disse personene.

Send epost med dokumentet i vedlegg. Send en epost til hvert parti for å gjøre det personlig. 

Forslag til følgetekst til eposten:

«Til programkomiteen i xx[Parti] i xx [kommune].

Kommunene er de som er aller nærmest barn og unge, og de som møter dem i hverdagen. Det

betyr også at kommunen har et særlig ansvar for å sikre deres rettigheter. Redd Barna håper at

barna får en helt sentral plass i det arbeidet også når det er mange prioriteringer, lokale hensyn og

avveininger som skal tas i utformingen av et partiprogram. For å hjelpe dere med dette har vi satt

sammen et hefte som gir innspill til politiske saker på flere av kommunens kjerneområder.

Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere ønsker at vi utdyper. Lykke til i det viktige arbeidet med

nytt program!

Med vennlig hilsen

xxx 

frivillig i Redd Barna xxx [lokalgruppe]»

Dersom noen svarer at de ønsker mer informasjon, er det bare å henvise til

torill.froise@reddbarna.no . Det er selvsagt også mulig å ta med en printet versjon av heftet

dersom man ønsker å ha direktekontakt med partiene.

Tips: Hvis du ikke får svar er det lurt å følge opp med en ny epost.
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Skrive leserinnlegg 

Planlegge debattmøter
 

Snakke med parti/politikere
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En fin måte å skape oppmerksomhet rundt våre krav er å skrive leserinnlegg der vi henvender
oss til politikerne. Velg deg gjerne et politisk parti du vil utfordre på en av sakene til Redd
Barna, og formuler deg slik at politikerne føler at de må svare deg. 

Vi hjelper selvsagt til med å skrive leserinnlegg som er tilpasset din lokale virkelighet. 

Du kan lese mer om å skrive leserinnlegg i Aktivitetshåndboka.

I tiden før et valg er det mange som ønsker å lage debattmøter, og dersom vi ønsker å gjøre
det er det viktig at vi er ute i god tid. Siden vi også har en kampanje om familiefattigdom er
det veldig fint om man kan prøve å arrangere lokale debattmøter om dette temaet.
Samarbeid gjerne med andre relevante organisasjoner. Også her er det viktig å være tidlig
(nok) ute. 

Du kan lese mer om å lage debattmøter i Aktivitetshåndboka.

Politikere er bare vanlige mennesker, de fleste har en jobb i tillegg til at de er folkevalgt, og
de har derfor minimalt med tid. De aller fleste vil sette pris på å få en invitasjon til et
uformelt møte der de kan lære mer om hva Redd Barna mener om ulike saker. 

Du kan lese mer om å hvordan du kan avtale møter med politikere i Aktivitetshåndboka.

... de tre neste aktivitetene kommer vi tilbake med mer
utfyllende informasjon om etterhvert! 



Andre ressurser
Glem  ikke at du alltid vil finne mye nyttig informasjon i Facebook-gruppen

"Redd Barna (kampanjegruppe for frivillige og ansatte)". 

Si i fra om du ikke er medlem der, så fikser vi det! 

Før du begynner å påvirke politikerne opp mot lokalvalget, vil vi anbefale at du tar 

kurset "Lokalpolitisk påvirkning" på Redd Barna sin kurs-app Motimate.  Her vil du få 

nyttig kunnskap om det å drive politisk påvirkning. 

Vi vil også anbefale å ha Redd Barnas  aktivitetshåndbok tilgjengelig.  

Denne inneholder nyttige tips og mye inspirasjon om hva du kan gjøre 

for å påvirke lokalt der du bor.  

Aktivitetshåndboka er bare et av mange  viktige 

dokumenter og nyttig informasjon for frivillige i 

Redd Barna du kan finne på websiden til Redd Barna. 

Sjekk det gjerne ut ved å scanne denne QR-koden! 

Lurer du på noe? 
Du kan når som helst kontakte Torill Frøise dersom du har noen spørsmål. Ingen spørsmål for store,

ingen for små! Ønsker du og/eller ditt lokallag å vite mer om hvordan man kan påvirke? Ta kontakt, så

kan vi ta en prat!

 Send også gjerne tilbakemeldinger på hvordan det går, om dere får respons fra partiene eller annen

informasjon som kan være nyttig for flere. Jeg  håper mange vil være med på laget for å påvirke lokale

politikere og få så mange som mulig partiprogram med barneperspektiv! 

                          torill.froise@reddbarna.no 

                      

                         941 91 140
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