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Få tilgang

• Unik lenke for hvert parti er sendt til alle gruppelederne på 
epost sammen med denne presentasjonen.

• Eksempel på hvordan lenken ser ut:
https://www.citichat.no/politisk/?key=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6#9/60.3291/10.1530



Valg av nettleser

• Mozilla Firefox – Last ned

• Google Chrome – Last ned

• Microsoft Edge – Last ned

• Microsoft Explorer

https://www.mozilla.org/nb-NO/firefox/new/
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=CjwKCAjwzvX7BRAeEiwAsXExo3mfAh6wXhJ3qRDrG5p3Ql9ERa16fnLYl3HoH1NlHjrX_rmq3uC5GxoCkbgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB6PD-i6PsAhXskYsKHWwWDU0QFjAAegQIAhAC&url=https://www.microsoft.com/nb-no/edge&usg=AOvVaw2X23JxyjSais3UMFAm_mza


Responsiv



Bli kjent med systemet - Informasjonsområdet

Informasjon om 
medvirkningsprosessen



Bli kjent med systemet - Prosessoversikt

Hvor er du i prosessen?



Bli kjent med systemet – Kontroll av parti

Kontroller at du representerer 
riktig parti.



Bli kjent med systemet – Generell bruk

Litt informasjon om hvordan 
du bruker systemet.



Bli kjent med systemet – Informasjon om oppgaven

Litt informasjon om hvordan 
du går frem for å løse den 
aktuelle oppgaven.



Bli kjent med systemet - Kontaktinformasjon

Står du fast? Ta kontakt med 
Tom-Erik om du trenger 
bistand. Aller helst på e-post, 
men ring om det haster.



Bli kjent med systemet - Lagstruktur

Skru av og på lag. Om det er de 
politiske lagene eller 
administrasjonens.



Bli kjent med systemet - Snarveier

Bruk snarveiene for å komme 
deg kjapt rundt i kommunen 
uten å måtte panorere og 
zoome.



Bli kjent med systemet - Bakgrunnskart

Endre bakgrunnskart? Du kan 
enkelt endre dette ved å klikke 
på de forskjellige utsnittene.



Oppgave 1 – Sentrum i by og tettsted

• Juletreet definerer som regel 
hvor sentrum i 
byen/tettstedet er.

• Følelser, stolthet og eierskap.



Oppgave 2 – Indre sentrumssone i by og tettsted

• En sirkel med juletreet som 
senterpunkt og en radius på 
500 meter i byen og 300 
meter i tettstedene indikerer 
ytterpunktene for 
administrasjons forslag til 
indre sentrumssoner.



Oppgave 3 – Ytre sentrumssone i by og tettsted

• En sirkel med juletreet som 
senterpunkt og en radius på 
1 000 meter i byen og 600 
meter i tettstedene indikerer 
ytterpunktene for 
administrasjons forslag til 
indre sentrumssoner.



Prosesser oppsummert

• 22 steg totalt
• Steg 2-8 - Sentrum (juletreet)
• Steg 9-15 – Indre sentrumssoner (500/300 meter)
• Steg 16-22 – Ytre sentrumssoner (1 000/600 meter)

• VIKTIG!
Fullfør hele prosessen for å registrere et komplett sett med 
innspill. 



Komme i gang – Start registreringen

Klikk på ‘Start registrering’ for 
å begynne.



Komme i gang – Legg merke til prosessen

Legg merke til at du nå har gått 
ett steg frem i prosessen. Og 
det står beskrevet hvilken 
oppgave du skal gjøre.



Komme i gang – Legg merke til administrasjonens forslag

Du har nå gått rett til Hønefoss 
sentrum og du får se 
administrasjonens forslag til 
plassering av juletreet.



Komme i gang – Bruk administrasjonens forslag

Alternativ 1:
Om du er enig med 
administrasjon, kan du klikk på 
forslaget og velge ‘Bruk dette 
forslaget’.



Komme i gang – Legg inn ditt eget forslag

Alternativ 2:
Du kan velge å legge inn et 
eget forslag. Klikk på juletreet 
og beveg musepekeren dit du 
vil plassere det. Klikk i kartet.



Komme i gang – Legg inn ditt eget forslag

Alternativ 2:
Når du har klikket i kartet 
kommer denne boksen opp. 
Skriv inn en beskrivelse og legg 
ved et bilde om du vil. Klikk 
‘Lagre’.



Komme i gang – Fortsett område for område

Du går automatisk til neste 
område når du klikker velger å 
bruke administrasjonens 
forslag eller lagre ditt eget 
forslag. Fort sett med dette til 
du kommer til steg 9.



Komme i gang – Indre sentrumssone

Du er nå ferdig med 
juletrærne. Nå er det tid for 
indre sentrumssoner. De 
mørke blå polygonene er 
administrasjonens forslag til 
indre sentrumssone.



Komme i gang – Bruk administrasjonens forslag

På lik linje som juletrærne, kan 
du klikk på administrasjonens 
forslag og klikke på ‘Bruk dette 
forslaget’ om du er enig med 
administrasjonen.



Komme i gang – Legg inn ditt forslag

Ellers velger du polygon-
verktøyet for å tegne inn ditt 
eget forslag til indre 
sentrumssone.



Komme i gang – Legg inn ditt forslag

Begynn å klikke deg rundt i 
kartet for å lage din indre 
sentrumssone.



Komme i gang – Legg inn ditt forslag

Legg merke til at du har noen 
valg her om du er ferdig, 
ønsker å slette siste punkt eller 
om du angrer, og heller vil 
velge administrasjonens 
forslag likevel eller begynne på 
nytt.



Komme i gang – Legg inn ditt forslag

Når du har klikket deg rundt og 
polygonet er ferdig får du opp 
samme boks som på 
juletrærne. Klikk på ‘Lagre’. 
Fortsett slik til steg 16.



Komme i gang – Legg inn ditt forslag
Fra steg 16 skal du ta stilling til 
de ytre sentrumssonene. På lik 
linje som med de indre kan du 
bruke administrasjonens 
forslag eller legge inn ditt eget 
forslag. Fortsatt til etter steg 
22.



Komme i gang – Oppsummering og resultater

Du er nå ferdig med 
registreringen og se på 
resultatene av din registrering. 
Når du er ferdig kan du trygt 
lukke nettleseren.



Frister for hjemmeleksa

Registreringsperioden varer fra og med 

08.10.2020
til og med

18.10.2020

Resultatene vil bli gjennomgått

27.10.2020



Avslutning og takk!Avslutning og takk!
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