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FØRST – EN FORVENTNINGSAVKLARING

Hvilke utfordringer er det du har?

Hva trenger du å få vite om samhandling 
med politikere?



Skriv ned 3 ting du mener politikere 
trenger å vite om ditt korps



Forvirret?



Enklere?



Hvordan nå sine mål?

• Mål

• Saken

• Budskapet

• Allierte

• Politikere

• Rett sted til rett tid

• Et godt møte

• Mediehåndtering

• Verktøy

• Tålmodighet

Noen steg på veien til politisk innflytelse



1: Sett deg et mål

• Prioriter!

• Konkretiser!

• Realisme!



2: Lær deg saken:

Kunnskap

Dokumentasjon

Konsekvenser

Finn fakta

Vær redelig!

3: Bygg budskap

Rull ut terrenget først

Tenk helhet – for samfunnet

Verdier virker

Historier berører

Retorikk treffer

Vær positiv!
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4: Finn allierte

- med troverdighet

Tenk kreativt

Tenk kjapt

5: Finn riktig politiker

Fylkesordfører?

Fylkesutvalg?

Fylkesråd?

Kommunestyret?

Ordfører?

Formannskapet?

Utvalget?

Partiene?

Byråkratiet?

Administrasjonen?



6: Vår tid er nå

Når er tiden inne?

Jo før, jo bedre!

Følg med på fristene!

7: Vi har fått audiens, hva gjør vi nå?

Spiss budskapet, det ene!

Møt opp i god tid.

Vær deg selv

Vær konstruktiv

Gi dem en sak de kan kapitalisere på

Sett av tid til spørsmål

Følg opp

Øv!



8: Bruk mediene

9: Velg riktig verktøy



8: Bruk mediene

9: Velg riktig verktøy



10: Tenk langsiktig

Gi ikke opp!

Legg en plan!!
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Feltarbeid – spiller vi samme låt?

• Hvilke politikere vet vi støtter vår sak?

• Bli kjent med folkevalgte! – Ta kontakt med 

lederen i kulturkomiteen/utvalget. Dere har felles 

interesser!

• Ikke «forlov deg» med noen av dem – politisk 

regime skifter

• Bygg allianser 

• Bruk kulturrådene/musikkrådene /ungdommens 

kommunestyre (UKS) / - når lokalt kulturliv står 

sammen eller vi får støtte fra andre er det en styrke



Feltarbeid – spiller vi samme låt?

• Ha et budskap og en begrunnelse

• Verdiskapning; kvaliteter som for eksempel 

trivsel, folkehelse

• Husk at vi har mange venner! Sammen er vi 

sterkere enn når ett korps står alene.

• Vi må invitere politikere til alle konserter vi har! 

Inviter alltid politikere til å åpne ting vi gjør!

• Spør ikke hva nærmiljøet kan gjøre for oss, men 

hva kan vi gjøre for vårt nærmiljø! 



Feltarbeid – spiller vi samme låt?

Ta plass i nærmiljøet!

• Vis at vi er stolte av kommunen vår, for de er 

utrolige stolte av oss!

• Drikk ulidelig mange liter kaffe med politikere i 

kommunen ”vår”

• Bruk tid – bygg kunnskap om korpsbevegelsen!

• Et lite råd – start i det små – sett et mål og jobb 

mot dette hver dag!



Hvis du nå skal ut i felten:

• Hvordan vil du gå frem?

• Trenger du kunnskap?

• Hvem vil du kontakte?

• Hvordan?

• Hvordan ser din plan ut?

• Diskuter og presenter 

forslag til hvordan du 

vil gå frem

• Hvilke utfordringer vil 

du møte?


