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Dialogmøte for barnehage 25.5.2022 
Kommunestyresalen 

Deltakere 
Brukerrepresentanter: Elise Eng, Elise Bjørnstad Bergum, Stine M. Gulbrandsen, Linda Mikkelsen, 

Silje Rosenberg og Ida Stubberud   

Fra tjenesteutvalget: Ingvild Hårstadhaugen, Jon Arild Sagheim og Helene Dybdal 

Fra administrasjonen: Laila Linn, Kristin Olsen, Runa Bakken, Ann Kristin Brudal og Cathrine Furu  

Møtet ble ledet av: Ingvild Hårstadhaugen 

Referent: Cathrine Furu 

 
Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
Tema:  

• Ressurser i barnehagen styres ut fra antall barn i ulike aldersgrupper. 

• Det er totalt sett god kapasiteten i barnehagene. I Forset er det ikke tilstrekkelig antall 

plasser til det antall barn det ønskes plass til, så enkelte barn får plass i andre barnehager 

enn det som er foreldrenes førstevalg. 

• Forventet barnetallsutvikling 

• Barnehageåret 2021/22 har vært preget av covid-19. 

• Kommunen har fokus på å drive gode barnehager der ungene har det trygt og godt. 

• Det styrkebaserte arbeidet i barnehagene, og hva det styrkebaserte perspektivet innebærer 

o Språk, verktøy, holdninger-handlinger, fra prosjekt til praksis, arbeidet med å 

videreutvikle samarbeid på en styrkebasert måte 

• Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet 

 
Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
Tema:    

Hvordan videreutvikle samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet på en styrkebasert måte, 

herunder den løpende dialogen, foreldresamtaler og foreldremøter 

Det ble arbeidet i grupper, og gruppene la frem sine forslag/innspill. 

• Hvordan videreutvikle den løpende dialogen mellom barnehagen og hjemmet på en 

styrkebasert måte 

Forslag/innspill fra møtedeltakerne: 

o Alle foreldre får et «styrkekart» ved oppstarten av året, med 

begrepene/egenskapene, for å få oversikt over hva det styrkebaserte arbeidet 

innebærer og for å holde begrepene varme. 

o Henge opp styrkekort på plassen til den enkelte når det passer seg, slik at hvert barn 

får et styrkekort innimellom. 

o Hvilke styrker som skal brukes ved dialogen kan være tema på foreldremøte. 

o Møte alle med «hei» og et smil 

o Barnehagen har ansvar for å gjøre de foresatte fortrolige med styrkebasert tenkning, 

gjennom planer, aktiviteter med barn, Visma-systemet og månedsbrev/-plan. 
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o Barnehagen må møte de foresatte med respekt, anerkjennelse, åpenhet og raushet. 

Gjensidig respekt. 

 

• Hvordan videreutvikle foreldresamtaler på en styrkebasert måte 

Forslag/innspill fra møtedeltakerne: 

o Foreldre kan bli utfordret på forhånd om hva som er barnets styrker, slik at man tar 

disse med til samtalen 

o Ark med styrker bør deles ut til de foresatte («styrkekart») 

o Ved utfordringer, hvilke styrker kan foresatte og barnehagen sammen trekke frem 

for å løse problemet 

o Flere samtaletimer på ettermiddagen 

o De foresatte opplever foreldresamtalene som styrkebaserte i dag 

o Det fungerer bra slik det er nå 

o Videreføring av barnesamtaler 4-6 år 

o Pedagogisk leder har ansvar for at samtalen blir styrkebasert - dialog, lyttende, 

anerkjennende, videre utvikling hos barnet som tema 

 

• Hvordan videreutvikle foreldremøter på en styrkebasert måte 

Forslag/innspill fra møtedeltakerne: 

o Sosiale leker 

o Gruppeoppgaver der gruppene jobber med en konkret styrke 

o Temakveld for alle barnehagene i kommunen. Barnehagen kan be foresatte om 

innspill til tema. 

o Refleksjon i grupper om «hva er et godt barnehagemiljø».  

o Når det er gruppearbeid, bør barnehagen bør bestemme gruppene. 

Andre tema 

• Hvordan oppleves samarbeidet i dag? 

▪ De foresatte er fornøyde 

▪ Samarbeidet fungerer bra, både sett fra de foresattes og styrernes side 

• Det styrkebaserte handler om holdninger og verdier. Måten barna behandler hverandre 

på er det viktigste. De som jobber i barnehagen, bruker begrepene for 

styrker/egenskaper når det er naturlig. Kort med egenskaper er et verktøy. 

• Barnehagen er flinke til å trekke frem/lære barna språk for egenskaper. Det er ikke så 

enkelt å overføre dette fra barnehagen til de foresattes hverdag. Derfor er det et godt 

tips å arbeide med det i foreldremøter. Eksempler på hva egenskapene innebærer er fint 

for foresatte å få ved oppstarten av året eller på foreldremøter («styrkekart»). 

 

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Enhetsleder og styrerne tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenesten.  
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Dialogmøte for skole 23.5.2022 
Kommunestyresalen 

Deltakere 
Brukerrepresentanter: Jon Anders Martinussen, Birgit Holen Skjelsvold, Lars Andvik, Hilde Waalen, 

Anders Sønstevold, Hans Christian Christiansen, Kristin Odsæther 

Fra tjenesteutvalget: Ingvild Aarhus, Olav Olstad og Yvonne B. Denneche 

Fra administrasjonen: Ingrid Bøe, Stine Ose, Hilde Furuseth Slåen, Bjørn Lykstad, Inge Staum og 

Cathrine Furu  

Møtet ble ledet av: Ingvild Aarhus 

Referent: Cathrine Furu 

 
Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
Tema:  

• Læringsresultater 

o Skoleeier beskriver disse inngående i den årlige kvalitetsmeldingen. 

• Trivsel 

o Elevundersøkelsen viser at de fleste elevene trives på skolen, men også at en del 

elever ikke har det trygt og godt på skolen. 

o Samarbeid med hjemmet er svært viktig i saker der elever ikke har det trygt og godt 

på skolen. 

• Svømming 

o Pandemien har medført at tidligere besluttede tiltak har blitt utsatt. Dette vil skolene 

ta igjen i løpet av neste skoleår. 

• Skoleåret 2021/22 

o Covid-19 preget også dette året 

o Kontinuerlig arbeid med å sikre god kvalitet i skolene 

o Ung Styrke 

o Fagfornyelsen 

o Utviklingsarbeid, herunder deltakelse i regionale nettverk og bistand fra HiNN. 

Arbeidet skal sikre faglig og sosial utvikling for elevene. 

• Innledning i hva som ligger i en styrkebasert tilnærming i skolen 

 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
Tema:    

a) Hvordan videreutvikle det styrkebaserte samarbeidet mellom skolen og hjemmet, herunder den 

løpende dialogen, foreldresamtaler og foreldremøter 

b) Hvordan kan foresatte bidra til å redusere/løse konflikter mellom barna etter pandemien 
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Innspill fra møtedeltakerne: 

• Hvordan videreutvikle det styrkebaserte samarbeidet mellom skolen og hjemmet, 

herunder den løpende dialogen, foreldresamtaler og foreldremøter 

 

o Hvilken kunnskap har foresatte om det styrkebaserte? 

▪ Det er kortene med egenskaper/styrker man i hovedsak har et forhold til, 

ikke noe ut over det 

▪ Ungene bruker språket for egenskaper, men de foresatte bruker det ikke 

nødvendigvis. 

▪ De foresatte opplever at skolen bruker egenskapene aktivt overfor ungene. 

▪ Ungene blir introdusert for styrkekort/egenskaper allerede i barnehagen.  

▪ Egenskapene omtales i skole-hjem-samtaler. 

▪ Det har noe med holdninger å gjøre, det er ikke bare en metodikk. Noen 

foresatte får eksempler på hva ungene gjør i praksis innenfor det 

styrkebaserte arbeidet. Dette er noe de foresatte bør etterspørre hjemme. 

▪ Elever har blitt mer bevisste på holdninger og å ha noe positivt å si om 

hverandre. Kan skille sak og person. Dersom de foresatte greier å møte 

barna på dette, vil det bli forsterket. 

▪ Det handler om kommunikasjon du har med barnet ditt, man har fått et 

rikere språk for å beskrive barnet og det barnet gjør og ikke gjør. Ikke bare 

«du er flink».  

▪ Tjenesten: Det handler om holdninger, ikke bare en metodikk. Det er godt 

innarbeidet hos lærerne. Man fokuserer på de positive egenskapene til 

elevene, om potensialet de ser og hva man ser hos eleven som man kan 

forsterke, fremfor å fokusere på problemer. I møte med foreldre er det et 

større utviklingsfokus, men det blir ikke nødvendigvis betegnet som 

«styrkebasert». Dette er nå innarbeidet hos lærere og elever. Skolene bruker 

bevisst styrkebaserte verktøy i foreldremøter for å sikre at alles stemmer blir 

hørt og alle opplever å ha noe å bidra med. Skolen alene sitter ikke med 

fasiten på hvordan ungene skal ha det på skolen. Det er derfor ønskelig å 

invitere til og legge til rette for medvirkning fra de foresatte. Det handler om 

å rigge foreldremøter for dette. 

o Kan de foresatte i enda større grad bli bevisstgjort på hva som ligger i det 

styrkebaserte? 

o Skolene har styrkebasert tilnærming på dagsorden i foreldremøter. 

o De foresatte har ulike oppdragelsesteknikker. Det er fint å få nye knagger og kunne 

speile det ungene lærer/gjør på skolen. Små drypp er positivt for å holde 

bevisstheten oppe. Det er ikke gjort over natten.  

o Det er fint om skolene i større grad kan fokusere på hvordan de foresatte kan bruke 

det i hverdagslivet livet. 

o Det hadde vært fint med en oppfriskning etter to år med pandemi. Man kan ha 

mistet fokuset i løpet av denne perioden. Bevisstgjøre og gi verktøy. 

o Foreldrene har erfart at skolene bruker styrkebaserte verktøy i foreldremøter, 

eksempelvis ulike former for gruppearbeid. 
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o Forslag: Tema i FAU: Hvordan legge til rette for positiv involvering fra de foresatte i 

foreldremøter, for å sikre at de foresatte opplever det som trygt å delta. 

▪ Det kan hjelpe å dele i litt større grupper, for at de som ønsker å være litt 

anonyme fortsatt skal kunne være det, samtidig som det legges til rette for 

medvirkning. 

o FAU er en god mulighet for medvirkning, men det virker ikke som om noen ønsker å 

ha den rollen. Forstår de foresatte hvilken rolle de kan ha inn mot skolen ved å være 

representert i FAU?  

▪ Noen opplever at det å være i FAU snakkes ned, man burde i stedet snakke 

det opp. Dette bør foresatte ta et kollektivt ansvar for. Det er i virkeligheten 

en positiv rolle å ha. Noen deler positive erfaringer i foreldregruppa for å 

forsøke å motivere til deltakelse. 

▪ Ønske om at det skal være like enkelt å skape samhold for ungene når de når 

ungdomsskolealder. FAU kan bidra til å skape en trygg rolle mellom 

foresatte. 

▪ Noen opplever det kanskje som skummelt å ha en slik rolle?  

▪ Tjenesten: Kan man rette et blikk på hva rollen til FAU skal være og hvilke 

oppgaver man FAU skal ha? Det kan bidra til større grad av motivasjon. 

Skolene kan kanskje i enda større grad ta opp aktuelle tema for diskusjon i 

FAU, fremfor at det handler om arrangementer. 

 

 

• Hvordan kan foresatte bidra til å redusere/løse konflikter mellom barna etter pandemien? 

 

o Tjenesten: Godt samarbeid mellom foresatte er viktig for elevenes trivsel. Hvordan 

sikre foresattes motivasjon for å bli kjent med andre foresatte gjennom hele 

skoleløpet? 

Innspill: 

▪ Det at foreldrene kjenner hverandre godt og har lav terskel for å ta kontakt 

med hverandre, gjør at foreldre kan hjelpe barn i vanskelige situasjoner. De 

foresatte har en stor jobb med å rette opp i dette etter pandemien. FAU kan 

ha en viktig rolle i dette. 

o Spørsmål fra tjenesten: Er det ønskelig at foreldremøter i større grad handler om at 

foresatte og elever kan gjøre noe hyggelig sammen og bli bedre kjent med 

hverandre, og at informasjonsaspektet tones ned? 

Innspill: 

▪ Foresatte bør ta innover seg at de bør være sosiale med andre foresatte, selv 

om de ikke har så lyst. Det er viktig med bevisstgjøring på rollen og 

viktigheten av å ivareta denne. Det kan forhindre at barn ikke har det trygt 

og godt på skolen. 

▪ Foresatte kan løse opp i konflikter raskt, og konfliktløsning bør ikke overlates 

til skolen i sin helhet. 

▪ Det er viktig å få til en trygghet i klassene for at de foresatte skal kunne 

snakke sammen. Man bør ta et skritt tilbake, og fokusere på dette i det 

styrkebaserte arbeidet. 
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▪ Noen klasser har fått til et godt samarbeid på tross av pandemien, blant 

annet gjennom sosiale arrangementer. Erfaringen til disse er at det ikke er så 

mye som skal til. Andre har motsatt erfaring, der det ikke har vært så stor 

deltakelse på arrangementer det tas initiativ til. Det oppleves som vanskelig 

å inkludere alle, det er stort sett de samme som deltar hver gang. 

▪ Gjennom alle år har det vært slik at foreldresamarbeidet fungerer godt i 

noen klasser, og i andre ikke. Det har ikke vært enkelt å forstå hvorfor eller 

hva man kan gjøre med det. 

▪ Ønske: Slå av projektoren i foreldremøter og snakk rundt hva det 

styrkebaserte er. Sett det i en sammenheng. Ha kun dette som tema. 

▪ Hvordan man sitter i klassen har betydning. Når man sitter «tradisjonelt» på 

et møte, etter hverandre, må man snu seg for å se hverandre. Alternative 

måter å sitte på kan senke barrieren. Gjør det folkelig, ikke fokuser på teori 

eller metode. Ha fokus på det menneskelige, på å bli kjent med hverandre og 

på at det ikke er skummelt. 

▪ Tjenesten: Skolene ser en positiv forskjell på klasser der de foresatte har et 

godt samarbeidsklima. Det å samarbeide er en del av det styrkebaserte 

arbeidet. Vet de foresatte hvor viktig det er at de samarbeider seg imellom? 

Skolene informerer om dette, men vet ikke om det er tilstrekkelig kjent blant 

foresatte. Det skjer over tid. Skolen kan ikke ta hele ansvaret for samarbeidet 

mellom de foresatte, de foresatte selv må også ta initiativ. Å gå sammen 

uten store forpliktelser, kan bygge ned terskelen. 

• Kan det være tema allerede fra førskoledagen? 

• Man kan ha et godt samarbeid med andre foreldre uten å kjenne 

dem så godt eller være venner på fritiden.  

• Gjerne gjenta viktigheten av positivt samarbeid mellom foresatte 

hvert eneste år. 

• Når man har styrkebaserte foreldremøter vil samarbeidet gå som en 

lek. 

• Bruke FAU i større grad. Kan FAU få medvirke i større grad, 

eksempelvis til hvordan informasjon fra skolen formuleres. Skolene 

og FAU-representantene bør markedsføre og profilere deltakelse i 

FAU. 

• FAU-representantene bør ikke byttes ut hvert år, for å sikre 

kontinuitet. 

• Foresatte bør også selv ta ansvar for det sosiale. 

• Budsjett til å kjøpe inn servering til foreldremøter kan skape en 

bedre ramme. 

• Noen har deltatt i foreldremøter med aktiviteter (eksempelvis 

kanonball). Det var en god erfaring. Aktiviteter kan være felles for 

foreldre og barn og bygge teamfølelsen. Felles deltakelse kan øke 

bevisstheten på hvem som er foresatt til hvilken elev. 

• Informasjon kan gis via Visma, foreldremøter kan brukes til viktige 

temaer og som sosial arena. Man bør gjøre foreldremøter til noe 

annet enn et ritual og et pliktløp. 
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• Skolen og FAU bør ha en felles idedugnad for hvordan man kan 

lykkes enda bedre med foreldresamarbeidet, og hvordan det kan 

legges til rette for dette gjennom foreldremøter. 

• Ønske fra tjenesten: at foreldrerepresentanter spør foreldregruppa i 

forkant av foreldremøter om ønskede temaer og aktiviteter/opplegg, 

og at dette meldes inn til skolen i et formøte. 

• Vi har arenaene som skal til for å gjøre det vi ønsker. 17. mai-

arrangement ved skolene er et eksempel på en slik arena, der man 

møter andre elever og foreldre. I Forset er det en bred gruppe som 

planlegger og gjennomfører arrangementet. 

• Det å ha en skole i lokalmiljøet er viktig, jfr. sentraliseringsdebatter. 

Det er en styrke i å være små. 

o Under pandemien var de foresatte lite fysisk til stede i skolebyggene, og man skulle 

unngå arrangementer. 

o Erfaring fra foresatt: I etterkant av pandemien ble det noen konflikter mellom 

klassetrinn, ettersom de ikke var vant til å være sammen i friminutt og dele 

skolegården. 

▪ Tjenesten: Skolene har iverksatt konkrete tiltak for å motvirke slike effekter 

etter gjenåpningen, ved å blande elever på tvers av trinn. Det kan også være 

andre årsaker til konflikter mellom elever og elevgrupper som ikke er relatert 

til covid-19, eksempelvis sosiale medier. 

▪ Foresatte er ikke kjent med at det er slike konflikter per nå. Dersom det er 

slik, vil man gjerne vite om det. Ifølge skolene er det at elevene ikke var vant 

til å være sammen med andre trinn gått seg til. 

▪ De foresatte kan medvirke til bedre samhandling gjennom å fremsnakke 

andre klasser og andre unger. Det er viktig å være bevisst på å fjerne 

eventuelle merkelapper.  

▪ De foresatte må kjenne elever og foresatte ut over din egen klasse. 

▪ Det styrkebaserte arbeidet kan ha hatt en positiv effekt. 

▪ Tjenesten: Som foresatte kan man være nysgjerrig på andre sider av saken 

enn det eleven forteller. Hvis man graver litt, kan det komme frem andre 

aspekter rundt situasjoner og andre elever. Det er også viktig å tørre å kunne 

ta kontakt med andre foresatte. Konflikter oppstår ofte på sosiale medier og 

på fritiden som får konsekvenser for skolemiljøet, og dette er ikke noe skolen 

kan håndtere alene.  

• Foresatte svarte at de må gå foran som gode forbilder. Terskelen for 

hva som er greit har forflyttet seg, også for voksne. 

• Foreldre har opplevd at elevene har brukt apper til negativ omtale av 

andre, og de har da reagert kollektivt ved å forby bruk av appen i en 

periode. Man kan bare bestemme over ditt eget barn, men du kan ha 

en diskusjon i foreldregruppa hvis man har et godt samhold i 

bunnen. Læreren ville ikke hatt de samme virkemidlene. 

• Tjenesten: Noen foresatte forventer at skolen har ansvaret og skal 

rydde opp dersom elevene bruker sosiale medier på en negativ 

måte. Da må skolen få ha en mening om det. Skolen bidrar gjerne, 
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men kan ikke ta ansvaret alene. Det kan man bli flinkere til å ta opp 

med foreldregruppa. Noen skoler bruker mye tid på å løse slike 

konflikter i løpet av skoleåret. 

• Nettvett er hyppig tema i foreldremøter. Man kan ikke nødvendigvis 

bli enige om regler i foreldregruppa, men man kan diskutere 

holdninger. 

• Jo bedre man kjenner andres barn, jo enklere er det å ta en rolle i 

forhold til dem. Da kan man også ta opp ting.  

• Man må i foreldregruppa og sammen med skolen kunne ta opp de 

problemene som oppstår med sosiale medier. 

 

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Enhetsleder og rektorene tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenestene 

o Skolene tar opp formen på foreldremøter som tema i FAU-møter høsten 2022. 

o Både skolene og FAU tar med seg at man må jobbe målrettet med samhold i 

foreldregruppa. 
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Dialogmøte for kultur og fritid, 11.5.2022 
Møtested: Frivilligsentralen 

Deltakere 
Representanter for frivillige lag og organisasjoner: Gausdal Røde kors v/Rolf Ekerhaugen og Rigmor 

Myhre, Gausdal LIONS v/Kjell Gulaker, Gausdal skilag v/Anders Fykse, Gausdal husflidslag v/Anne 

Karin Enger og Gausdal skolekorps v/Cato Johansen 

Fra tjenesteutvalget: Jon Arild Sagheim, Ingvild Hårstadhaugen og Jan Ole Helleberg  

Fra administrasjonen: Edel Klaape-Aasdal, Tine Andersen og Cathrine Furu  

Møtet ble ledet av: Jon Arild Sagheim 

Referent: Cathrine Furu 

 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
Tema:  

• Om enhet for kultur og informasjonsforvaltning  

• Om kommunens kontakt med lag og organisasjoner  

• Etablerte samarbeid mellom Gausdal kommune og ulike lag og organisasjoner 

• Kommunens rolle i å videreformidle informasjon, blant annet knyttet til mulighet for å søke 

tilskudd 

• Mulighet for årlig møtepunkt mellom kommunen og lag og organisasjoner 

• Frivillighetens år og om ulike arrangementer og aktiviteter som er planlagt i den forbindelse 

• Visning av film om Gausdal skilag, utarbeidet i forbindelse med Frivillighetens år 

 
Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
Tema: Dialog med frivilligheten 

Spørsmål og innspill fra deltakerne: 

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Hva tenker deltakerne om rekruttering til det frivillige arbeidet 

og om bidrag knyttet til integrering av flyktninger? 

• Røde Kors arbeider med humanitære oppgaver som også inkluderer arbeid rettet mot 

flyktninger, og kommer til å engasjere seg når flyktninger kommer til Gausdal. Videre ønsker 

de å engasjere enslige eldre. Prøver å rekruttere flere frivillige til dette arbeidet.  

• Lions arbeider for å samle inn penger ved hjelp av dugnadsinnsats. Gausdal Lions er den 

største klubben i regionen. Klubben har ikke et rekrutteringsproblem, og ønsker ikke å bli for 

store. De ønsker seg et lokale. Faste aktiviteter er pakking og levering av strøsand til 

omsorgsmottakere i kommunen, og elever fra videregående bidrar i dette arbeidet. De 

flagger for Gausdal kommune, noe som bidrar med midler. Det er de som har ansvar for 

andelotteriet i forbindelse med Gausdalsdagen. I slutten av mai skal de bygge en grillhytte i 

Follebu for demensforeningen, og de har allerede bygget en slik i Forset.  De samler inn en 

god del penger årlig og bruker midler lokalt, nasjonalt og internasjonalt, mest lokalt. Mitt 

Valg er på vent, ordningen har blitt byråkratisk og vanskelig. Klubben har finansiert 

teaterforestilling ved Gausdal ungdomsskole i forbindelse med Mitt Valg, med tema 

utenforskap og sosiale medier. Barneskolene har henvendt seg om noe tilsvarende, tilpasset 
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deres aldersgruppe, og det har Lions sagt ja til å finansiere. Det arrangeres en eldrefest som 

er veldig populær, og det er også et samarbeid med frivilligsentralen om arrangementer. 

• Husflidslaget har stor aktivitet. Laget har nå ca. 250 medlemmer, og har i den senere tid fått 

flere barnemedlemmer, noe som er svært positivt. De er i gang med å opprette et fast 

aktivitetstilbud på Tid Kafe. Det er også egne temakvelder og aktiviteter for ulike målgrupper, 

samt samarbeid med andre lag og foreninger. Laget forsøkte for noen år tilbake å invitere inn 

flyktninger for å finne ut hva slags håndarbeid de var interessert i, uten at noen meldte 

interesse. De vil prøve å finne muligheter for kontakt med flyktninger som eventuelt kommer 

til bygda. Husflidslaget er veldig takknemlige for å få leie hus på Fjerdum, og det er svært 

tilgjengelig fra alle deler av bygda. De har det fint der, men plassen er litt knapp. 

Husflidslaget arver saker og ting fra ulike personer i bygda, og det medfører behov for 

lagringskapasitet. Laget vil gjerne samarbeide med flere, og har etablert kontakt med 

frivilligsentralen. 

• Skolekorpset ønsker å tilrettelegge for at alle som ønsker skal kunne delta i korpset og prøver 

å finne gode måter å kommunisere med de foresatte på. Korpset har i dag 35 barn. Det ble 

tatt et grep for noen år tilbake for å rekruttere flere elever gjennom besøk ved skolene, og 

dette var vellykket. I år ble det gjennomført rekrutteringsseminar som også var vellykket. Det 

er lov å bli med gjennom hele året. 

• Skilaget prøver å bruke snøen så lenge den er der. Aktivitet koster penger, og laget må 

tilpasse aktiviteten til de midlene de har til rådighet. Når det gjelder rekruttering, har de som 

en målsetting at alle barn i Gausdal skal få anledning til å leke seg på ski, på en eller annen 

arena. I hoppbakken har de lenge hatt utstyr til utlån, og de jobber med å bygge opp en 

større utstyrspark. Dette kan bidra til å senke terskelen for deltakelse. Fjerdum skole er ivrige 

til å bruke ski i skoletiden, og det bidrar til at ungene i Østre Gausdal har skiutstyr. Skolen har 

også skiutstyr til utlån. Også i barnehagen er det fokus på skiaktivitet.  

• Skilaget prøver å få på plass en «rullepark», det vil si et anlegg for alt utstyr på hjul. De vil 

samarbeide med Gausdal kommune om å bygge og drifte et slikt anlegg, men venter fortsatt 

på svar fra kommunen. Det er allerede finansiering og plassering på plass, men Skilaget 

ønsker ikke å ha det daglige ansvaret for anlegget. Det skal være brukerstyrt, men det må 

være tilsyn og vedlikehold.  

• Røde Korps har hjelpekorps. Det er noen få som er svært aktive, noen som er aktive 

innimellom og noen som bare står på liste. Det er behov for rekruttering av flere, da 

hjelpekorpset har viktige oppgaver. Organisasjonen planlegger å starte opp ungdomstilbud til 

høsten, knyttet til friluftsliv og førstehjelp. Det er et lavterskeltilbud for de som liker å være 

ute, og det kan være aktuelt å rekruttere dem til hjelpekorpset på sikt. Det er viktig at lagene 

står sammen og hjelper hverandre. Mange medlemmer deltar i flere lag og organisasjoner. 

Det er et potensiale for enda mer samarbeid. Organisasjonen leier også ut omsorgsboliger i 

Follebu. Det krever litt å drifte disse, men de dekker et behov for sentrumsnære boliger. 

Fremtidig drift av disse er noe de ønsker å snakke med kommunen om.  Dette kan 

tjenesteutvalget ta med seg tilbake til kommunestyret med tanke på fremtidens helse- og 

omsorgstjenester. Røde Kors ønsker å spille på lag med kommunen om dette. 

 

• Spørsmål fra tjenenesten: Er det ønskelig med en fast kontaktperson i kommunen, per i dag 

er det flere i ulike tjenester?  Husflidslaget: Det kunne være lurt. Noe kontakt går på 

bekjentskaper per i dag, og medlemmer som ikke har lokalkunnskap kunne ha nytte av en slik 
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ordning. En større samordning enn i dag kan være nyttig på sikt. Røde Kors: Det er fint å 

bruke Frivillighetens år til å få på plass en slik organisering. Lions: Det var enklere tidligere, da 

man kunne ta kontakt med kommunen for å få gode løsninger og ordninger. Det oppleves 

veldig greit å ha direkte kontakt med frivilligsentralen, som i dag. Tjenesteutvalget: Det kan 

legges ut informasjon på hjemmesiden som er lett tilgjengelig. Skolekorpset: De som bruker 

kulturhuset, opplever at kontakten fungerer godt slik den er i dag. Til høsten får de tilgang til 

et lagerlokale i kjelleren til kommunehuset, og det er positivt. Skilaget: Har lite direkte 

kontakt med kommunen, bortsett fra ved søknader om spillemidler.  

 

Tjenesten: Der det allerede er opprettet kontakt fra før, er det mulig å videreføre denne. En felles 

kontaktperson kan gjøre det enklere for de som ikke allerede har en relasjon til tjenestene. Det vil bli 

utarbeidet en frivilligstrategi i 2023 som frivillige lag og foreninger vil bli invitert til å bidra i.  

 

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Hva kan kommen bli bedre på overfor frivilligheten? 

o Det må vises tydelig at lag og organisasjoner og kommunen spiller på lag.  

o Filmsnutten som er laget av Skilaget var en fin måte å profilere laget på. Det er 

planlagt fire filmer totalt.  

o Hvor finner nye ildsjeler informasjon om lag og foreninger? Det er viktig for 

rekrutteringen. Andre kommuner har en frivilligkoordinator som kan bidra til å fronte 

og dele informasjon, eksempelvis på nettsiden. De frivillige må spille på lag med 

kommunen for å holde det oppdatert. De frivillige greier ikke å drifte en hjemmeside 

selv, så en plattform via kommune er ønskelig.  

o Kommunen kunne også ha hjulpet til ved å sitte i styrer for å drifte lag og foreninger, 

med styre- og administrasjonskompetanse. Man kunne også ha bidratt med 

kompetanse gjennom kursing. Når kommunen er så bevisst på frivillighet og ønsker å 

ha lag og foreninger i drift, så kunne kommune ha tilbudt mer til lag og foreninger, 

penger, eksterne foredragsholdere, deltakelse i styrer, bidrag med fagkompetanse – 

eksempelvis til besiktigelse av bygninger e.l. Kommunen bør synliggjøre sine 

ressurser og sin kompetanse. Gjennom dialog kan man utveksle informasjon. Slik 

støtte kunne bidratt til rekrutteringen. 

 

Tjenesten: Tidligere inviterte kommunen til årlige åpent møte med lag og foreninger. Kunne det være 

aktuelt med temamøter, der kommunen bidrar med kompetansen lag og foreninger etterspør?  

o Skolekorpset: Det kan være positivt å gjenoppta de årlige informasjonsmøtene, der 

man kan treffe hverandre og ha dialog. Det kan med fordel avholdes på høsten. 

o Skilaget: For at man skal få deltakelse, kunne det være positivt å spisse det mer 

faglig. 

o Røde Kors: Man bør klappe de som driver frivillig arbeid på skuldra, og kanskje bidra 

med noen ressurser. Kommunen bør vise frem og skryte av aktiviteten og ildsjelene, 

eksempelvis lederne av styrene. Husflidslaget: Ordføreren gjorde dette gjennom sin 

julekalender. 

 

Tjenesteutvalget: Det er ønskelig å bidra med ros gjennom Frivillighetens år. 

o Røde Kors: Gausdalsdagen var sagt å være spesielt rettet mot lag og foreninger i år, 

ettersom det er Frivillighetens år. Dagen er viktig for frivilligheten. Ønsker om 
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organisering kan spilles inn til komiteen som har ansvar for arrangementet. Røde 

Kors er spent på hvordan dette blir gjennomført i praksis. Foreløpig er det ikke 

kommet noen formell invitasjon eller informasjon. Skilaget: Det kommer informasjon 

og komiteen tar gjerne imot innspill. Dagens skal organiseres på en annen måte enn 

tidligere. Tjenesten: Koordinator for frivilligsentralen tar med seg spørsmålet inn i 

gruppa som arbeider med Gausdalsdagen.  

o Rett før Gausdalsdagen er alle lag og organisasjoner engasjerte. Det kunne være 

aktuelt å samles for å samordne seg. I tillegg er det årsmøter i februar, der det kan 

komme opp til som relaterer seg til kommunen eller andre lag og foreninger. 

 

Tjenesten: Hvis det er et behov for å koordinere et møte før Gausdalsdagen, tar enhetsleder på seg å 

gjøre det. Svar: Det er foreløpig ikke sikkert at det er et behov, men et slikt møte bør i så fall avholdes 

mellom 15. og 20. august. 

o Lag og foreninger kunne ha samordnet seg om oppstilling av stands på 

Gausdalsdagen, slik at det ikke blir rotete og tilfeldig. Da kan man spille hverandre 

gode, samtidig som den enkeltes behov blir ivaretatt. Dette kan næringsforeningen 

ta med seg i planleggingen.  

 

• Røde Kors: Kommunen skal arbeide med aldersvennlig samfunn og omstilling knyttet til 

demografi. Her kan frivilligheten engasjeres i arbeidet. 

• Tjenesteutvalget takket deltakerne og øvrige frivillige for den store innsatsen de legger ned 

for lokalsamfunnet. 

 
Oppsummering  
 

Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Ledelsen tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenestene.  
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Dialogmøte for teknisk og næring, 1.6.2022 
Kommunestyresalen 

Deltakere 
Representanter fra næringen: Arvid Grimstad (Sigurd og Ola Grimstad AS), Tanja Kristin Staum (IGT 

AS), Anne Lise Sandnes (GNS AS), Johan Georg Johnsen (Gausdal Næringsforening), Jørgen Johansen 

(Gausdal Bilselskap AS og Helleberg Sag AS), Merethe Sandum (Visit Lillehammer), Lene Arnestad 

(Fjellglede kaffebar & interiør AS) 

Fra tjenesteutvalget: Jon Arild Sagheim, Helene Dypdal, Jan Ole Helleberg og Olav Olstad 

Fra administrasjonen: Torbjørn Furuhaugen, Line Ramsvik og Cathrine Furu 

Møtet ble ledet av: Jon Arild Sagheim 

Referent: Cathrine Furu 

 
Fra orienteringen fra administrasjonen, - og møtedeltakernes innspill 
Temaer det ble orientert om:  

• Om teknisk enhet 

o Tjenester som tilligger enheten 

o Fokusområder for enheten 

 

• Arbeidet med næringsutvikling i kommunen 

o Om den interkommunale næringsenheten Lillehammer-regionen vekst  

o Samarbeid med andre kompetansemiljøer 

o Rolle og oppgaver 

o Strategisk næringsplan legger føringer for enhetens arbeid, og konkretiseres gjennom 

årlige tiltaksplaner 

o «Den lille forskjellen» er måte å løfte frem gode historier og bygge godt omdømme på 

 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
Tema: Gausdal som tilrettelegger for næringsliv med vekstambisjoner  

• Næringsarealer og boligarealer 

o Noen har vært heldige å finne/ha lokaler som de kan vokse seg inn i. 

o Noen opplever kapasiteten i nåværende lokaler som utfordrende, og har vært på jakt 

etter nye lokaler. Enkelte tenker variert og kreativt rundt mulighet for å øke 

aktiviteten. Det er mulig å utvikle mye om man er innovativ. Fokus på samspillet 

mellom bygda og fjellet. 

o Noen er avhengig av infrastruktur for å kunne utvikle seg videre i det området de er 

etablert i. 

o Hyttenæringen har kontinuerlig behov for nye arealer. Det er viktig å ta vare på 

virksomhetene som er i bygda og ta godt imot nye. 

o Tjenesten: Kommunen sliter med å finne aktuelle bolig- og næringsarealer. Jordvernet 

står sterkt. Det arbeides aktivt for å finne nye områder som kan brukes til 

boligutbygging. Noen områder kan fortettes. Myndighetene pålegger kommunen å 
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tenke fortetting, samt at nye boligområder er sentrumsnære. Når noen flytter inn i 

leiligheter som er bygget, frigjøres det andre boliger for salg. 

o Føringer om fortetting står i kontrast til ønsket om at det skal bo folk i utkantene 

også.  

o Det finnes andre aktuelle områder som ikke ligger ved Segalstad bru. Man bør tenke 

bredt rundt hvilke arealer som kan være aktuelle. 

o Det finnes en tilskuddsordning for bygging av boliger i «utkantstrøk» i bygda. Et fåtall 

personer har søkt om et slikt tilskudd gjennom årene. Det kan være veien å gå for økt 

bosetting i dette området.  

o Tidligere skolenedleggelser kan bidra til at det er mindre attraktivt å flytte til de 

mindre sentrale områdene. 

o Tjenesten: Alle tomtene i Heggen er solgt eller det er opsjon på dem. Det er igjen et 

mindre område med muligheter for videre utvidelse av feltet, med konsentrert 

utbygging. 

o Noen kjenner til personer som ønsker å selge arealer, men det kan hende jordvernet 

står i veien for realisering.  

o Det kom frem konkrete eksempler på aktuelle arealer for utbygging, både i Follebu og 

i Vestre. 

 

• Innspill etter spørsmål om hvordan deltakerne opplever Gausdal som tilrettelegger og 

hjelpen man får: 

o Opplever å få gode svar fra kommunen, men skulle gjerne ha fått informasjon raskere. 

o Har ikke hatt så mye med kommunen å gjøre foreløpig, men har gode erfaringer fra 

den kontakten som har vært med Lillehammer-regionen vekst. Har blitt satt i kontakt 

med andre aktører som er nyttige for dem, eksempelvis Skåppå. 

o Totalt sett gode erfaringer, men det er noe personavhengig. Dette kan både teknisk 

og landbruk ta med seg. Det er viktig at man møter næringsdrivende på en positiv og 

konstruktiv måte, og geleider dem gjennom regelverket på en god måte. Har hatt 

veldig god dialog med kommunen i et spesifikt prosjekt. Mange medarbeidere er 

engasjerte og dyktige, og det har mye å bety. 

o Næringsforeningen har med representant fra Lillehammer-regionen vekst på møter 

og har kontakt med kommunen gjennom representanten. De opplever å ha et godt 

samarbeid med kommunen.  

o Når det kommer noen med ideer, må de møtes positivt. 

o Etter mange år med erfaring, oppleves det at Gausdal kommune har blitt bedre på 

samarbeid med næringslivet.  

o Det er viktig å ta godt imot nye virksomheter, samtidig som man tar vare på de som 

allerede er etablerte. 

o Hyttenæringen er viktig for bygda og det genererer virksomhet for mange bedrifter. 

o Opplever samarbeidet med kommunen som godt. 

o Tjenesten: Opplever å ha et godt samarbeid med næringslivet, og er opptatt av å ha 

god dialog, serve med det man trenger og behandle søknader så raskt som mulig. Det 

har vært stort press på byggesaksavdelingen. 
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o Sett fra byggebransjen sin side er Gausdal i en særstilling når det gjelder 

saksbehandlingstid, rask og real behandling. Man får ikke ja til alt, men raske 

avgjørelser og god informasjon. 

o Konkret ønske fra Jøra Bygg: Virksomheten leverer snarlig innspill til kommunedelplan 

for Skei. Innspillet kan bidra til å ta vare på 400 arbeidsplasser i bygda i lang tid 

fremover. Det er mulig om kommunen vil.  

o Det er viktig å ha noen i kommunen å henvende seg til. Tjenesten: Lillehammer-

regionen vekst har fast kontaktperson for Gausdal. Det skjer mye, men enheten vil 

gjerne ha flere henvendelser. Kontaktperson i teknisk enhet avhenger av hvilken 

tjeneste det gjelder. Om man henvender seg til «feil» person, vil man bli veiledet 

videre. 

o Det er viktig å være ydmyk og spørre om hjelp. 

 

• Reiselivet 

o Reiselivet pleier å måle i antall gjestedøgn, men der er ikke fritidsboligsektoren med. 

Derfor bør man måle i arbeidsplasser. En stor andel innbyggere i regionen er ansatt i 

«det store reiselivet». Samarbeid mellom Visit Lillehammer, kommunene, det 

tradisjonelle reiselivet og fritidsboligsektoren er viktig for å bidra til vekst i næringen 

og rigge seg for fremtiden. Gausdal gjør mye bra. Ordfører i Gausdal er dyktig og på 

når det gjelder samarbeid, og kommunen har også en dyktig 

kommunikasjonsrådgiver. Det er positivt at Visit Lillehammer er samlokalisert med 

Lillehammer-regionen vekst. 

o  Flere kunder fra andre land lurer på hvorfor regionen ikke reklamerer mer mot de 

aktuelle landene. Her er det positivt med et samarbeid. 

 

• Rekruttering 

o Hvem skal påvirke ungdommenes utdanningsvalg? Bør velge ut fra samfunnets behov. 

o Næringsforeningen er opptatt av at vi utdanner de folkene vi har behov for.  

o Visit Lillehammer jobber tett mot NAV for å arbeide med at flere skal velge reiseliv 

som utdanningsretning.  

o Det mangler også håndverkere. Noen utdanningsretninger legges ned, og det påvirker 

muligens valgene.  

o Noen bedrifter drar nytte av utplassering fra skolene og lærlinger for å sikre 

rekruttering. 

o Hvordan er arbeidsmarkedet i Gausdal for en virksomhet som har behov for ansatte?  

▪ En virksomhet ønsker seg medarbeidere med maskinkompetanse, men det 

meste kan læres om man er motivert for det. Arbeidsmoral er det viktigste. 

 

• Deltakerne har vekstambisjoner og ønsker å bidra til økt antall arbeidsplasser i bygda. 

• En av deltakerne opplyste at virksomheten følte seg velkommen til Gausdal. 

• Jøra Bygg handler kun lokalt. Gjennom å få til lokalt samarbeid kan man ta vare på det 

næringslivet man har. For å få tak i arbeidsfolk, må man ha boliger. Boligtomter er like viktig 

som næringstomter. For å få vekst må man legge til rette for vekst. 

• Det er viktig at det investeres i human kapital og at bedriftene investerer i sine ansatte, 

eksempelvis gjennom videreutdanning. Nermo hotell ble trukket frem som et eksempler. Det 
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er spilt inn til NHO at det bør være noen incentivordninger, der det kan søkes tilskudd til slike 

tiltak. Produktenes kvalitet avhenger av riktig og god kompetanse. 

• Logistikk og transport ble trukket frem som viktige faktorer for en av bedriftenes vekst. 

• Lillehammer-regionen vekst ønsker seg flere møteplasser med bedrifter, eksempelvis 

frokostmøter. Visit Lillehammer vil gjerne også bidra her. 

• Næringsforeningen ønsker at flest mulig engasjerer seg i foreningen, slik at de kan bidra 

positivt til vekst og utvikling. Foreningen har god kontakt med ordfører og varaordfører, noe 

som oppleves som positivt. Det er flere næringsforeninger i regionen som med fordel kunne 

ha samarbeidet mer. 

• Lokalmat er et stolthetsprodukt. 

• Landbruket er viktig for Gausdal. Kunne man sett på sammenhenger mellom næring og 

landbruk i større grad, der bønder får mer igjen for å avstå arealer til hyttebygging? 

Landbruket er også viktig for transportnæringen. 

 

Andre tema 
 

• Deltakelse i dialogmøtet: 

o Det er veldig positivt at det lokale næringslivet inviteres til dialog med de folkevalgte. 

o  

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Lederne tar med seg innspillene inn i tjenestenes arbeid. 
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Dialogmøte for familie og helse 4.5.2022 
Formannskapssalen 

 

Deltakere 
Brukerrepresentanter: Tre personer som har erfaringer med tjenestene i psykisk helse- og 

familieteam 

Fra tjenesteutvalget: Olav Olstad og Mari Nerjordet 

Fra administrasjonen: Sølvi Bergset, Hege Ek Sandvold, Tone Bulling Madssveen, Anita Rønningen og 

Cathrine Furu  

Møtet ble ledet av: Olav Olstad 

Referent: Cathrine Furu 

 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
Tema:  

• Hvordan tjenestene i enhet familie og helse er organisert 

• Om tilbudet til psykisk helse- og familieteam, herunder lavterskeltilbud for å skape mestring 

og tilhørighet og prosjekt med fokus på unge 

• Interkommunalt samarbeid innenfor fagområdet psykisk helse og rus, herunder FACT-team 

som kan bistå kommunene med de mest komplekse sakene 

• Bofellesskap ved Flatavegen 2 som i både ivaretar beboere ved bofellesskapet og i egne hjem 

• Aktivitetstilbud ved Kjellerstua 

• Brukermedvirkning, herunder resultat av brukerundersøkelser ved psykisk helse- og 

familieteam og Kjellerstua 

• Tjenestene har kartlagt hva som skal til for at flere som benytter tjenesten skal delta i 

aktiviteter. Gjennom dette har tjenesten fått et godt grunnlag for videre utvikling av tilbudet, 

og det har blant annet ført til etablering av en ny sosial møteplass. 

 

 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
Tema: Psykisk helse- og familieteam 
 

• Konsekvenser av pandemien 

o Tjenesten ser en økning i saker etter pandemien, og ser flere henvisninger knyttet til 

ensomhet og isolasjon. Dette gjelder alle aldersgrupper.  

 

• Tilbakemeldinger fra brukerrepresentantene: 

 

 Erfaringer med Kjellerstua 

o Brukerrepresentantene som har benyttet seg av tilbudet ved Kjellerstua kjenner seg 

igjen i de gode resultatene som er presentert i brukerundersøkelsen.  

o Noen tror det er en høy terskel for å kunne benytte seg av tilbudet ved Kjellerstua, 

men slik er det ikke. Det kunne med fordel ha vært gitt mer informasjon om tilbudet. 
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Det kan medføre at en større gruppe benytter tilbudet, noe som anses å være 

positivt. 

o Noen har fordommer mot de som benytter seg av tilbudet ved Kjellerstua. Det er 

ønskelig at denne oppfattelsen blir korrigert, ettersom gruppen er kreativ og har det 

hyggelig sammen. Forslag om at sosiale medier brukes til å synliggjøre tilbudet og 

bygge ned terskelen. 

o De som er ensomme, går ikke nødvendigvis til legen for å snakke om det. 

Synliggjøring av tilbudet gjør at flere blir klar over at det eksisterer. 

o Mennene som benytter tilbudet, foretrekker samtaler fremfor håndarbeid. Gruppen 

har gode og positive samtaler. Nye aktiviteter som er tilpasset menn bør prioriteres. 

At begge kjønn er representert er positivt for miljøet. 

o Tips: kommunens kommunikasjonsrådgiver kan utfordres på å bidra til å synliggjøre 

tilbudet. Kommunens internettsider, Facebook, Instagram og andre sosiale medier 

kan benyttes. De unge bruker ikke lenger Facebook i særlig grad, så kommunen må 

tilpasse kommunikasjonskanalene til målgruppene. 

o Det er godt å komme seg ut av huset og være sammen med andre ved Kjellerstua.  

o Det at det har vært en liten gruppe, har gjort det enklere å delta for enkelte. Da kan 

man starte i det små og gradvis eksponere seg for større sosiale settinger. 

o Lokalene er trivelige, men det er ønskelig å skifte lys. Det er ikke mulig å dimme og 

det skaper ingen god atmosfære. Noen får hodepine av dette. Det er også ønskelig 

med lydisolering, da sentralen for sprinkelanlegget lager mye lyd. 

o Da Kjellerstua ikke kunne benyttes i en periode på grunn av etablering av 

sprinkelanlegg, opplevde brukerne det som et savn. Andre lokaler ble til dels 

benyttet i denne perioden og det ble gjennomført turer fremfor møter innendørs. 

Det medførte at gruppa ble redusert, selv om flere av disse trolig ville ha behov for 

tilbudet. Det er derfor viktig at gruppa har et fysisk sted å møtes. 

o Når man er til stede ved Kjellerstua oppleves det som koselig og med god stemning, 

og man opplever å være sammen med venner. De som arbeider der oppfordrer til 

aktivitet og er lydhøre for aktiviteter som brukerne ønsker seg.  

o Det er ønskelig at det etableres enda flere grupper som kan delta på aktiviteter og 

ikke bare samtale. Eksempler: Gå på kino, gå tur, bowle. Det kan øke deltakelsen 

også.  

 

Terskel for å få tjenester 

o Det er nok mange som ikke kjenner til tjenestetilbudet og som kunne ha hatt nytte 

av det. Det burde vært informert bedre fra kommunens side. Denne gruppen har nok 

ulike behov.  

o Det er fra en av brukerrepresentantene en opplevelse av at fastlegen ikke henviser til 

de kommunale tjenestetilbudene. Det er først når man kommer til samtale ved 

psykisk helse- og familieteam at man får informasjon om de ulike tilbudene 

kommunen gir. Ved bedre informasjon kunne man fått nyttiggjøre seg tilbud tidligere 

og man kunne unngått utfordringer. 
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Erfaring med tilbudet i psykisk helse- og familieteam 

• Brukerrepresentantene har gode opplevelser med å gå til samtaler og er fornøyde 

med tjenesten. 

• Det er viktig å kunne ha samtaler med samme person hver gang. Det gjør det enklere, 

man slipper å begynne på nytt hver gang og man slipper å åpne et sår flere ganger. 

Man kan åpne seg for noen man har tillit til og oppleve å få hjelp. 

• Du opplever at du får dekket behovene dine. Du kan være deg selv og det er greit å 

ha en dårlig dag.  

• Tilbudet er gratis, i motsetning til DPS der man betaler egenandel. Ikke alle har 

økonomi til å betale for tjenester og benytte dem jevnlig. Det bør informeres bredere 

om at tilbudet ikke koster noe.  

• Tips: Stand på Gausdalsdagen med brosjyre om tilbudet. «Her er vi!» 

Brukerrepresentantene mener det er de som bør profilere tjenesten, og ikke 

kommunen. Det kan bygge ned terskelen for å benytte seg av tilbudet. Man kan 

synliggjøre at man ikke trenger å ha de tyngste plagene for å benytte seg av 

tjenestene. 

• Psykisk helse i Gausdal er et viktig tema. Alle har en psykisk helse som går i bølger. 

Ikke alle ønsker å snakke om dette.  

• Tjenesten: Verdensdagen for psykisk helse markers av tjenesten årlig, men man kan 

finne nye måter å markere den på. Her kan personer som benytter seg av tjenesten 

kanskje bidra. 

• Tjenesten: Teamet ønsker å følge med i tiden. Det har blitt opprettet nye grupper og 

det er ønskelig å etablere flere. Tjenesten ønsker at folk opplever at tilbudet er for 

alle.  

• Man blir spurt om man er sulten eller tørst og servert mat før samtalen starter. Det 

gjør at man føler seg sett og at man får omsorg. Og det er beroligende før man skal 

snakke om utfordrende temaer. 

• Tjenesten: Det er veldig individuelt hva slags behov man har, man ønsker å være 

fleksible og at det skal være lav terskel. Det oppleves fra tjenestens side at terskelen 

har blitt lavere. Under pandemien måtte man tenke nytt for å holde tilbudet oppe, 

og man benytter seg nå også av videosamtaler. Også i dårlige perioder prøver man å 

opprettholde kontakt. Det gjennomføres samtaler og tjenesten samarbeider med 

spesialisthelsetjenesten. Tjenesten bidrar til å opprette kontakt med andre tjenester. 

Det er mye forskning på området og tjenesten har en kunnskapsbasert tilnærming i 

utviklingsarbeidet. 

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Har noen av møtedeltakerne opplevd at Gausdal 

kommunes økonomi har begrenset tilbudet man har fått? Brukerrepresentantene 

har ikke opplevd det, man opplever at det er ressurser til å gi et godt tilbud. Ved 

Kjellerstua har det vært et positivt fokus blant deltakerne. Man klarer seg med det 

man har, eksempelvis med materialer til aktiviteter.  

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Gis det et eget kulturelt tilbud til denne 

brukergruppen på de arenaene de samles? Brukerrepresentantenes tilbakemelding 

er at de ville synes det var positivt med et slikt tilbud, eksempelvis sang, musikk, quiz-

kvelder. Det er plass til underholdning ved Kjellerstua, og dagsenteret kan kanskje 

også benyttes når det er ledig.  
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Tjenesten: Det gis ikke et eget tilbud i Gausdal per i dag. Kommunen er imidlertid en del av 

kulturnettverk med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner i regionen, med aktiviteter en gang 

per måned, som hotelltur, hundekjøring og kulturelle innslag med reduserte billettpriser.  

• Tjenesten: Det har vært stor utskifting av medarbeidere i psykisk helsetjeneste i 

Gausdal kommune, og det har medført nytt fokus i tjenesten de senere år. Tjenesten 

er opptatt av å være mest mulig brukervennlig og tilby aktiviteter og møteplasser 

som gjør at en opplever å fungere godt og ha sosial tilhørighet. Fornøyde brukere er 

lakmustesten for tjenesten.  

• Ønske som kom frem i møtet: At det kjøpes inn ulike brettspill og kortspill til 

Kjellerstua. Det er en hyggelig og inkluderende aktivitet.  

 

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

 

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Ledelsen tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenestene.  
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Dialogmøte for habilitering 10.5.2022 
Formannskapssalen 

Deltakere 
Brukerrådsrepresentanter: Hans Erik Hovland og Solveig Midtlien 

Fra tjenesteutvalget: Ingvild Aarhus, Mari Nerjordet og Tor Egil Klufthaugen  

Fra administrasjonen: Annichen Hopland Ødegård, Merethe Øien, Jo-Inge Sævik og Cathrine Furu  

Møtet ble ledet av: Ingvild Aarhus 

Referent: Cathrine Furu 

 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
Tema:  

• Informasjon om enhet for habilitering  

• Om tjenestene enheten tilbyr 

• Om oppfølging av brukere utenfor bofellesskapene 

• Om støttekontaktordningen 

o Målet er å bryte ensomhet, isolasjon, sikre deltakelse og bidra til en aktiv fritid på 

brukers premisser. 

o Tilbudet kan organiseres som tjeneste for enkeltpersoner eller gruppetilbud. 

Gruppetilbud er det tenkt mer av i fremtiden. Per nå er det en gågruppe og en 

treningsgruppe. For enkelte er det en kvalitet at tilbudet er 1-1. 

o Rekruttering av støttekontakter er en utfordring, og denne utfordringen har blitt 

større som følge av covid-19. 

o Tjenesten ser en økning i søknader fra eldre personer og personer som sliter med 

psykisk helse. 

 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
 

Tema: Støttekontaktordningen  

Innspill fra deltakerne: 

• Det å ha støttekontakt er en god ordning. Brukerrepresentanten synes det er et godt tiltak 

for å komme seg ut og i aktivitet. Det hadde vært ønskelig med flere timer, det hadde 

muliggjort andre typer aktiviteter. Anbefaler sterkt støttekontakt for de som har behov for 

det. 

• Det er positivt å ha tid alene med støttekontakten.  

• Støttekontakt opplever det som svært positivt å ha denne rollen, men synes det er for dårlig 

betalt. Tror det kan være årsaken til rekrutteringsutfordringene. Når man har en slik rolle, er 

det blant annet fordi man opplever å gjøre en forskjell og kunne glede noen. 

• Det er personer som har behov for tjenesten, og som ellers er mye alene og har utfordringer 

med å delta i aktiviteter eller komme seg ut. Man er sammen med en man er komfortabel 

med, og det gjør det enklere.  

• Det er ensomme eldre personer som kunne hatt nytte og glede av en slik tjeneste. 

Tjenesten: Vi ser en økning i søknader fra eldre personer som ønsker støttekontakt.  
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Tjenesteutvalget: Søker pårørende på vegne av de eldre?  

Tjenesten: Det er ofte en kombinasjon av bekymring fra fastlege og at familien eller vedkommende 

selv er kjent med tjenesten. Tjenestene sorterer tilbud ut fra hva som er de reelle ønsker og behov. 

Tjenestene skal ikke konkurrere, men utfylle hverandre.  

• Støttekontakt er et viktig forebyggende tilbud som bidrar til økt sosialt nettverk for de som 

mottar tjenesten. Liten innsats kan gjøre en stor forskjell. 

• Det er ikke alltid man kan være med venner, støttekontakten tilpasser seg brukerens ønsker, 

interesser og behov. Det skaper glede for begge parter å delta i aktiviteter sammen. 

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Spiller alder en rolle når det gjelder hvor god kontakt man 

oppnår? 

Tjenesten: Kjemi mellom støttekontakt og mottaker er viktig, ikke nødvendigvis alder. At man 

matcher og har utbytte av å være sammen.  

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Kan man tenke kreativt for å nå alle som har behov for mer 

sosial kontakt? 

• Dersom man ønsker å reise bort, bør man få nok timer med støttekontakt til at det kan 

gjennomføres. Det hadde vært ønskelig å reise til Oslo eller Danmark.  

Tjenesten: Muligheten er der. De timene hver enkelt har er vurdert individuelt, og det innvilges et 

antall timer per måned. Noen «sparer opp» timer hver måned som kan benyttes til en lengere tur. 

Per i dag varierer ordningen fra 8 til 20 timer i måneden. De fleste har 12-14 timer. Det er mulig å 

gjøre avtale om at den som mottar tjenesten selv betaler deler av utgiftene for ledsager ved lengere 

reiser. 

• Spørsmål fra tjenesteutvalget: Søkes det midler til tjenesten fra andre aktører, eksempelvis 

til tiltak mot ensomhet? Slike midler kan være rettet mot både yngre og eldre. Det kan bidra 

til økt grad av forebygging. Noen ganger kan midler være en god start for å engasjere og 

rekruttere flere til å bli frivillige. 

Tjenesten: Habiliteringsenheten har ikke søkt midler, men vil undersøke nærmere rundt muligheter 

for dette. Antall personer man har tilgjengelige som støttekontakter setter også rammer for 

omfanget. Enheten fikk midler i forbindelse med covid-19 til sosiale arrangementer for brukerne i 

tjenesten. 

• Tjenesten: Oppfordrer møtedeltakerne til å fremsnakke muligheten for å bli støttekontakter. 

Det er mulig å ta kontakt med Jo-Inge for å få informasjon. 

• Tips fra møtedeltakerne for økt rekruttering: Kommunen bør gå enda bredere ut med 

informasjon og for å rekruttere flere støttekontakter. Det er mulig å lage en film som kan 

deles i sosiale medier. Mange oppsøker ikke kommunens nettsider. Fortelle gode historier fra 

noen som har erfaringer med å være støttekontakt, og fremheve at det er aktuelt for 

personer i alle aldersgrupper.  Økt godtgjøring kan gjøre det mer attraktivt. 

Tjenesten: Kjøregodtgjøringen for støttekontakter er justert opp de senere år, og tilsvarer nå ordinær 

kommunal sats. 

 

Tema: Oppfølging av brukere utenfor bofellesskap 

Informasjon fra tjenesten 

• Det er nesten like mange brukere utenfor bofellesskap som får tjenester, som de som bor i 

bofellesskap. Dette er en variert gruppe.  
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• Vernepleiertjenesten gir boveiledning for å bidra til god struktur for de som bor for seg selv, 

motiverer og veileder på gode vaner. Tjenesten kan også bistå i å få verge til å bistå i 

økonomiske spørsmål. 

• Tjenesten bidrar til gode overganger, eksempelvis mellom ungdomsskole og videregående 

skole. Er kontaktpunkt som kan bistå elev og foresatte får tilbud de har behov for, følger opp 

og sikrer et apparat ved behov for tjenester. Tjenesten kan også følge opp elever som har 

mye fravær og der man er bekymret for gjennomføring. Noen ganger blir tjenesten koblet på 

senere i livet.  

• Dersom det kjøpes tjenester fra eksterne tilbydere, følger vernepleiertjenesten opp disse for 

å sikre tilstrekkelig kvalitet og kompetanse. 

• Tjenester i Gausdal kommune samarbeider for å tilby gode tjenester, eksempelvis 

samarbeider habilitering med psykisk helse- og familieteamet og helsestasjonen.  

• Tjenesten ønsker å komme tidlig inn. Det kan bidra til at det langsiktige behovet for tjenester 

blir mindre, eller at tjenester det er behov for senere i livet er godt planlagt.  

• Det er mange krav til kommunen, både når det gjelder måten tjenestene skal utøves på og 

når det gjelder brukerinvolvering og medvirkning. Føringene er klare og tydelige.  

• Det er viktig med informasjon og forutsigbarhet for brukere og pårørende. Det er viktig å 

oppleve at man blir hørt og tatt på alvor.  

 

Spørsmål og innspill 

• Interkommunalt samarbeid kan være en måte å sikre gode tjenester på.  

Tjenesten: Det er etablert flere samarbeid med andre kommuner i regionen per i dag.  

• Transportmuligheten har økt ved at kollektivtilbudet er blitt vesentlig bedre den senere tid. 

Dette er veldig positivt. Nå går bussen hver time. Det gjør det mulig å ta buss til arbeid og 

delta på aktiviteter, og det er mye billigere enn drosje. Det er mulig å ha med ledsager. 

Tjenesten: Planlegger i større grad å bruke buss til aktivitet fremfor drosje. Det gir hverdagstrening 

og mestring, er et mer miljøvennlig og økonomisk alternativ og det kan bidra til å opprettholde 

busstilbudet.  

 

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Ledelsen tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenestene.  
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Dialogmøte for helse og mestring, 18.5.2022 
Follebutunet 

Deltakere 
Brukerrådsmedlemmer: Inger Lise Staum, Sølvi Grimstad Teng, Reidun Brumoen, Karin Høistad 

Fra tjenesteutvalget: Jon Arild Sagheim, Yvonne B. Denneche og Tor Egil Klufthaugen  

Fra administrasjonen: Inger Ellen Walhovd, Ragnhild Hårstad, Siv Janne Owren Klufthaugen, Gunn 

Iren Dahle og Cathrine Furu  

Møtet ble ledet av: Jon Arild Sagheim 

Referent: Cathrine Furu 

 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
Tema:  

• Om enhet helse og mestring, herunder tjenester som ytes av enheten 

• Status for oppfølgingspunkter fra dialogmøtet i 2021 

o Informasjon om fakturering og etterberegning av vederlag for opphold på sykehjem 

o Ønske om trådløst nett på pasientrom 

o Mat og ernæring 

• Bærekraftig velferdsutvikling 

o Den fremtidige aldersbæreevnen tilsier at vi må jobbe annerledes for å levere 

tjenester på sikt. 

o Viktigheten av at eldre får bruke sine ressurser, deltar i samfunnet, lever aktive liv og 

bevarer sin selvstendighet så lenge som mulig 

o Tiltak for å sikre mestring og trivsel for den enkelte, jfr. St.meld. 15, Leve hele livet 

• Forebyggende tiltak i Gausdal 

• Om aldersvennlig lokalsamfunn og organisering av arbeidet i Gausdal 

• Om forebyggende hjemmebesøk /-samtaler 

• Velferdsteknologi, med eksempler på ulike former for teknologi 

• Tilbud når behovet for hjelp melder seg, på ulikt nivå i omsorgstrappen 

• Innbyggerdagen 2022 med tema hvordan bo lengst mulig i eget hjem 

 

Spørsmål og innspill: 

• GPS er ikke aktuelt for alle med demens. Ikke alle vil gå med armbånd eller kjede.  

Tjenesten: Det er viktig at man begynner å bruke det så tidlig som mulig, for å få et forhold til det og 

lære å bruke det. Tjenesten har ikke lov til å benytte slik teknologi uten samtykke om personen er 

samtykkekompetent. 

 

• Innbyggerdagen 2022: Kunne hjelpemiddelsentralen vært en aktuell deltaker?   

Tjenesten: Kommunen har eget hjelpemiddellager med noen hjelpemidler som kan lånes for en 

periode. Dersom det er varig behov, må det søkes NAV. Det er ansatte i hjemmetjenesten eller ergo-

/fysioterapeut som vanligvis vurderer behov for hjelpemidler og søker om dem sammen med 

pasienten.  
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• Trening på dagsenteret: Aktivitet er viktig for pasienter på alle funksjonsnivåer, og det er 

viktig at tjenesten motiverer den enkelte for aktivitet. Trening kan være fysiske og kognitive, 

og kan være morsomme for deltakerne.  

Tjenesten: En fysioterapeut er ansatt ved dagsenteret, og sørger for aktivitet for enkeltpersoner og 

grupper. Det er etablert en aktivitetsløype ved Follebutunet innendørs og utendørs.  

 

• Informasjon fra tjenesteutvalget: Formannskapet har også bevilget midler til sommerjobb for 

ungdom som skal arbeide ved institusjonene, for å bidra til trivsel og glede for pasientene.  

 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
 

Tema:  Hva skal til for å bo lengst mulig i eget hjem, hvem kan bidra med hva og når?  

  Hva kunne vært gjort for at pasienter kunne bodd lenger hjemme? 

Innspill fra brukerrepresentantene: 

• Det er viktig å unngå ensomhet. Sosial kontakt er svært viktig 

• Aktivitet er viktig. 

• Tilrettelegging av hjemmet er et tiltak, særlig badet og dørstokker 

• Støtteordninger gjør at man har mulighet for å søke om tilskudd til å bygge om bolig ved 

behov. Det burde være en støtteordning for å tilrettelegge for egen bolig tidligere – før man 

egentlig har behov for det. 

• Forslag: Gjennomføre dialogmøter med de som fyller 60 for å starte planlegging så tidlig som 

mulig, eksempelvis tilrettelegging av egen bolig og gi kunnskap om viktigheten av sosial 

aktivitet. De som er spreke tenker kanskje ikke på fremtidige utfordringer og muligheter. 

• Tilbud kommunen allerede har er veldig viktige å opprettholde, eksempelvis kulturell 

spaserstokk og skyss.  

• Det er viktig å videreføre tilbud om handledrosje. 

• Ønske om flere sosiale møteplasser og flere besøksvenner tilpasset den enkelte. 

• Oppfølging på ernæringssiden for de som ikke er i stand til å ivareta seg selv. De som ikke har 

pårørende eller nettverk har et særskilt behov. 

• Når du trenger tilrettelegging på alle plan, må man ha bistand fra noen – privat eller fra 

kommunen. 

• Det er veldig bra at hjemmetjenesten har vektoppfølging en gang i måneden. 

• Det er viktig å spise sammen med noen, både ernæringsmessig og sosialt. Dette ivaretas 

eksempelvis på dagsentrene.  

• Gausdal kommune fikk gode tilbakemeldinger på tilbudet og tjenestene, men det er sikkert 

ting som kan bli bedre.  

• Spørsmål om stillingsstørrelser for de ansatte: Er det mange som ønsker seg større stillinger? 

Tjenesten: Det er både frivillig og ufrivillig deltid i tjenestene. Det arbeides nå godt sammen 

med tillitsvalgte for å se på løsninger for økte stillinger for de som ønsker.  

• Brukere har behov for kontinuitet og ønsker ikke å forholde seg til så mange ulike 

medarbeidere. Trygghet/redusert uvisshet kan medvirke til at man kan bo hjemme lengere. 
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Tjenesten: I turnus er det mange faktorer å ta hensyn til og mye logistikk for å levere tjenester til 

pasienter 24-7, men det er et ønske å redusere antall personer til et minimum og hjemmetjenesten 

tilrettelegger i størst mulig grad for dette.  

• Velferdsteknologi er veldig viktig, men man mister mye sosialt om man ikke får så mange 

fysiske besøk. I fremtiden vil pasienter i større grad takle å forholde seg til teknologi.  

• Avlastning for pårørende er svært viktig, for at pårørende skal kunne stå i en utfordrende 

omsorgssituasjon. Dette bidrar til at man kan bo hjemme lenger. Noen av 

brukerrepresentantene mener avlastningsopphold ved institusjon kan medføre utrygghet for 

demente.  

Tjenesten fikk gode tilbakemeldinger for at pårørende føler seg godt ivaretatt når de har behov for 

avlastning.  

• Ønske om at rammene i helse og mestring ikke reduseres ytterligere.  

• Tips om å innføre «Trim for eldre» ved institusjonene.  

Tjenesten: Det har vært gjennomført sittedans og gruppesamlinger med trening til musikk. Det er 

trolig mest aktuelt for dagsentrene. Det gjennomføres aktiviteter som er tilpasset pasientgruppene i 

de ulike delene av tjenesten. 

 

Andre tema og innspill som fremkom i møtet 
Tema:  

• Pandemien er ikke over, og det kan fortsatt komme utbrudd. Det er fortsatt viktig at 

besøkende ikke har symptomer 

• Tjenesten oppfordret møtedeltakerne til å spre informasjon om innbyggerdagen 2022. 

 

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Lederne tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenestene. 
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Dialogmøte for landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen 30.5.2022  
Møtested: Lillehammer 

 
Deltakere 
Representanter fra landbruket i regionen: Elin Marie Ulsaker og Bjørn Rønning (Fåberg Bonde- og 

småbrukarlag), Erik Andreas Smedsrud (Fåberg Bondelag), Amund Granlien (Gausdal Bondelag), 

Hallvard Ellingsberg (Gausdal Bonde- og småbrukarlag), Per Kristian Simengård og Britt Rusten (Øyer-

Tretten Bondelag), Astrid Olstad (Øyer-Tretten Bonde- og småbrukarlag) 

Folkevalgte fra Øyer og Lillehammer: Brit Kramprud Lundgård (Øyer Ap) og Terje Holen 

(Lillehammer, Sp) 

Folkevalgte fra tjenesteutvalget i Gausdal kommune: Jon Arild Sagheim (Gausdal Sp), Jan Ole 

Helleberg (Gausdal Sp) og Helene Dypdal (Gausdal Ap) 

Fra administrasjonen: Marie Skavnes (enhetsleder landbrukskontoret), Henning Holmbakken 

(Lillehammer region vekst) og Cathrine Furu (ass. kommunedirektør Gausdal) 

Møtet ble ledet av: Jon Arild Sagheim 

Referent: Cathrine Furu 

 

Fra orienteringen fra administrasjonen 
Temaer det ble orientert om: 
 
Landbrukskontoret 

• Om driften ved landbrukskontoret og kontorets oppgaver 

• Oppfølging av landbruksplan. Mål og strategier ble gjennomgått. Kontoret vil rapportere på disse 

i forbindelse med årsrapporten som legges frem for kommunestyrene. 

• Planarbeid er et prioritert område for kontoret for alle tre deltakerkommunene. Det ble gitt en 

rekke eksempler på pågående planarbeid. 

• Det ble orientert om vindfallsituasjonen som var resultatet av stormen november 21, som ga 

stort merarbeid for kontoret innen veiledningsarbeid. 

• Kontoret prioriterer utviklingsarbeid og det ble tatt inn som fast del av porteføljen i 2020. I 2021 

var det fokus på kompetanseheving innen bl.a. klimatiltak, eksempelvis møteserie om bonden i 

det grønne skiftet, klimakalkulator for melkeproduksjon, avløserkurs og skogplantekurs for 

ungdom, broprosjekt på skogsbilveier og merkeprosjekter. Avløserkurs for ungdom viste seg 

svært nyttig når det gjaldt å sikre tilstrekkelig beredskap i forbindelse med pandemien. Det ble 

gjennomført «landbruksdag» i 2021, der den enkelte ordfører i regionen fikk bli med på 

gårdsbesøk i sin kommune. Det planlegges slike besøk også i 2022. 

• Utviklingsarbeid i 2022 er eksempelvis møteserie om klima, klimakalkulator i 

ammekuproduksjon, odelstreff, avløserkurs og plantekurs for ungdom, bondens nettverk for 

Lillehammer-regionen. 

• Oppfølgingspunkter fra tidligere dialogmøter ble gjennomgått og det ble gitt status for arbeidet: 

o E6 Øyer og Lillehammer 

o Rovviltjakt og båndtvang – revidering av forskrift for Lillehammer 

o Hytteutbygging og beitebruk 

o Behandling etter konsesjons- og jordlov 
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o Landbrukskontorets rolle; kontoret skal være en forvalter av regelverk, samt veilede 

næringen. Kontoret veileder løpende og setter spesielt av ressurser til veiledning i 

perioder der man vet at det er spesielt etterspurt. Kontoret utfører den mengden 

kontroll man er pålagt fra statlig hold. Kontoret er på tilbudssiden når det gjelder 

deltakelse i ulike former for møter i regi av næringen. 

o Informasjon til nye bønder. Landbrukskontoret har lagt ut aktuell informasjon på 

kommunens nettsider. Denne kan gjerne videreutvikles ved behov. Her er det 

mulighet til å spille inn ønsker. 

o Kontorets arbeid med jordloven: Her ønsker man at den næringsdrivende skal møte 

én kommune. Det er derfor etablert et samarbeid med plan- og byggesak. Kontoret 

sitter med et ansvar for å tenke overordnet og langsiktig, og ikke bare sak for sak. 

o Kontorets arbeid med nydyrking: All nydyrking er søknadspliktig, og kontoret sender 

slike søknader på høring. Det gjennomføres også alltid befaring i slike saker. Man kan 

gjerne kontakte kontoret før man sender søknad, slik at man kan se på kart sammen 

og få veiledning. Det er få som gjør dette per i dag.  

 

Lillehammer-regionen vekst (LRV) 

• Om Lillehammer-regionen vekst og enhetens arbeidsområder 

• Enheten arbeider etter strategisk næringsplan og årlig tiltaksplan 

• Befolkningsutviklingen i regionen innebærer utfordringer, herunder med å rekruttere til stillinger 

• Enheten bidrar med informasjon om ulike tilskuddsordninger det kan søkes på 

• Det er igangsatt et initiativ på fylkesnivå der man prøver å samordne landbruk og reiseliv, der 

matproduksjon (lokalmat) er en viktig faktor. Her har man sett mot Trøndelag, der man har fått 

til mye over mange år. Det har skjedd mye når det gjelder lokalmat de senere år. 

• Gudbrandsdal Energi har kontaktet kommunene i Gudbrandsdalen om bygging av solparker 

kombinert med beite. En privat aktør har også vært i kontakt med kommunene i regionen om 

samme tema. De er på jakt etter arealer på 50 daa eller mer, for at det skal lønne seg å etablere 

solparker. Det er mulig å kombinere med beiting for småfe. Solenergi er planlagt som tema på ett 

av landbrukskontoret klimamøter høsten 2022. 

 

Spørsmål og innspill til orienteringen: 
• Merker LRV noe større interesse etter krigen i Ukraina når det gjelder lokal produksjon av 

mat? Tjenesten: Den økte interessen kom under pandemien, da flere forventet matmangel. 

Interessen for lokalmat har vært der de siste årene. 

• LRV skal dekke næringslivet bredt, er en stor del landbruksrelatert? Tjenesten: LRV skal 

dekke hele næringslivet, og landbruket er en del av det. 

• Stemmer det at ingen innen landbruk søker midler fra næringsfondet? Tjenesten: Det har 

vært søkt og bevilget midler knyttet til tilleggsnæringer til landbruk. LRV har også bidratt til 

gode søknader på midler fra Innovasjon Norge fra næringslivet i regionen.  

• Årlig tiltaksplaner i landbruksplan: Når blir disse lagt frem og behandlet? Tjenesten: 

Tiltaksplanene utarbeides administrativt og status legges frem for de folkevalgte i 

årsmeldingen. 

• Interkommunalt arbeid når det gjelder skadefelling: Aktørene som skal utføre vil gjerne bidra 

i planleggingen. De ønsker at det skal bli tilrettelagt for arbeidet og at de får midler til å 
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utføre. Tjenesten: ledelsen i skadefellingslagene er med i arbeidet med dette, sammen med 

landbrukskontoret. 

• Videre arbeid med E6: Er det erfaringer fra tidligere man kan ta med seg i videre 

utbyggingsprosess: Tjenesten: Ja, man har erfaringer som vil være nyttige. 

• Nye Veier – har landbrukskontoret kontakt med dem? De viser seg utfordrende å få tak i og 

forholde seg til. Skjer det noe med dem og eiendommene de har tilegnet seg? Tjenesten: Er 

usikker på status, men det kan kontoret finne ut. Kontoret har en kontaktperson i Nye Veier 

og deltar i møter sammen med dem. 

• Landbruket er den største næringen i distriktet og kontoret har mange kunder. Har kontoret 

nok ressurser? Tjenesten: Kontoret har sluttet å gi noen tjenester i forbindelse med 

effektivisering av driften. Plansiden vokser og er ressurskrevende, og kontoret må prioritere.  

• Hvordan er det å rekruttere for kontoret? Tjenesten: Det har ikke vært utfordrende å finne 

gode folk. Man får et godt fagmiljø ved et interkommunalt kontor, og man tror det bidrar 

positivt. 

 

 

Tema tjenesteutvalget i Gausdal har spilt inn til møtet:  
 

Landbrukskontorets arbeidsområder, utfordringer og muligheter 

Deltakerne arbeidet i grupper og gruppene la frem sine innspill i plenum. 

 

Hva fungerer bra i dag og hvorfor? 

• Det virker å være et godt faglig miljø. Det er viktig å opprettholde ressurser til at kontoret 

kan utføre de oppgavene de er satt til å gjøre på en god måte. 

• De ansatte er positive, utadvendte, lydhøre og på tilbudssiden overfor næringen. De evner å 

prioritere viktige ting. 

• De ansatte ved kontoret er lett tilgjengelige og imøtekommende. 

• Veiledningen som gis er god.  

• Kontoret følger opp og har god oversikt. 

  

Hva kan bli bedre og hvordan? 

•  Inntrykket får du som enkeltbruker og gjennom enkeltsaker. Alle medlemmene i faglaget har 

ikke samme oppfatning. Man hører ikke så mye om gladsakene i nyhetene. 

•  Tips: Fint om kontoret gir informasjon ut til næringen for å unngå uheldige konsekvenser for 

den enkelte.  

• Det er ønskelig at kontoret utnytter mulighetsrommet og bruker skjønn i enkeltsaker. 

Tjenesten: Kontoret har delegert ulik myndighet fra de tre kommunene. Det politiske 

handlingsrommet vil alltid være større enn det administrative. Statsforvalteren følger opp at 

kontoret ikke utøver skjønn det ikke har myndighet til. 

• Ønske om at beitebruksplaner tas inn under kommuneplan for å bli juridisk bindende. 

• Utmark og utmarksbeite, konflikt med hyttebruk og hyttefelt når det gjelder gjerding rundt 

hytter og håndheving av dette: Det er viktig å kunne formilde hva beiteretten går ut på til de 

som selger hytter. Det kan oppleves som en heftelse for de som kjøper hytte. Det bør 



   

  side 31 

arbeides aktivt inn mot utbyggere. Hytteforeningen kan også legge ut aktuell informasjon på 

sine nettsider om eksempelvis gjerding. 

Tjenesten: Kontoret har hatt møte med en beitebruker og fotograf som har laget en Instagramkonto 

for informasjon. Vedkommende har mange følgere. Ved å bruk en slik kanal, kan man få ut 

informasjon til de rette personene. Kontoret bruker også sine infokanaler: info-e-post og Facebook. 

Felleskjøpet bidrar også med informasjon. Landbrukskontoret har ikke myndighet til å følge opp 

saker om ulovlig gjerding, det har planavdelingen myndighet til. 

• Båndtvang: Det er viktig å informere om hvor farlig det er å lufte hund uten bånd der det er 

beitedyr.  

• Det er viktig å opplyse om gjerdeplikt mot utmark overfor de som starter nye bruk i bygda. 

Det kan legges inn informasjon om dette på nettsiden under «informasjon til nye bønder».  

• Vindfall i høst: Kontoret bør sende ut informasjon om at man bør se over utmarksområdene 

sine. 

• Vindfall: Hvilken plikt har skogeierne? Kan man bli pålagt å rydde, eller blir du bare 

oppfordret? Tjenesten: Kontoret kan pålegge, men ønsker heller å være en bidragsyter i 

arbeidet. Det skal mye til for at kontoret bruker denne myndigheten. Kommunen har en rolle 

innen «skoghelse». 

• Landbrukskontoret samarbeider med plan- og byggesak f.eks. i byggesaker innenfor næringa. 

Det er ønskelig at landbrukskontoret utviser skjønn og taler næringen sin sak i slike saker. I 

andre kommuner er landbrukskontoret mer førende for hvordan resultatet skal bli. 

• Det er gjennom enkeltsaker at tjenestemottakere erfarer tilfredshet eller misnøye med saker 

som behandles, og da er det gjerne dialogen med den enkelte saksbehandler som oppleves 

som konstruktiv eller ikke. Det ble foreslått at en form for brukerundersøkelse gjennomføres 

for tjenestemottakere i de tre kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Det kan også 

gjennomføres undersøkelser for et større område, der Innlandet er et aktuelt nivå. En 

brukerundersøkelse av alle landbrukskontor i Innlandet, vil gi en god oversikt over hvordan 

tjenesten oppleves og det kan gjøres sammenligninger og erfaringer på tvers av kommuner.  

Tjenesten: Kontoret noterer seg ønsket om brukerundersøkelse. Brukerundersøkelser kan gi kontoret 

én type informasjon. Hvis det er snakk om misnøye i enkeltsaker, er slike saker ferskvare og lar seg i 

liten grad håndtere på en god måte gjennom en brukerundersøkelse. Kontoret er avhengig av at man 

i slike tilfeller tar kontakt raskt og gir konkret informasjon, slik at det er mulig å vurdere og håndtere 

den aktuelle situasjonen.  

 

Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- De folkevalgte tar med seg innspillene videre.  

- Ledelsen tar med seg innspillene inn i kontorets videre arbeid. 
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Dialogmøte mellom fritidsboligeiere og 
formannskapet 10. juni 2022 

Møtested: Tid kafe i Follebu 

Deltakere 
Representanter fra fritidsboligeierne:  

-Samarbeidsutvalget Skei/Austlid ved Torolv Bjørnsgaard og Tommy Johnsen 

-Synstgardsætra ved Stein Fyksen 

-Espedalen fjellgrend ved Steinar Hagen 

-Værskei ved Tore Baunan– med på Teams  

 

Fra formannskapet: Ordfører Anette Musdalslien, Stig Melbø, Åslaug Enger Olsen, Paul Kristian 

Lillelien, Heidi Kristiansen, Jan Erik Kristiansen  

Møtet ble ledet av: ordfører Anette Musdalslien  

Fra administrasjonen: Torbjørn Furuhaugen og Rannveig Mogren. Line Ramsvik bidro til å fasilitere 

møtet.  

Referent: Rannveig Mogren 

Orienteringer og dialog  
Tema i invitasjonen var satt opp i samråd mellom kommunen og fritidsboligeierne.  

o Lysforurensing 

o Samordning av reguleringsbestemmelser på fritidsbebyggelse 

o Beitedyr og sikkerhetstiltak 

o Oppfølging av utbyggingsavtaler 

o Støtte til løypelag – samarbeid om fellestiltak 

o Trafikksikkerhetstiltak  

o Kollektivtransport 

 

Til hvert tema var det en kort innledning fra ordfører, og deretter spørsmål og dialog.  

 

Fra invitasjonens drøftingspunkt 
 
Samarbeid om fellestiltak  

Fra ordførers innledning: 

• Gausdal kommune har partnerskapsavtale 2021-2023 med Skeikampen Pluss, Skiløyper 

Svatsum Øst og Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord – og gir driftstilskudd til disse. 

• Gausdal kommune har også investeringstilskudd til sti- og skiløyper som kan søkes på. 

Tilskuddet skal brukes til investeringer til utbedring av skiløyper, turstier og sykkelstier. 

Målgruppa er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv og midlene skal 

gå til varige tiltak for å gi et bedre tilbud. 
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Møtedeltakernes innspill 

• Skeikampen: Det er et problem med kostnader til løypekjøring går betydelig opp, jfr. 

drivstoffprisene. Hvordan kan en håndtere det? Hytteeierne har sagt til Skeikampen Pluss at 

de kan se på hvor og hvordan de kjører. Trenger det å være riktig så flott til enhver tid? Om 

det er nødvendig å ta ned på kvaliteten så er det bedre å kutte jevnt over alt enn å kutte ut 

enkelte løyper. For eksempel å ikke kjøre riktig så ofte. Alle er opptatt av gode tilbud, 

inkludert næringsdrivende og kommunen, og det er fantastiske forhold. Både næringslivet og 

kommunen bør bidra om det blir for lite penger til å kjøre løyper. Om en må prioritere kan en 

vurdere Sjøsætra og Gammelseterrunden. Det er de to løypene der det ikke er bånd-tvang, 

men da bør en se på alternativer for hundeeiere. 

• Synstsgardssætra: De fleste mener at løypene er gode nok. Garasjeanlegg er et bra tiltak på 

Synstgardssætra. Kan redusere kjøringen ved å ha maskinen stående der. Ser ut til at det blir 

enighet om det tiltaket. Med tanke på kommunens økonomi er en godt fornøyd med 

driftsavtalen en har. Avtalene må indeksreguleres.  

• Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner er viktige, og utbyggingsavtaler er viktige for 

fellestiltakene. Fra kommunen: En stopper nok ikke videre utbygging selv om ikke alle 

fellestiltakene er gjennomført. En må inn i en prosess med eventuelle endringer i 

reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale først.   

• 2 konkrete kulverter mangler på Sør-Skei, og som det har vist seg å være krevende å få til. 

Det er diskusjoner om det er nødvendig å bruke så mye penger på de to tiltakene, eller om 

en kan få til alternative løsninger. 

• Fra kommunen: Avtalen med Skeikampen Plus om partnerskapsmidler varer til 2023. Ny 

vurdering kommer. Kommunen har gode erfaringer med slike avtaler. Det gir god 

forutsigbarhet.  

• Løyper: Hva slags tiltak kan gjøres for enkel utbedring av løyper i Espedalen. Hvor mye kan 

gjøres uten å involvere grunneiere og kommunen. Fra kommunen: Det er ulike områder og 

ulike grunneierforhold. Kommunen kan ta initiativ til møte for dialog om mulige løsninger og 

veien videre. 

 

Oppfølging av utbyggingsavtaler  

Fra ordførers innledning: 

• Utbyggingsavtaler følges opp fortløpende av kommunen, i tett dialog med styret i 

Skeikampen Pluss eller grunneier/utbygger. 

• Gjennomføring av tiltak er for det meste à jour.  

• Det er to planfrie kryssinger på Sør-Skei som ikke er gjennomført (Sør-Skeivegen midtveis 

oppe i lia samt Majorsligutua). 

• Fra kommunen om snauhogst: Det har ikke noe med utbyggingsavtalene å gjøre, men er 

knyttet til byggesaksbehandling. Kommunen skal følge dette opp bedre og tettere for å søke 

å unngå at utbyggere «tar seg til rette» og at snauhogst er resultatet.  
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Samordning av reguleringsbestemmelser på fritidsbebyggelse 

Fra ordførers innledning: 

 

 

Møtedeltakernes innspill 

• Tema inn under dette er for eksempel gjerding.  

• Fra kommunen: Vår holdning er at det ikke er formålstjenlig å utarbeide like planer og 

reguleringsbestemmelser for hele kommunen. Det er såpass ulike områder.  

• Fra Roasætra: Pågår en regulering planprosess, og det er opptatt av at det er en lavere 

utbyggingsgrad der.  

• Fra kommunen: Planen var i planutvalget i dag og legges ut på høring. Viktig at det blir gitt 

høringsinnspill til den. 

• Om like bestemmelser for gjerding: Flomfare og rasfare må vurderes i planene. Kan derfor 

ikke regulere kun en bestemmelse i alle planer – for å få det likt.  

• Fra kommunen: På Værskei er det 2 planer. Ikke planer om å regulere hele området under 

ett.   

• Kommer det nye regler om vann og avløpssystemet utenom reguleringsplaner?  

• Fra kommunen: Ingen planer om det fra kommunens side. 

• Fra Skei: Om fortetting og reiseliv; Det er viktig å planlegge og vurdere hva Skeikampen tåler. 

Der har det endret seg vesentlig, verdier går tapt hele tiden når en bygger ut der oppe. En må 

finne balansen mellom utbygging og naturopplevelser, naturmangfold og lysforurensing. 

• Fra kommunen: Revisjon av kommunedelplanen – planarbeidet er lagt opp på en slik måte at 

bærekraft vurderes, inkludert infrastruktur og landbruk og naturmangfold. 

 

Lysforurensing  

Fra ordførers innledning:  

Kommuneplanens arealdel har bestemmelse om utendørs belysning. 

Reguleringsplaner vedtatt de 2-3 siste årene har bestemmelser som regulerer lys. For eldre planer 

må det til en planendring for å tilføye bestemmelser. 
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Ressurskrevende å føre tilsyn. Velforeninger har muligheter til å lage interne regler utover det som er 

fastsatt i kommunens planer. 

Møtedeltakernes innspill 

• Generelt: For vestfjellet er det mer snakk om å få strøm.  

• Hyttevelforeningene bør ta tak i dette selv. Kommunen bør komme med et forslag til tekst en 

kan bruke til evt. vedtektsendring i hytteforeningen. Det vil være til god hjelp.  

• Værskei: For velforeningene må en endre vedtektene. Kan bli vanskelig det også. Men en 

felles anbefaling fra kommunen kan komme til nytte slik at velforeningene ikke trenger 

vedtektsendring.  

• Skei: Flere og flere snakker om denne utfordringen. Kommer enda sterkere framover med 

mere utbygging. Det er bra om det kan bli et samarbeid om holdningsskapende arbeide for 

og med velforeningene.  

• Tydelige signaler fra kommunen er viktig. De gjør det enklere for alle. Det handler ikke 

primært om energisparing som mange tror, men forurensing og det estetiske. Kan begynne 

med de lavthengenede frukter på Skeikampen.  

• Bannere og flagg er også en estetisk utfordring. Trekker kvaliteten ned for de som er glad i 

naturen. Tydeligere føringer på det området er også velkomment.  

• Julebelysning henger oppe fra november til påske, og det er ikke greit. 

• Anbefalinger eller bestemmelser? I nye planer må lysforurensing omtales, så rådet til 

kommunen er å være frampå her, sett en tydelig kurs. Så kan velforeningene bidra med 

holdningsskapende arbeid.  

 

Beitedyr i fritidsboligområder 

Fra ordførers innledning  

Generelt om utmarksbeite: 

• Beiterett i utmark gir dyr rett til å ferdes i og gjennom utbygde hytteområder. En beiterett 

kan man ha på privat grunn, egen eller andres. Ofte er de som har beiterett i området ikke de 

samme som har solgt tomtene. 

• Beitende dyr er viktig for å holde kulturlandskapet i hevd, i tillegg til at utmark er en 

nødvendig og bærekraftig fôrressurs. 

• Gausdal har en egen beitebruksplan som sier noe om verdien av beitebruken og hvordan det 

skal organiseres. 

I tillegg har Lillehammer, Gausdal og Øyer en felles landbruksplan, der utmarksbeite er satt 

som viktig tiltak for å nå matproduksjons- og klimamål. 
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Gjerding:  

• Gjerdebestemmelser i reguleringsplaner skal sikre beiteareal og skjerme noe areal hvor 

beitedyrene ikke har tilgang. Det skal sikres at beitedyr ikke går seg fast i eller innenfor 

gjerdet, samt sikre at allmennheten kan ferdes relativt fritt i området.  

• I nyere reguleringsplaner for hytteområder er det blitt fastsatt regler for utforming og 

arealstørrelse for gjerder på en avgrenset del av tomta. 

• Midlertidig strømgjerde krever daglig tilsyn og gjerdet må være tilkoplet strøm. 

 

Møtedeltakernes innspill 

Beitedyr 

• Gausdal er en stor hytte kommune og stor landbrukskommune. Hvordan finne balansen der? 

Beitedyr og gjerding.  

• Fra kommunen: Krevende med gode bestemmelser om gjerding. Og noen steder er det ikke 

adgang til gjerding.  

• Kommunen bør likevel jobbe med tiltak og flere måter å informere (bedre) på. Oppdatere og 

utvikle tekst/kampanjer mv. på kommunens hjemmeside og i sosiale medier. Og ha 

informasjonsmateriell til hyttevelforeningene som de kan formidle videre.  

• Fra Skei: Bekymringsfullt. Alle hytteeiere skal vite at det er beiterett der. Men det som er en 

annen dimensjon av problemet er at det med mer utbygging blir flere folk med hunder og 

barnevogner. Det blir et sikkerhetsproblem. Alle kan være uheldige. Må sees på - fra 

kommunen side - som et sikkerhetsproblem. Nytter ikke bare å levere ut en brosjyre. Det er 

et argument for å roe ned hytteutbyggingen. Problemene øker mer flere folk.  

Velforeningene skal bidra, men det er en vanskelig problemstilling. 

• Kommunen bør ordne bestemmelser slik at de kan sikre at en ikke har dyrene på trammen.  

• Et fellesgjerde kan bidra noe i sentrum. For hytter utenfor sentrum hjelper ikke det.  

• Gå i dialog med bøndene om tiltak fra deres side. «No-fence».  

• Trist å lese om situasjonene en har i Gudbrandsdalen. Motsetninger skapes mellom 

næringen, hyttefolkene osv. Gjerdemuligheten burde være liberalisert. Ved nye reguleringer: 

Gi mulighet for minimums-gjerde. Sikkert vanskelig å formulere, men ønsker at det sees på 

løsninger på dette økende problemet, med flere folk og flere sauer og kjøtt-fe.  

• I Musdalseter er det blitt regler på 400 kvadratmeter. Det er det på enkelte deler på Skei 

også. I gamle planer er det ikke slik.  

• Om en ikke løser alle problem er det greit å løse deler av det. Med minimumsgjerding. Eller 

gjøre noe med hvor dyrene er?  

• Det skjer ting på teknologi-siden. Det kan være fordeler for bøndene.  

• Kan beiterett og gjerding og økonomi vurderes inn i nye utbyggingsavtaler?  
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Trafikksikkerhet og kollektivtransport 

Møtedeltakernes innspill 

• Mye arbeid med trafikksikkerhet på Skei.  

• Veien Olstad og Svatsum: En svært dårlig vei. Om vinteren er det ekstra utfordrende.  

• Hytteeiere er uenig med kommunen om prioritering av utbedring av fylkesveier. Vestre 

Gausdal og over til Skåbu må prioriteres høyest. Mest for innbyggerne, men også for 

hytteeierne. 

• Ny asfalt fra Svingvoll og opp til Skei er veldig bra. 60 grensen kunne vært fra avkjøringen til 

Slåsætra. Flere avkjøringer har kommet. Håper kommunen kan være med å påvirke dette.  

• Fotgjengerovergang ved Skei-fjellandsby bør på plass. Ellers veldig fornøyd med det som har 

skjedd på Skei.  

• Kollektiv: Skei-miljøet har vært i kontakt med fylket: Høna og egget: Uten reiende ingen 

ruter, uten ruter ingen reisende. Møter veggen. En bør øke antall bussavganger fra 

Lillehammer, spesielt rundt helgene, slik at folk kan ta buss etter å ha kommet med toget. 

Hilde Gjellum, styret i SU-styret på Skei er aktiv, inkl. inn mot Visit Lillehammer. 

• Om en kommer seg med kollektivtransport til Skei, kan en finne løsninger internt på Skei. 

Naboer/drosjer kan hente. 

• Fra Vestre: Ønsker flere buss avganger.  

• Bestillingsdrosjer: Se hjemmesiden til Innlandstrafikk, og kontakt drosjene. De har også 

oversikt.  

• Ordfører: Mjøsby-prosjektet og grønn mobilitet spesielt knyttet til fritidsboligeiere er vi 

involvert. Kan oppnå noe der. Alle vil ha nytte av flere avganger. Mobilitet Øyer er noe å se til 

for alle destinasjoner.  

• Varaordfører: Skilting og fartsgrenser kan vi arbeide inn mot fylkeskommunen med.  

 

Bredbånd:  

• Fra Skei: Eidsiva har ikke vært interessert. HomeNet har vært interessert. Eidsiva har meldt 

seg på igjen. Grunneierne ønsker Eidsiva.  

• Grunneierne har samlet seg for å løse dette. Kommunen er representert der.  

• Kommunen er godt tilfreds med HomeNet engasjement. Bra med konkurranse også. Ønsker 

godt bredbånd til alle.  

• Pågår et arbeid i Vestre også sammen med næringslivet.  Noen plasser kan løses med fiber. 

Andre plasser må det løses på andre måter.  

 

Om dialogmøtene:   
• Informasjonsformidling og dialog er bra. Fornøyd med å møte formannskapet.  

• Forslag til neste møte: November. Fysisk møte og fredag er OK. Muligheten for hybrid-møter 

er fint.  

• Til dagsorden: Ta en gjennomgang av dagens tema på neste møte. Hva har skjedd?  
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Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

Formannskapet og administrasjonen tar med seg innspillene, og vil spesielt se mer på disse:   

 

Løyper:  

Hva slags tiltak kan gjøres for enkel utbedring av løyper i Espedalen. Hvor mye kan gjøres uten å 

involvere grunneiere og kommunen. Fra kommunen: Det er ulike områder og ulike grunneierforhold. 

Kommunen kan ta initiativ til møte for dialog om mulige løsninger og veien videre. 

 

Lysforurensing:  

• Kommunen bør komme med et forslag til tekst en kan bruke til evt. vedtektsendring i 

hytteforeningen. Det vil være til god hjelp.  

• Anbefalinger eller bestemmelser? I nye planer må lysforurensing omtales, så rådet til 

kommunen er å være frampå her, sett en tydelig kurs. Så kan velforeningene bidra med 

holdningsskapende arbeid.  

 

Beitedyr:  
 

• Kommunen bør likevel jobbe med tiltak og flere måter å informere (bedre) på. Oppdatere og 

utvikle tekst/kampanjer mv. på kommunens hjemmeside og i sosiale medier. Og ha 

informasjonsmateriell til hyttevelforeningene som de kan formidle videre.  

• Kan beiterett og gjerding og økonomi vurderes inn i nye utbyggingsavtaler?  

 

Trafikksikkerhet:   

Skilting og fartsgrenser kan kommunen arbeide inn mot fylkeskommunen med. 

 

---- 


