ÖPPNA UTSKOTT
Vad är det?
Öppna utskott är en demokratisk arbetsform för möten. Meningen med arbetssättet är främst
att alla (både delegater och deltagare) som kommer till ett möte ska delta i diskussionerna
och vara aktiva under hela beslutsprocessen samt att ärendena ska få så bred belysning som
möjligt. Då tas alla kloka tankar tillvara och inte bara deras som vågar tala inför en stor grupp,
som ofta är fallet vid diskussioner i plenum. Ju fler som deltar i diskussionerna, desto bättre
förankrade och därmed klokare beslut.

Hur går det till?
På det s.k. påverkanstorget diskuteras ett antal frågor, teman eller förslag. Varje ärende
tilldelas en fysisk plats – en inflytandepunkt. Vid varje inflytandepunkt finns skärmar med ett
ärende anslaget. Där finns också en inflytandepunktsansvarig, som ser till att diskussionerna
är konstruktiva, att deltagarna håller sig till ärendet, leder diskussionen framåt och ser till att
alla får komma till tals.
Alla deltagare som befinner sig på påverkanstorget bestämmer själva vilket/vilka ärenden man
vill vara med och diskutera och hur länge. Delegaterna uppmanas att så tidigt som möjligt
sätta upp sina yrkanden på skärmarna för att alla ska få möjlighet att se de olika
ståndpunkterna. Om den inflytandepunktsansvarige ser att snarlika förslag lämnats, kan
hon/han be dem som lämnat förslagen att försöka prata ihop sig för en ev. sammanjämkning
av förslagen.
Om man lägger ett förslag/yrkande som medför en betydande kostnad, som inte finns
budgeterad, ska den som lämnar förslaget också föreslå hur det ska finansieras.
När påverkanstorget stänger, åligger det den inflytandepunktsansvarige att sammanställa de
förslag/yrkanden som lämnats och att därefter vid ärendebehandlingen i plenum kort föredra
ärendet och lämna förslag till beslut, som då blir huvudyrkande. Övriga yrkanden ska också
redovisas. Dessa kan av delegat väckas i plenum.
Hur länge påverkanstorget skall vara öppet och vilka som ska vara inflytandepunktsansvariga
beslutas i plenum före ajourneringen.

Vill Du veta mer om metoden, läs boken ”Påverkanstorg – från konfrontation till dialog”,
skriven av Johan Strid, utgiven på förlaget Agora.

