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Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning

Politisk påvirkning dreier seg om
å hevde seg i mengden av gode formål.
Det er ikke nok å få politikernes støtte,
det må også være vondt å ikke prioritere din sak.

Påvirkere er ressurser
Påvirkningsressurser – kompetanse om:

Fag
System
Nettverk/
relasjoner

• om den saken du ønsker å påvirke

• om formelle og uformelle beslutningsprosesser og
arenaer du ønsker å påvirke

• om relevante aktører i prosessen, din egen og
alliansepartneres faglige/politiske tyngde og
omdømme

Et tilbakeblikk

Analyse anno 2005
Utdrag fra Burson-Marstellers «politiske kompass» november 2005:

”

Flertallsregjeringen flytter makt fra Storting til regjering og forvaltning. Stortinget er ikke lenger
den viktigste arenaen for påvirkning, slik den har vært de siste 20 årene, men er snarere en kanal
for å påvirke regjeringens standpunkter og initiativ. Når en sak skal vedtas i Stortinget, er den i
praksis allerede avgjort.
For påvirkningsarbeid innebærer dette at det er viktig å ha god systemkompetanse og en god
oversikt over hvilke saker som Regjeringen arbeider med, hvem som arbeider med dem, samt hvor
i beslutningsprosessen saken befinner seg. Det vil være avgjørende å være tidlig på banen for å
kunne legge premisser for sakens videre utvikling.
Like fullt kan Stortingets mindretall sette saker på dagsorden og derigjennom være en maktfaktor.
Regjeringspartiene vil ha mange viktige lytteposter utenfor regjeringskontorene. Partiene vil i
denne sammenheng være en viktig arena for innflytelse.

Anbefalinger anno 2005
Utdrag fra Burson-Marstellers «politiske kompass» november 2005:

•

Påvirkning på bred front: Kartlegg alliansepartnere som vil ha stor innflytelse på regjeringen, se etter
muligheter for eventuelt samarbeid med disse, og følg partiprosessene tett.

•

Bygg relasjoner til fremtidens politikere: Opposisjonspartiene kan være viktige kontakter for å få satt ting
på dagsorden. Invester nå i gode relasjoner med opposisjonspartiene – dagens opposisjon kan være
morgendagens posisjon.

•

Politisk monitorering: For å fange opp saker tidligst mulig i den politiske prosessen.

Erfaringer - 8 år senere
Påvirkning under flertallsregjering vs. mindretallsregjering:
•

Systemforståelse og -innsikt har vært viktigere som ressurs: «RU, samkom og møterom 3»

•

Opinionspåvirkning har vært viktigere som virkemiddel: Politikkens refleksivitet

•

Regjeringen har vært viktigere som arena: Regjeringen bestemmer, Stortinget beslutter

Politisk påvirkning – før og nå

Ressurs, virkemiddel og arena for politisk påvirkning
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Historisk: Rokkans «Stemmer teller, ressurser avgjør»
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Mindretallsregjeringene før 2005
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Flertallsregjeringen etter 2005
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Erfaringer

Ressurs
Systemkompetanse – «RU», «samkom» og «møterom 3»
•

Systemkompetanse om prosess og aktører – og formell og uformell dialog mellom dem – har vært
avgjørende

•

Politisk prosess som et «rafinneri»:
– Hvem og hvor du skal påvirke kommer an på hvor fin- eller grovkornet saken er. «Grovkornede» saker
krever bredere forankring.

Virkemiddel
Opinionspåvirkning - Politikkens refleksivitet
•

Politikken utformes i et refleksivt rom offentligheten styrer politikkutformingen

•

Påvirke politikernes agenda gjennom å påvirke
medienes agenda

•

Interesseorganisasjonene som makt og ressurs

•

Alliansebygging og «allmenngjøring» som
sukssesskriterier for effektiv politisk kommunikasjon

•

Opinionspåvirkning viktigere som virkemiddel

Virkemiddel

Politikkens refleksivitet
•

Politikken utformes i et refleksivt rom: De refleksive effektene
mellom media, offentlighet og politikk blir styrende for
politikkutformingen

•

Politikk blir en refleksjon av hvordan økonomisk, juridisk,
byråkratisk og politisk makt utøves - og tolkes i offentligheten

•

Media har makt til å tolke virkeligheten, og gjennom det makt
til å styre politikkutformingen.

•

Offentlig fokus på svak eller gal utøvelse av makt resulterer i et
krav om ny politikk og krav om handling
– Desto høyere symbolverdi, desto høyere er den politiske
effekten

Virkemiddel

Interesseorganisasjoners makt
•

Organisasjonsmakt:
– Definisjonsmakt
– Sympatimakt
– Kjøttvektmakt
– Profesjonsmakt

•

Interesseorganisasjoner en ettertraktet ressurs for
politikerne

•

Casestyrt medieverden og ekspertise til salgs
– Case som sannhetsvitner
– «Lei en ekspert» - tenketanker,
spørreundersøkelser, oppdragsforskning, m.v.

Virkemiddel

Politiske vennskap

Virkemiddel

Forhåndsforankring
•

Bredere involvering og forankring av
interessenter i prosessene
•
Innspillskonferanser
•
Utvalg, råd, referansegrupper
•
«Statsrådsturneer»

•

Forankring i stortingsgruppene
•
Kontakt fagkomiteer og politisk
ledelse i departementene
•
Nye prosedyrer for forankring

Virkemiddel

Politisk kommunikasjon – alliansebygging og allmenngjøring ( jf Rommetvedt)
God kommunikasjon krever riktig
avsender

Politisk kommunikasjon dreier seg om
å bygge relevans

–

Avsender må ha troverdighet i målgruppen

–

Hva gjør mitt budskap aktuelt?

–

Målgruppen må ha kjennskap til avsender og
det avsender vil kommunisere

–

Hva gjør mitt budskap viktig for folk flest?

–

Hvordan berører jeg folks hverdag?

–

Betyr jeg en forskjell?

–
–

Budskapet må være relevant for målgruppen
Det må være noe unikt med det avsender vil si

Arena
Regjeringen bestemmer - Stortinget beslutter
•

Stortingets endringsmakt redusert under flertallsregjeringen, men
Stortingets maktressurser benyttes mer aktivt

•

Dagsordensettende funksjon :
– Opposisjonen benytter maktressursene aktivt:
Spørreinstituttene er viktig for å generere oppmerksomhet til
saker som vanligvis ikke ville fått det fra statsrådene.
– Posisjonen jobber i det stille og opptrer lojalt – under flertall
som mindretall

•

Stortinget som kanal for påvirkning (posisjon):
– Innspill og endringer som skjer før Regjeringen legger frem
forslag

Arena

Stortingets mange ansikter
169 vanlige mennesker. Hva har de til felles?
•

Representantenes tre ansikter: Partiets, fylkets og komiteens

•

Ønsker å bli mer kjent, da det sikrer gjenvalg og innflytelse i eget
parti, fylke og fagområde

•

Ønsker å profilere positive saker for sitt parti, da dette bidrar til
høyere oppslutning for partiet

•

Vil gjerne fremstå som en aktiv og oppsøkende politiker

Hva skiller posisjon og opposisjon?
•

Sette sak på dagsorden (opposisjon) vs løse saken i det stille
(posisjon)

Arena

Partiorganisasjonene
•
–
–
–
–

Partiorganisasjonen er viktig for politikkutvikling
Ungdomspartiene
Lokal- og fylkeslag
Landsmøter
Programprosess

•

Fra partiprogram til regjeringserklæring, komiteinnstillinger og
merknader

•

Tett koordinering mellom partikontor, stortingsgruppe og regjering

•

Eksempler på at landsmøter har «snudd» partiene

Arena

Opposisjonen
•

Opposisjonen kan også benyttes med flertallsregjering

•

Opposisjonen har makt når den fremstår med attraktive
saker og løsninger for velgerne
– Ingen regjering vil i lengden kunne leve med at
opposisjonen fremstår med mer attraktiv politikk enn
regjeringen
– Opposisjonen har makt gjennom å synliggjøre saker
som regjeringen kan miste oppslutning på
– Opposisjonen er alltid på jakt etter godt utredet og
konkret alternativ politikk til regjeringens

•

Opposisjonen er den neste regjeringen

10 råd

Hvordan vinne frem? 10 råd i myndighetskontakt
1. Skaff deg oversikt over saksfelt og aktørene

6. Fokuser på løsninger

Hvilke tema står på dagsorden? Krever det en lovendring, er det en
ideologisk sak eller er det en konkret sak? Kjenn menneskene: Hvem er
det nødvendig å påvirke? Hvor står de politisk i eget parti, hva er
hjertesakene?

Vær konstruktiv! Ikke kritiser, men kom med konkrete alternativer til
dagens politikk.

2. Sett deg inn i prosessen
Hvordan er de uformelle og formelle beslutningsprosessene? Hvem er det
som i realiteten tar beslutningen?

3. Bruk tid på tvilerne
Hvem er det som ikke har bestemt seg i saken? Hvem kan ha innflytelse og
påvirke utfallet?

4. La politikerne ta eierskap
Hvordan passer din sak inn i politikerens agenda? Hvorfor er det i
politikerens interesse at du lykkes? Hvilke argumenter kan brukes overfor
velgerne? Hvorfor skal det gjøre politisk vondt å si nei til din sak?

5. Vær åpen og tydelig
Hva er ditt mål? Vær tydelig på hvem du representerer og hva du ønsker
og oppnå

7. Gjør det enkelt å oppfylle forslaget ditt
Hvordan kan det gjennomføres? Bistå med bakgrunnsmateriale, forslag
til formuleringer, eksempler til mediesaker, o.l.

8. Ikke kast bort tiden til folk
Vær konkret, forberedt og løsningsorientert. Gi de lyst til og behov for å
snakke med deg igjen

9. Velg riktig kanal
Media? Direkte dialog? Alliansepartnere?

10. Jobb langsiktig
Invester i et bredt politisk nettverk. Opposisjonen har makt når den
fremstår med attraktive saker og løsninger for velgerne. De som ikke har
makt i dag, kan være beslutningstakere i morgen.

ingrid.langerud@bm.com
www.burson-marsteller.no

