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SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Gausdal kommune søker om å delta i et lokaldemokratiprosjekt med 
utgangspunkt i ambisjoner og målsettinger som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i et 
lokaldemokratiprosjekt. Gjennom dette ønsker departementet å synliggjøre kommuner som 
arbeider særlig godt med å utvikle lokaldemokratiet, og som tar i bruk modeller som andre 
kommuner kan la seg inspirere og lære av. Kommunene som blir valgt ut får inntil 300 000 
kroner i tilskudd til utviklingsarbeid. 

 
VURDERING: 
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032 har kommunestyret besluttet at 
samskaping er en nødvendig og ønsket arbeidsform for kommunen i årene som kommer. 
Det berører kommunens rolle som både tjenesteyter, samfunnsutvikler og lokaldemokratisk 
arena.  

I kapitlet «Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn» står det:  

En bærekraftig samfunnsutvikling er avhengig av at vi skaper og utvikler lokalsamfunnet i et 
samspill mellom innbyggere, samfunnsaktører og kommuneorganisasjonen. 

Det krever at vi arbeider og samarbeider på nye måter. Samskaping, innovasjon og digitale 
løsninger skal være en naturlig del av vårt daglige arbeid. Samskaping innebærer at vi 
identifiserer behov, utvikler og gjennomfører løsninger i samarbeid med innbyggere, frivillige 
organisasjoner, næringsliv og andre eksterne aktører. 

Følgende avsnitt er hentet fra kapitlet «En organisasjon som samskaper»:  



  
 
 

  
 
 

 

Kommunen må i større grad enn tidligere involvere innbyggerne og andre aktører som aktive 
samarbeidspartnere og viktige ressurser. Det stiller krav til medarbeidere og ledere, både når 
det gjelder samskaping og samarbeid knyttet til organiseringen av tjenestene. Forbedrings- 
og utviklingsarbeid stiller nye krav til kompetansen i tjenestene og hvordan det jobbes. Vi må 
gi rom for andres kompetanse både internt og eksternt, stille spørsmål, tenke løsninger 
sammen og tørre å prøve og feile. 

Kommunen har liten erfaring med samskaping som arbeidsform til nå, men ønsket om og 
behovet for å samarbeide tettere med innbyggere og andre aktører i utviklingen av 
lokalsamfunnet, skal i langt større grad vektlegges framover. Eksempelvis er det lagt opp til 
en samskapende prosess i arbeidet med et aldersvennlig lokalsamfunn. Prosessen, som skal 
pågå gjennom siste halvdel av 2021, forutsetter en åpen og inkluderende tilnærming fra 
både folkevalgte og ansatte.  

Å bli en del av kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt lokaldemokratiprosjekt vil 
kunne gi økt handlingsrom til å utforske mulighetene som ligger i samskaping som 
arbeidsform og gjennom det bidra til å gi konkret innhold til kommunens slagord: «Sammen 
får vi det til».  

 
 
Ordfører legger fram saken med følgende forslag til  
 

vedtak: 
 

1. Gausdal kommune søker om å delta i et lokaldemokratiprosjekt med utgangspunkt i 
ambisjoner og målsettinger som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. 

2. Kommunedirektøren utformer den endelige søknaden til kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  


