10

gode råd

LLAs valgplakat
Kartlegg velgernes viktigste saker
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Snakk med førstegangsvelgere

Mange førstegangsvelgere er gjennom en
gode råd
spennende prosess der de vurderer partienes

Politikerne skal representere innbyggerne.
Derfor bør innbyggerne legge premissene
for valgdekningen. Oppsøk folk, eller ha en
spørreundersøkelse, og finn ut hvilke saker de er
opptatt av. Samtidig kan du spørre om partivalg.

La valget handle om innhold
Saksspørsmålene er viktigere enn person og politisk
kappløp. Krev at politikerne gjør rede for egne
synspunkt, og ikke bare kritiserer motstandere.

Oppfordre til debatt

ideologi og program for første gang. Refleksjonene
deres kan sette i gang tankeprosesser hos flere.

Snakk med småbarnsforeldre
Kommunale tjenester betyr ekstra mye for
småbarnsforeldre. Det er viktig at de får en stemme
både i politikken og som innbyggere.

Husk fylkestinget

Gi rom for en inkluderende debatt der ulike syn
kommer til orde. Forsøk å få fram nye stemmer.
Dette kan kreve at du aktivt oppsøker folk og ber
om kommentarer eller leserinnlegg.

Sjekk valglistene til fylkestingsvalget. Har dere
lokale kandidater? Hvilke saker med lokale
konsekvenser kan komme opp i fylkestinget
kommende periode? Hva mener kandidatene om
disse sakene?

Skap møteplasser

Vurder partiprogrammene

Arranger møter mellom innbyggere og politikere.
La mannen i gata stille spørsmål direkte til
politikerne, i stedet for via journalisten. Hva vil
naturverneren, alenemoren, tenåringen eller
80-åringen utfordre ordføreren på?

Finn partiprogrammene fra forrige lokalvalg,
og undersøk hvilke partier som har fått størst
gjennomslag. Se også på årets valgløfter. Har
partiene klart å prioritere? Hvor skal pengene tas
fra? Få en siviløkonom, en samfunnsgeograf eller
andre fagfolk til å kommentere.

Løft fram unge kandidater
Sjekk om partiene har rekruttert unge på listene,
og om de er noe mer enn listefyll. Snakk også med
de yngste i dagens kommunestyre. Hvordan er
livet som folkevalgt? Har de fått gjennomslag?

Husk nettet
Gode og viktige saker bør legges på nett for å bli
lest av flest mulig og skape debatt, særlig blant de
unge.

Laget av Landslaget for lokalaviser til landsmøtet i Trondheim 2015.
Se gjerne LLAs idébank for enda flere ideer og råd om lokalvalget: http://idebanken.origo.no

