
Tiltak Beskrivelse Politisk 

sak?

Prioritert aktivitet i 

strategien

1. halvår 

2018

2. halvår 

2018

2019 2020

Innarbeide medvirkningstrappa i 

organisasjonen

Refleksjon om medvirkningstrappa og hvordan den kan brukes i Øvre Eiker 

integreres i lederutviklingsprogrammet Nei Berørt innbygger 1 1 1 1

Veiledninger for innbyggere som vil 

påvirke

Gjennomføre innovasjonsprosjekt om idéfangst og innovasjon, forutsatt innvilgete 

prosjektmidler Ja Engasjert innbygger 2.1 1 1 1 1

Utarbeide innovasjonsstrategi

Utvikle en strategi for innovasjon i Øvre Eiker som tar opp i seg innbygger- og 

ansattdrevet innovasjon Ja Berørt innbygger 1 1

Utvikle nye møteplasser for 

kompetanseutvikling, samskaping og 

innovasjon Etablere ulike foraer mellom kommune, frivillighet og næringsliv Delvis Sammen skaper vi 2 1 1

Utvikle systematikk rundt samskaping

Videreutvikle lederopplæringen. Etablere en møteplass for kontinuerlig utvikling, 

deling, innovasjon mellom ledere i organisasjonen. Nei Sammen skaper vi 3 1 1

Utvikle systematikk rundt samskaping

Utvikle og etablere forum for prosjektledelse og vurdere koordinering og 

rådgivning av prosjektarbeid i kommunen. Nei Sammen skaper vi 3 1 1

Ny modell for råd for grupper Etablere permanent innvandrerråd og ungdomsråd, med ny valgordning. Ja Engasjert innbygger 1.1. 1

Ny modell for råd for grupper

Etablere felles sekretariat for eldreråd, råd for funksjonshemmede, ungdomsråd 

og innvandrerråd Ja Engasjert innbygger 1.1. 1

Ny modell for råd for grupper

Etablere kompetanseutvikling for eldreråd, råd for funksjonshemmede, 

ungdomsråd og innvandrerråd Ja Engasjert innbygger 1.1. 1

Ny modell for råd for grupper Ny valgordning og nye retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede Ja Engasjert innbygger 1.1. 1

Ny modell for samarbeid med 

paraplyråd Etablere samarbeidsavtaler over felles mal for alle paraplyråd Ja Engasjert innbygger 1.2 1

Ny modell for samarbeid med 

grendeutvalg Etablere samarbeidsavtaler over felles mal for alle by- og grendeutvalg Ja Engasjert innbygger 1.3 1

Veiledninger for innbyggere som vil 

påvirke Samarbeidsprosjekt med Buskerud folkehøgskole om filmer om medvirkning Nei Engasjert innbygger 2.1 1

Handlingsplan til strategi for medvirkning og samskaping 2018-2020



Utvikle systematikk rundt samskaping Lage enkle læringslooper for samskapingsprosjekter Nei Sammen skaper vi 3 1

Tiltak Beskrivelse Politisk 

sak?

Prioritert aktivitet i 

strategien

1. halvår 

2018

2. halvår 

2018

2019 2020

Utvikle metoder for innsamling av 

brukererfaringer

Gjennomføre to innovasjonsprosjekter rettet mot å ta i bruk brukererfaringer i 

tjenesteutvikling i organisasjonen Nei Berørt innbygger 1 1 1

Veiledninger for innbyggere som vil 

påvirke Utarbeide veiledere - to temaer i halvåret Nei Engasjert innbygger 2.1 1 1 1

Verktøybank for medvirkning

Etablere en nettside om medvirkningsverktøy i Øvre Eiker, med sammenstilling av 

alle reglementer og retningslinjer Delvis Engasjert innbygger 4 1 1 1Kompetanseutvikling for paraplyråd 

og grendeutvalg

Etablere felles møteplasser for kompetanseutvikling og nettverk for paraplyråd og 

grendeutvalg Nei

Engasjert innbygger 1.2 

og 1.3 1

Oppgaveutvalg Utvikle en tilpasset modell for oppgaveutvalg i Øvre Eiker Ja

Engasjert innbygger 3.1 

og 4 1

Verktøybank for medvirkning Revidere reglement for politiske styringsorganer Ja Engasjert innbygger 4 1

Utvikle systematikk rundt samskaping Fastsette enkle spilleregler/veileder for kommunens rolle i samskaping Ja Sammen skaper vi 3 1

Revidert folkevalgtopplæring

Utvikle en modell for løpende folkevalgtopplæring gjennom perioden, inkludert 

fokus på medvirkning Ja Engasjert innbygger 3.1 1 1

Innarbeide kontinuerlig forbedring Innhente kompetanse til organisasjonen på kontinuerlig forbedringsmetode Ja Berørt innbygger 1

Innarbeide kontinuerlig forbedring Definere mer konkret vår modell og tilnærming til kontinuerlig forbedring Ja Berørt innbygger 1

Definere prinsipper for kommunal 

støtte til frivillighet og samskaping Full iverksetting av ny tilskuddspolitikk Ja Sammen skaper vi 1 1

Innarbeide kontinuerlig forbedring Iverksette kontinuerlig forbedring i noen utvalgte tjenester Ja Berørt innbygger 1


