Mal:
HVORDAN SKRIVE ET POLITISK INNSPILL
Det finnes selvfølgelig mange måter å skrive et politisk innspill på, også avhengig
av hvilket formål innspillet har. Noen innspill er mer åpne og tematiske, andre må
følge poster eller kapitler i et allerede fremmet forslag. Her har vi forsøkt å samle
noen av tingene som går igjen. Følg gjerne oppskriften på neste side slik at
innspillene våre blir noenlunde konsistente. Eksempler på tidligere innspill finner
dere også i ressurs-mappen på Google Drive (Spires sentralarkiv).
Først, noen greie huskeregler:
Lengde:
Så og si alle politiske innspill bør være m
 aks 2 sider. Klarer du å få frem
budskapet på 1 side er det enda bedre! Politikerne husker lettere budskapet vårt
dersom det er kort og konsist. De leser også mye, hele tida, så da er det flott å få
fram det vi vil si på færrest mulig sider. For å få til dette kan det være lurt å holde
seg til f.eks maks 3 hovedargumenter. Å
 holde seg til noen hovedtemaer gir
derfor muligheten til å skrive mer konkret om disse, og en lærer seg å
konkretisere egen argumentasjonsrekke.
Signatur:
Sender vi inn et innspill på vegne av Spire som organisasjon skal tillitsvalgte
talspersoner stå som signatur, uavhengig av hvem som har skrevet innspillet.
Leder i Spire står alltid, pluss gjerne koordinator for utvalget som har skrevet
innspillet. Det kan virke kjipt for de som har lagt inn mye arbeid i å skrive det og
ikke får navnet sitt på innspillet, men om vi ikke skriver talspersoner ender vi opp
med å sende inn innspillet på vegne av enkeltpersoner, pluss at det virker mindre
offisielt.
Visuell mal:
Bruk malen “eksterne dokumenter” som ligger i Google docs for de med
spireorg.no-mail. Her er bunntekst, skrifttype og alt lagt klart.
Høringsinnspill:
Skriver dere innspill til høring på Stortinget, f.eks i forbindelse med
Statsbudsjettet? Da er det lurt å skrive punktene litt annerledes, referere til
kapittel og post, og under kulepunktene foreslå konkrete summer.
Se eksempel under:
“Kapittel 170 Sivilt samfunn, post 70 Sivilt samfunn:

Bistandsbudsjettet i sin helhet har økt i 2019, dette er bra! Derimot ser vi en reduksjon i
støtten til sivilt samfunn, til tross for at vi vet at bistand gjennom sivilt samfunn gir gode
og langsiktige resultater. Det er strenge krav til rapportering og overvåkning, som sikrer
at midlene kommer fram til de som trenger det. Det er fundamentalt for å oppnå
bærekraftsmålene at støtten til sivilt samfunn ikke kuttes.
Spire foreslår:
1. Post 70 Sivilt samfunn økes med 140,63 millioner fra 2018-nivå (2 268 101 000
NOK)”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Til
*NAVN PÅ MOTTAKER AV INNSPILLET/DEPARTEMENT*
Dato

Innspill til *NAVN PÅ DOKUMENT*
Husk logo i øvre høyre hjørne!
Spire takker for invitasjonen til å komme med innspill til *NAVN PÅ DOKUMENT*.
Skriv 1-2 overordnede setninger om hva som er bra og problematisk, og hva dere
ønsker å belyse.
Et kort avsnitt med litt mer bakgrunn for hvorfor dere velger å trekke frem
hovedpunktene deres. (KAN SLØYFES HVIS PLASSMANGEL)
Første tema
Skriv et kort avsnitt der dere forklarer problemet knyttet til deres første
argument. Avslutt avsnittet med 1-3 kulepunkter som oppsummerer hva vi
mener/endringsforslag/krav. Husk at kulepunktene ikke bør være særlig lange.
MAKS to setninger.
Spire foreslår:
● Punkt 1
● Punkt 2
● Punkt 3

Andre tema
Skriv et kort avsnitt der dere forklarer problemet knyttet til deres andre
argument. Avslutt avsnittet med 1-3 kulepunkter som oppsummerer hva vi
mener/endringsforslag/krav. Husk at kulepunktene ikke bør være særlig lange.
MAKS to setninger.

Spire foreslår:
● Punkt 1
● Punkt 2
● Punkt 3
Tredje tema
Skriv et kort avsnitt der dere forklarer problemet knyttet til deres tredje
argument. Avslutt avsnittet med 1-3 kulepunkter som oppsummerer hva vi
mener/endringsforslag/krav. Husk at kulepunktene ikke bør være særlig lange.
MAKS to setninger.
Spire foreslår:
● Punkt 1
● Punkt 2
● Punkt 3
Avslutt med noen oppsummerende setninger om hva dere ønsker å formidle.
Skriv at Spire ønsker å minne om/oppfordre til e.l. *FYLL INN HOVEDBUDSKAP*.
Vi takker *MOTTAKERNAVN* for oppmerksomheten og ønsker lykke til med
videre arbeid (takken kan sløyfes her dersom man har plassmangel).
På vegne av Spire
Hege Skarrud, Leder i Spire
*NAVN PÅ TILLITSVALGT*, *TITTEL FOR TILLITSVALGT*

