
Møtereferat 2021 
 

Dialogmøte for landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen 
07.10.2020 – Tingberg, Øyer  

 
Deltakere 
Representanter fra landbruket i regionen: Bjørn Rønning (Fåberg Bonde- og småbrukarlag), Audun Orrestad 
(Øyer-Tretten Bondelag), Erik Rybakken Nordlien (Øyer-Tretten Bonde- og småbrukarlag) 
Folkevalgte fra Øyer og Lillehammer: Ingvald Nymoen (Øyer, Sp) og Terje Holen (Lillehammer, Sp) 
Folkevalgte fra tjenesteutvalget i Gausdal kommune: Helene Dypdal, (Ap) og Jon Arild Sagheim (Sp) 
Fra administrasjonen: Marie Skavnes (enhetsleder landbrukskontoret) og Rannveig Mogren 
(kommunedirektør Gausdal) 
Møtet ble ledet av: Jon Arild Sagheim 
Referent: Rannveig Mogren 
 
Forfall: Trond Klaape (Gausdal Bonde- og småbrukarlag), Sondre Forseth (Gausdal Bondelag), Ole Kristian 
Jensvoll (Fåberg Bondelag), Jon Grunde Roland (Sør-Gudbrandsdal skogområde), Brit Kramprud Lundgård 
(Øyer, Ap), Johannes Wahl Gran (Lillehammer, MDG) 
 
Om dialogmøter:  
Dette er årlige møter der politikere i de 3 kommunene møter brukere av det regionale landbrukskontoret, 
med dialog rundt tjenester og fokusområder. To politikere per kommune møter. Faglagsledere og leder for 
Sør-Gudbrandsdal skogområde er invitert som representanter fra næringa i regionen.  

Fra orienteringen fra administrasjonen 
Temaer det ble orientert om (se vedlagt presentasjon):  
• Landbrukskontoret i 2021, - bemanning. økonomi og omstilling.  
• Forvaltning av tilskudd mv. - statlige føringer  

• Enhetens utviklingsarbeid i informasjon om prosjekter som er i gang 

• Aktuelt planarbeid 
• Status for oppfølgingspunkter fra fjorårets dialogmøte-:  

-E6 Øyer/Lillehammer 
-Rovviltjakt og båndtvang (forskriftsarbeid) 
-Hytteutbygging og beitebruk 
-Behandling etter konsesjon- og jordlov 

• Om innspill til dagens møte om flom og rasfare og landbruket.  
• Ny landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 

 

Tema tjenesteutvalget i Gausdal har spilt inn til møtet:  
Status og oppfølging av landbruksplan 
 
Fra dialogen:  

• Innspill om båndtvang: perioden for Lillehammer bør bli lengre. Båndtvangforskriften for 
Lillehammer skal revideres for å få med samsvarende ordlyd som for Øyer og Gausdal. 

• Spørsmål om status for IBU midler: Mange søkere fra regionen, men det er smalt nåløye grunnet 
prioriteringene gitt Innovasjon Norge fra Staten. 
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• Innspill om areal og jordflytting. Notatet landbrukskontoret laget om det i planarbeidet var veldig 
bra. Nå skal det skje jordflytting på Hagejordet, og det ble spilt inn at landbrukskontoret bør i alle 
slike saker fraråde jordflytting.  Viktig å ha alle arealene for dyrking og selvberging. Seterdrift og 
arealer for framtidig matproduksjon er viktig, og må alltid vurderes strengt før en tar arealer til eks. 
hyttebygging. 

• Om jordflytting og flom: i flomutsatte områder er det ofte behov for å flytte matjord, og det er til 
stor nytte – i slike saker handler jordflytting om å reparere og ikke lage nye produksjonsarealer. 

• Konflikter knyttet til hytter og beitedyr er en utfordring, og som sikkert kommer til å øke. Eksempel: 
På Nordseter er det få konflikter. Der har beitebrukerne tatt tak selv, og planleggingen oppleves som 
bedre.  

• Reduserte antall bruk i regionen bekymrer, spesielt i forhold til løsdriftskravet som inntrer i 2034. 
 

Temaer som ble drøftet, - og møtedeltakernes innspill 
Spørsmål til diskusjon:  

• Hvilke utfordringer og muligheter har landbruket i Lillehammer-regionen. 
 

Utfordringer:  

• Pressområder og utbygging er det i alle kommunene. At jord blir brukt til å produsere mat er viktig. 

• Det blir færre bruk. Mer leiejord gir også miljøutfordringer. Utfordringer med fremmede arter som 
kjempespringfrø, - leietakere er ikke alltid like oppmerksomme.    

• Klimaplanlegging  

• Å opprettholde antall bruksenheter. Det har vært en politisk utvikling der det blir flere saker der 
større gårder slås sammen. Kommunene må være mer imøtekommende til at folk får kjøpe, framfor 
å slå sammen.  

• Å holde småbruk som småbruk kan være et poeng i seg selv, - det er attraktivt.  

• Å selge jord må kunne gå an, slik at folk kan kjøpe husene for å bo i, og deretter kan naboen kjøpe og 
drive jorda; det anses mer robust eie jorda enn å leie. 

• Hva kan landbrukskontoret bidra med? 
- Veiledning 
- Sette tema på dagsorden, og drive utviklingsarbeid/prosjekter? 

• Gjengroing sprer seg raskt.  

• Tilskuddsordningene kan bli bedre – er utfordrende å søke på, viktig at veiledning i dette fortsetter. 

• Seterdriften – hvordan stimulere til det? Arealforvaltning må vektlegges for å ta vare på det. Legge til 
rette for at flere kan være på setra i 2 mnd. (i dag er det 4 uker). Dette kan bidra til at flere setre tas i 
bruk igjen.  
 

Muligheter:  

• Det er mange innbyggere og besøkende i regionen, og det bør være stort potensiale for lokal mat. 
Betalingsviljen er der. Dette kan være en tilleggsnæring som flere kan satse på. Lokalmat og 
historiefortellingen selger bra.  

• Satsing i mjølkeproduksjonen – mange båsfjøs i regionen som må etablere løsdrift. 

• Sette flere i stand til bedre drift, og bedre økonomi. Kjøre på med råd og veiledning og 
kompetanseheving. Eks. om å produsere bedre grovfor.  

• Her er mye gras, men lite korndyrking. Kan en utforske det mer. Og grønnsaksdyrking? Og bær? Bør 
kunne bruke «riktige» arealer til dyrking/produkter. Det kan bidra til å øke selvforsyningen også.  

• Hvordan dyrke proteinvekster? – både kraftfordyrking til fôr og til menneskemat (belgvekster).  
Er det lønnsomt? Politisk vilje til det?  

• Biomasseanlegg ? Industri med lokale produkter; kan være god effekt i å få ryddet beiter og hindre 
gjengroing – samt ha inntekt av å selge det som ryddes.   
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Landbrukskontoret og veiledning osv.  
 

• Ønske om kartlegging av båsfjøs. Hvor mange er bygd om og hvor mange planlegger å bygges om. Se 
det opp mot tilskuddsordninger og prosjekt. 

• Landbrukskontoret kan «se gode eksempler» og bidra til å spre informasjon, erfaringer og 
kompetanse til andre.  

• Landbrukskontoret er veldig flinke og har mye kompetanse. Oppleves som tilgjengelige.  

• Ny glød og Bondeglød og Mer glød ga mye. Der var det mye bra. Og det er dratt videre. Kontoret må 
fortsette med å vise fram folk som har lykkes med noe nytt/utradisjonelt.  

• Fagmøter er viktige. 

• Landbrukskontoret kan invitere beitelag mv. fort inn i planprosesser/saker, fordi det kan forebygge 
konflikter i hytteområder.  

• Ny gjødselsforskrift. Hvordan slår det ut i regionen her vedrørende spredeareal, blir det utfordringer 
for mange? Kan det kartlegges?  
 

Generelt: Hva fungerer bra, og hva kan forbedres? 

• Inntrykket er at kontoret fungerer veldig bra. Det er et sterkt fagmiljø.   

• Mer og mer åpenhet og involvering. Fungerer bra.  

• Kan jo være byråkratisk og strie i enkelte saker, men samtidig er kontoret satt til å forvalte lov og 
forskrift og tilskuddsordninger med regler.  

• God informasjon utad, og gode svar på spørsmål. 

• Er mer offensive nå enn tidligere, og er flinke til å invitere til samarbeid med faglagene.  

• Mange fine og relevante kurs og møter.  

• Gode erfaringer med digitalisering og streaming, slik at det blir tilgjengelig for flere. Men det er også 
viktig å møtes fysisk. 

• Landbruksplan og beitebruksplaner osv. er viktige planer som politisk vedtatte styringsdokument. I 
alle sammenhenger bør det i saksframlegg vises til vedtatte planer mv. som omhandler landbrukets 
interesser. 

• Se på informasjon og e-postadresselistene. Mere informasjon kan gå til grunneiere, ikke bare aktive 
drivere.  

• Veiledning på driveplikt ble sendt på epost til alle tilskuddsøkere, men burde vært sendt ut til alle 
jordeiere i tillegg, ettersom mange leier flere teiger. 

 
Andre tema:  

• Spørsmål om Nye Veier og oppkjøp av gårder og odelsloven. Statsforvalteren avgjør. Hva skal Nye 
Veier med så mye? Er det erstatningsareal til hele strekningen i Gudbrandsdalen? Kan noen bremse 
slike store oppkjøp av fine gårder, inkl. skog og seterområder.  
Svar fra adm.: Staten er suveren. Kommunen er ikke en del prosessen. Viktig at faglagene og 
lokalpolitikere engasjerer seg politisk inn mot staten.  

• Flere dårlige eksempler med Nye Veier knyttet til svar på henvendelser og innbetaling av penger.  
 

• Fra adm. om psykisk helse: Temaet er også forankret i landbruksplanen. En ser på et samarbeid med 
faglagslederne, for å arrangere et temamøte. En kan vri temaet til beredskap på gård, slik at det ikke 
blir stigmatiserende. Dialogen fortsetter på det.   
 

• Kjempespringsfrø-situasjonen er kartlagt noe ulikt i kommunen, og ikke utført i Øyer.  
 

• Er det mange som møter opp for å få hjelp med søknader?  
Svar fra adm.: I korona perioden ble det innført å bestille time. Det har fungert veldig bra. Tilbudet er 



4 

 Dialogmøtene 2021 

viktig. Det er statlige datasystem, men er det noe plunder og heft så kan vi notere det og melde det 
videre.  

 
Oppsummering  
Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- De folkevalgte tar med seg innspillene videre.  
- Enheten tar med seg innspillene inn i sitt utviklingsarbeid på kontoret og inn i saker og møteplasser. 
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Dialogmøte for helse og mestring, 
28.9.2021 
Forsettunet 

Deltakere 

Brukerrådsmedlemmer:    Inge Kampesveen, Jan Oddvar Tangen, Mona Østensen Kleiven, Marit Hårstad, 
Karin Rognem Høistad, Olav Austdal. 
Fra tjenesteutvalget: Jon Arild Sagheim, Mari Nerjordet 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:  

• Informasjon om tjenestene i enhet helse og mestring 

• Hvordan konkrete innspill fra dialogmøtet i 2020 er fulgt opp i tjenesten 

o Innspill fra brukerrepresentant: Samme terminologi bør benyttes i brev som både gjelder 

ordinær fakturering og etterregning av vederlag, slik at det skal bli enklere for mottaker å 

forstå. 

• Pågående prosesser i tjenesten knyttet til fremtidens helse- og omsorgstjenester 

• Hvordan covid-19 har påvirket tjenestene og hverdagen til beboere og pasienter 

Innspill og spørsmål fra brukerrepresentantene: 

o Det opplevdes som belastende at det var besøksrestriksjoner for pårørende til terminale 

pasienter våren 2020.   

o Tjenestene har håndtert koronasituasjonen på en svært god måte. Pårørende har fått god 

informasjon og har følt seg trygge. Man har forståelse for at tjenestene har måttet iverksette 

tiltak for å forhindre smitte blant pasientene. Pasientene har hatt det godt på tross av 

smitteverntiltak. 

o Det fremkom spørsmål om bruk av maske ved besøk fra hjemmetjenesten i 

koronasituasjonen, og dette ble svart opp av tjenesten. Tjenesten har fulgt nasjonale 

retningslinjer når det gjelder dette. 

o Det er ønskelig med trådløst nett ved sykehjemmene, også i pasientrommene. Tjenesten 

bekrefter at det etablert trådløst nett, men kun i fellesarealene. 

o Ønske om prosjekter som omhandler sykehjemmene. Prosjektene og prosessene knyttet til 

fremtidens helse- og omsorgstjenester omfatter per nå i hovedsak andre deler av tjenesten. 

•  Informasjon til pasienter og pårørende 

o Det gis i ulike sammenhenger informasjon til den enkelte og dennes pårørende, i tillegg til at 

noe generell informasjon gis til alle. 

o Hjemmesidene og sosiale medier benyttes til generell informasjon som skal gis alle i bygda. 
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o Hva slags informasjon som kan gis til pårørende avhenger av om beboer/pasient har 

samtykkekompetanse eller ikke. Der pårørende skal ha informasjon, gis denne til den som er 

definert som hovedpårørende. 

o Når man får vedtak om tjenester, står det mye viktig informasjon i vedtaksbrevet. 

o Det avholdes felles informasjonsmøter for pårørende i avdelingene. Disse har ikke vært 

gjennomført siden mars 2020 som følge av koronasituasjonen. 

o Innbyggerdag ble gjennomført i september, der det ble gitt mye god informasjon om 

forebyggende tiltak. Målet var å informere eldre og andre om hvordan man kan forberede 

seg på å bo hjemme uten bistand. Det ble informert via plakater og sosiale medier. 

Dessverre var det få som kom. Neste gang tenker man å invitere inn lag og foreninger til å 

stå på stand for å informere. 

• Heldøgns omsorg (HDO) 

o Dette er en ny tjeneste som er opprettet som følge av et politisk vedtak, og som er etablert 

ved Follebutunet. På sikt skal det bli 18 HDO-plasser, men overgangen fra sykehjemsplasser 

til HDO vil skje gradvis. Per i dag er det 3 plasser. 

• Velferdsteknologi 

o Ulike teknologiske løsninger har vært benyttet i tjenestene i flere år, eksempelvis 

trygghetsalarmer, medisindispensere, brannvarsling og sykesignalanlegg.  Medisindispensere 

tildeles kun pasienter som kan mestre en slik løsning, samt der fastlegen gir tilbakemelding 

om at vedkommende går på faste medisiner over tid. Dersom medisinene ikke tas som 

planlagt, går det et varsel hos hjemmetjenesten. 

o Det er mye varslings- og trygghetsteknologi som kan være nyttig for at folk skal oppleve 

selvstendighet, trygghet og mestring, eksempelvis GPS-teknologi, sengealarm  

o Det skal snarlig etableres en ny helsevakt som responssenter for alarmer. Denne skal fysisk 

ligge i Fredrikstad, men det vil ikke brukerne merke noe til. De bruker alarmen som normalt. 

▪ Spørsmål fra brukerrepresentant om trygghetsalarmer: Bruker de som har alarm 

denne, eller ringer man heller til pårørende? Tjenesten bekrefter at enkelte nok 

foretrekker å kontakte pårørende, men at alarmene er mye i bruk. 

 

• Annet 

o Dagsenter for hjemmeboende personer med demenssykdom har utvidet sine åpningstider, 

og holder nå åpent en ettermiddag i uka, samt hver tredje lørdag. 

o Det er utvidet tilbud ved dagsenter for eldre i Follebu, der kompetansen er styrket med en 

fysioterapeut som bidrar til rehabilitering og trening, samt at tilbudet kan benyttes av 

innbyggere med et større hjelpebehov. 

o Tjenesten har økt kompetanse på kreftomsorg og lindrende behandling, og tilbyr tjenester i 

eget hjem. 

o Tjenesten er god til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, og har hatt få ekstra 

liggedøgn i løpet av året. Tjenestene må være klare til å ta imot pasienter på svært kort 

varsel. 
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Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 

Tema:  

• Velferdsteknologi 

Spørsmål og innspill fra brukerrepresentantene: 

o For personer med demenssykdom kan trygghetsalarm være uegnet. Kan kamerateknologi 

være aktuelt, og er det noe kommunen har tilgjengelig? Tjenesten informerte om at kamera 

er noe som er tenkt utprøvd i den nye HDO-avdelingen, som en del av et pilotprosjekt for 

velferdsteknologi. Fallalarm er i bruk i noen hjem allerede i dag. 

o Kan pårørende montere kamera selv, eller er det ikke lov når hjemmetjenesten kommer på 

besøk? Tjenesten informerte om at private kameraer trolig kan brukes når det er informert 

om det og det etableres gode rutiner for hvordan hjemmetjenesten skal forholde seg til 

dem.  Det finnes kameraer som kun viser omriss av personer, og ikke detaljer, som ikke 

utfordrer personvernet i like stor grad. 

o Det er trist hvis teknologi skal erstatte menneskelig kontakt. Sosial kontakt vil fortsatt være 

viktig for den enkelte. 

o Det er viktig at pasienter og pårørende får god informasjon om tilgjengelig teknologi, som 

man eventuelt kan vurdere å anskaffe selv. 

 

• HDO-plasser 

Spørsmål og innspill fra brukerrepresentantene: 

▪ Er det stor forskjell på en sykehjemsplass og en HDO-plass for pasientene? Hvordan vil det 

bli med legetjenester for HDO-pasientene? Tjenestene informerte om tjenestenes innhold 

og om hvordan legetjenesten er organisert for disse pasientene per i dag. 

▪ Vil bemanningen ved HDO-avdelingen være lavere enn i en sykehjemsavdeling? Tjenesten 

bekreftet at den faste bemanningen er lavere, men at fagfolkene samarbeider på tvers av 

avdelinger og seksjoner for å ha ivareta pasientenes behov. For de som jobber i tjenestene, 

innebærer det å jobbe på en litt annen måte. 

o Hvordan vet man hvem som skal få hvilken tjeneste? Hva hvis det er behov for 

sykehjemsplass, og det ikke er noen ledig plass? Tjenesten informerte om dette. 

o Hva er forskjellen på plass i bofellesskap og HDO-plass? Tjenesten: HDO-plass er 

døgnbemannet og det er krav om rask responstid når man har behov for bistand.  

  

• Informasjon til pasienter og pårørende 

Spørsmål og innspill fra brukerrepresentantene:  

o En av brukerrepresentantene opplevde å få informasjonen som gjelder den man er 

pårørende for, men ikke generell informasjon fra tjenesten. Det fremkom ønske om at det 

kan defineres to hovedpårørende når den som i utgangspunktet er hovedpårørende synes 

det er utfordrende å ta imot informasjon. Tjenesten: Dette er noe man kan gå i dialog med 

pårørende om i det enkelte tilfelle.  

o Pårørende anerkjenner at de som jobber i tjenesten har mye å gjøre, og mener det må 

kunne være tilstrekkelig å sende informasjon til en hovedpårørende som deretter kan 

videreformidle informasjon til andre i familien. Det finnes flere kanaler de pårørende kan 

bruke for å dele informasjon seg imellom. 
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o Spørsmål fra tjenesteutvalget: De som takker ja til forebyggende hjemmebesøk får sikkert 

mye informasjon. Hvordan sendes invitasjonen til slike samtaler ut? Tjenesten: Invitasjonene 

sendes ut per brev. 

Andre tema og innspill som fremkom i møtet 
Tema:  

• Sommerjobb for ungdom: Sykehjemmet har hatt ungdom i sommerjobb også sommeren 2021, selv 

om det var færre enn i 2020. Dette er et godt tiltak som tjenesten setter stor pris på. Disse går oppnå 

den ekstra bemanningen og bidrar til aktiviteter o.l. for pasientene. Flere ønsker å ta utdanning 

innen helsefag i etterkant av å ha hatt sommerjobb i tjenesten. 

• Ros til medarbeiderne i tjenesten: Vil berømme hjemmetjenesten, og de andre medarbeiderne i 

helse og omsorg. Disse er svært lojale mot de politiske vedtakene som blir fattet, og gjør det de kan 

for å følge opp pasientene innenfor lavere rammer.  

• Bofellesskap: Det er en grense for hvor lenge enkelte klarer å bo i eget hjem. Ønske om at flere kan 

få plass i bofellesskap. Når man ikke klarer å bo i bofellesskap lenger, trenger man plass i sykehjem.  

• Medvirkning: Ønske om at pårørende skal få gi mer innspill til hvilke prosjekter som bør etableres og 

hva som bør være innholdet i dem. Brukere burde vært involvert i alle prosjektene som er 

presentert. De folkevalgte bør instruere tjenesten til å sikre involvering fra brukere og pårørende. 

Også venneforeningene har mange innspill.  

• Kvalitetsarbeid: Hvordan blir statistikk brukt for å forbedre kvaliteten i tjenesten? Her er åpenhet 

viktig. Det fremkom ønske fra en av brukerrepresentantene om at pårørende skal få statistikk 

knyttet til avvik. 

• Maten som serveres ved institusjonene, innspill fra brukerrepresentantene: 

o De i livets siste fase har behov for god og næringsrik mat. Noen pårørende opplever at 

beboere i institusjon går ned i vekt, og da oppleves det som at maten ikke er næringsrik.  

o Spørsmål: Kan det tenkes at de eldre spiser mindre fordi ingen spiser sammen med dem? 

o Noen la frem eksempler på måltider som ikke ble ansett for å være tilstrekkelig. Andre 

opplever at maten er av god kvalitet og ser appetittvekkende ut. En av 

brukerrådsrepresentantene konkluderte med at det er forskjellig oppfattelse, og ønsket at 

noen finner ut hva som er realiteten.  

o De folkevalgte må legge til rette for at institusjonene har tilstrekkelige ressurser innenfor 

dette området.  

o Tjenestens tilbakemelding: Budsjettet på kjøkkenet knyttet til matinnkjøp er ikke redusert, 

det er kun personalressursen som er endret. Tjenesten tar med seg innspill knyttet til maten. 

• Referat: Ønske om at deltakerne får referat fra dialogmøtet. 

Oppsummering  

Kort om hvordan innspill kan følges opp:  

- Tjenesteutvalget tar med seg innspillene tilbake til kommunestyret. 

- Kommunenivået og lederne tar med seg innspillene inn i arbeidet i tjenestene. 
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Dialogmøte for barnehage 27.10.2021 
Kommunestyresalen 

Deltakere 

Brukerrepresentanter:  Maren Beate Nordlien, Marie Myklebø, Stine Guldbrandsen, Caroline Carlsson, Gunn 
Solberg og Ida Stubberud 
Fra tjenesteutvalget: Olav Olstad, Jan Ole Helleberg og Ingvild Hårstadhaugen  
Fra administrasjonen: Ingrid Bøe, Anne Karin Enger, Runa Bakken, Ann Kristin Brudal og Cathrine Furu  
Møtet ble ledet av: Olav Olstad 
Referent: Cathrine Furu 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 

Tema:  

• Driften av barnehagene, der rammene i stor grad er bestemt ut fra antall barn i den enkelte 
barnehage 

• Covid-19; erfaringer 

• Ung Styrke og forskning på barnehageåret 

• Arbeid for å skape trygge og inkluderende barnehagemiljø  

• Samarbeid og kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 

Tema:  

• Foreldrerollen og hvordan foreldrene opplever barnehagehverdagen 

• Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet 

• Rutiner 

• Erfaringer ved levering og henting 

• Foreldremedvirkning 
 

Deltakerne fikk refleksjonsoppgaver som de arbeidet med i grupper: 
- Dette er bra med barnehagene og hvorfor 
- Dette kan bli bedre og hvordan 

 
Gruppenes innspill ble gjennomgått i plenum. 

 

Innspill fra brukerrepresentantene: 

• Dette er bra og hvorfor 

o  Det er en stabil ansattgruppe i barnehagen som skaper trygghet, har oversikt over barna og 

deres situasjon, er hyggelige når man møter dem og tar seg tid 

o  Det er positivt med skolestartergruppa, at man samler de som er jevngamle. De blir kjent og 

får forberedt seg til skolestart 
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o Setter pris på måltidene i barnehagen, særlig frokosten. Ungene får i seg mat, det blir 

mindre stress på morgenen, det blir ikke konkurranse mellom barn når det gjelder 

matpakker, alle spiser det samme. Sosialt utjevnende og sikrer at alle får i seg mat. 

o Det er fint med samlinger gjennom dagen, barna synger sanger og viser at de setter pris på 

dette 

o Positivt med mangfold, at barnehagene feirer samisk nasjonaldag, Id osv. Barna får kunnskap 

om andre kulturer. 

o Det er positivt at barnehagene sender ut bilder, slik at de foresatte kan se hva barna gjør i 

barnehagen. Det er bilder i månedsbrev og det blir også oversendt bilder via appen 

o  Turdager, spesielt for de litt eldre barna. En barnehage samler alle i samme aldersgruppe og 

har felles turer. 

o Det å være ute, både når man sover og når man leker. Det er bra med frisk luft og barna får 

ut energi ved å leke ute. 

o Barnehagene skaper mestring og samhold, barna lærer gjennom å leke og får utviklet 

kreativitet 

o Gode rutiner og tilpasninger ved behov 

o God kompetanse hos de ansatte.  

o At man er nøye på hvem som henter. Det skal meldes fra om andre enn de foresatte skal 

hente. 

o Det er enkelt for foresatte å si fra, og man blir tatt på alvor. Man får tilbakemeldinger på det 

som er tatt opp. 

o Medarbeiderne har vært stabile over mange barnehageår og kjenner ungene. Da går 

oppstarten etter ferier o.l. veldig bra. Barnehagene er flinke til å skape kontinuitet. 

 

• Dette kan bli bedre og hvordan 

o Det kan være litt uklart hva de ansatte forventer av foreldrene for de som har barn i 

barnehagen for første gang. 

o Ønsker en avklaring på hva Visma skal brukes til, hva slags type beskjeder skal meldes der og 

hva skal meldes muntlig. 

o Mer fokus på brøyting og strøing. Det kan være glatte utearealer og fordi kun enkelte 

områder blir brøytet, må man gå gjennom nedsnødde arealer for å levere om morgenen.  

o Ønske om at 4-årskontrollen skal tilbake til barnehagen, da man ser barna i et miljø der de er 

trygge. Det er også lettvint for de foresatte. 

o At alle barn kan sove ute, uavhengig av avdeling.  

o Det er litt ulike kommunikasjon ved henting. Hvor mye man får høre om hva som har skjedd 

i løpet av barnehagedagen kan være avhengig av hvilke medarbeidere man treffer. Kunne 

vært rutiner på hvordan kommunikasjonen skal være når man henter barna. 

o Barnehagene bør bli strengere vedrørende bekledning og sende ut påmelding om at det er 

kaldere og hva slags/hvor mye klær ungene skal ha med seg. Det er foresatte som reagerer 

på at ungene er ute uten tilstrekkelige klær, og det handler om at man ikke har tilstrekkelig 

med skift. Hvor mye medvirkning skal barnet ha med tanke på om de skal ha på seg varme 

klær? 
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o Man er fornøyde med Visma-appen, men det er kanskje ikke nødvendig å sende ut 

oppdateringer til de foresatte via appen mer enn et par dager i uka. De foresatte ønsker at 

de ansatte bruker mest mulig tid på ungene i barnehagehverdagen. 

o Brukervennligheten til Visma-appen kunne vært bedre. Det er funksjonalitet 

barnehageappen ikke har som skoleappen har.  

o Spørsmål: Er det varierte måltider, eller serveres samme mat hele tiden? Kunne 

bygdekvinnelaget engasjeres til å bistå ved matlagingen? 

o Ønsker flere menn i ansattgruppa, i tillegg til de som arbeider i barnehagene i dag. De 

foresatte er veldig fornøyde med de ansatte i barnehagene. 

Innspill fra barnehagestyrerne: 

• Dette er bra og hvorfor 

o Henting og levering fungerer bra. Barnehagen har et åpent og tett samarbeid med 

foreldrene 

o Godt samarbeid hjem-barnehage 

o Godt samarbeid mellom barnehagene og med andre kommunale instanser, lave terskler 

mellom enheter i Gausdal, kan finne gode løsninger for barnehagen hvis det er spesielle 

behov 

o  Stabil ansattgruppe. Godt arbeidsmiljø påvirker kvaliteten og stemningen i barnehagen. 

o  God kvalitet i barnehagene, både organisatorisk og pedagogisk.  

 

• Dette kan bli bedre og hvordan 

o Det er ønskelig å få engasjert alle foreldre og få til god foreldremedvirkning. Man vil at 

foresatte aktivt skal bidra til en god barnehagehverdag.  

o Stabil ansattgruppe er fint, men det kan medføre at man ikke fornyer seg i tilstrekkelig grad, 

eksempelvis når det gjelder litteratur som leses i barnehagen 

o For mange påleggsslag kan gjøre det vanskelig for ungene å velge, så man varierer heller fra 

måltid til måltid. Det er frukt hver dag og grønnsaker til alle måltider. Mange spiser 

havregryn og havregrøt. Det er mest brødmåltid og fruktmåltid. Det ville vært ønskelig med 

flere varme måltider, men det er tidkrevende. Noen barnehager ser at man kunne variert 

måltidene mer. Det serveres «vanlig norsk mat».  Man kan prøve ut andre påleggsslag for å 

få mer variasjon.  

o Kunne vært ønskelig med mannlige medarbeidere i barnehagene. 

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 tjenestene.  
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Dialogmøte for teknisk og næring, 29.9.2021 
Gausdal frivilligsentral 
 
Deltakere 
Representanter fra næringen: Trygve Skaug (Recover AS), Arvid Grimstad (Sigurd og Ola Grimstad AS), Arve 
Noreng og Kristian Rønning (Leve Hytter), Stein B. Olsen (Visit Lillehammer) og Johan Georg Johnsen 
(Gausdal næringsforening). 
Fra tjenesteutvalget: Jon Arild Sagheim og Tor Egil Klufthaugen 
Fra administrasjonen: Torbjørn Furuhaugen, Dag Vågsnes 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 og fokusområder for tjenestene 

 

• Arbeidet med næringsutvikling i kommunen 
o Om den interkommunale næringsenheten Lillehammer region vekst  
o Fokusområder for næringsarbeidet 
o Samarbeid med andre kompetansemiljøer 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
Sammen om bærekraftig arealbruk og for en grønnere kommune 
Spørsmål til drøfting: Hvordan skal vi få til et grønt skifte? 

• Generelt:  
o Det er mye synsing innenfor dette området, og media har en tendens til å fremstille det på en 

spekulativ måte. Kunnskap og korrekt informasjon er viktig. At man oppnår redusert utslipp 
er det viktigste.  

 

• Innspill knyttet til hyttenæringen:  
o Vi har ikke noe valg. Det arbeides sentralt med EU-krav som innebærer at bransjen må 

dokumentere utslipp fra hytter, tomter, grunnmurer osv. Etter hvert forventes det at det blir 
stilt krav om redusert utslipp. Per i dag profiterer ikke næringsdrivende på å ha lavere utslipp. 
Er også innforstått med at det kan bli stilt krav fra kommunens side etter hvert. Viktig å være 
på, sende signaler og være med på å legge premissene. 

o Det finnes ikke enhetlige retningslinjer, alle beregner på egen måte. Venter på retningslinjer 
og krav som er like for alle som sikrer en lik praksis. Alle snakker om det og jobber med det, 
men det kommer til å ta tid. Først regelverk og deretter tar det tid å snu skuta.  

o Vi må ikke la oss bli hysteriske. Det er begrenset hva vi kan gjøre i et lite land som Norge, og 
hovedutfordringen i verden er befolkningsøkningen. Alle har forbruk. Hvis folketallet 
fortsetter å øke, har det liten innvirkning hva næringsdrivende i Gausdalsregionen foretar 
seg. Vi får regler fra EU og disse må vi forholde oss til.  Kommunen må selv gå foran med et 
godt eksempel før den setter krav til andre.  

o For hyttebransjen er det viktig å kunne bruke arealene i kommunen. Dette er et politisk 
spørsmål. Og så må det besluttes hvordan skal man forholde seg til eksempelvis beitebruk.  

o Det sies at vi «bygger fjellet ned», men dette stemmer ikke i virkeligheten.  
Fritidseiendommer legger lite beslag på norsk natur. Bransjen mener vi har mye å gå på, slik 
at vi ikke trenger å klemme sammen bebyggelsen på små tomter. Man kan bruke større 
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arealer og spre bebyggelsen utover. Men det må tilrettelegges for at lokale bedrifter skal 
kunne stå for utbyggingen. Der man bygger tett er det også vanskelig å brøyte. 

o Det ble henvist til en rapport fra Østlandsforskning der det fremgår at det bygges ca. 4500 
nye fritidseiendommer i året, samt at dette kun utgjør ca. 1 % av hyttemassen. I noen 
kommuner bygges det tett og nært veien, og bebyggelsen blir derfor svært synlig. Som følge 
av dette kan det virke som om større deler av bygda består av hyttefelter enn det som er 
tilfelle. Det bør ikke bygges over 1000 meter (tregrensa), da folk ønsker fjellområder uten 
inngripen. Viktig å gjøre så liten terrenginngripen som mulig. 

o Det er mange suksesshistorier som ikke kommer frem i lyset. Man kan få inntrykk av at 
hytteutbyggere ikke har fokus på bærekraft. Dette er noe næringen bør ta inn over seg. Alle 
er avhengige av den meromsetningen hyttefolk drar med seg, og dette beløpet er betydelig. 
Hver hytte legger igjen ca. 100.000 kr i omsetning per år. 

o Hva er bærekraft? Det må defineres. Omsetning er ikke nødvendigvis bærekraft. Alt vi skaper 
lokalt er viktig.  

o Er man nødt til å grave så lange strekker med avløpsledninger i forbindelse med etablering av 
nye hyttefelt? Det finnes nå løsninger som gjør at man kan etablere gode avløp lokalt. Da 
reduserer man eksempelvis transport. Det er heller ikke bra å pumpe opp vannet og sende 
det vekk, da reduseres grunnvannet. Hvis man fører vannet man tapper tilbake, blir ikke 
grunnvannet borte. En av deltakerne argumenterte for at lokale avløp ikke sparer inngrep i 
naturen, da det må legges strøm og vann uansett. 

o Det vil trolig komme overordnede føringer for kommuner når det gjelder klimavennlige valg, 
slik at det ikke nødvendigvis er opp til kommunen. Men det er de folkevalgte som bestemmer 
arealbruken i en kommune. De folkevalgte må legge fakta til grunn i vurderingen, eksempelvis 
knyttet til videre utvikling av Skei. Man har forståelse for at det ikke bør bygges over 
fjellgrensa. 

o Hvis man bygger på beitemark, bør man gi arealer tilbake eller iverksette andre tiltak for å 
kompensere. Utbyggerne kan sette av penger til dette. Det handler blant annet om god 
arealbruk. 

▪ Det er en utfordring for dyra når hytteeiere slipper hundene sine. 
▪ Vi kan ikke stoppe utbygging fordi noen hytteeiere bryter loven, en må gå ut fra at 

man opptrer lovlydig. 
▪ Gjennom å gi god informasjon og sikre tilstrekkelig kunnskap kan vi forhindre 

utfordringer knyttet til beitedyr. 
o Man bør sørge for å kreve replanting der mange trær hogges ned. Dette er det full forståelse 

for fra de næringsdrivendes side, og det er noe de folkevalgte bør sørge for at det stilles krav 
om.  

o Overvann: Man må tenke på hva man legger på hyttetak. Dersom vannet renner veldig fort 
av, kan det fort føre til overvannsproblematikk. Torv sørger for at vannet bindes på taket og 
at det avrennes sakte. Det bør man vurdere som krav. Man må også grave slik at vannet ikke 
renner ut i bekker. Man bør ikke få bygge i myrer. Disse innspillene bør de folkevalgte ta med 
seg inn i sine drøftinger. 
 

 

• Innspill knyttet til reiselivet:  
o Bransjen må fremstå som bærekraftig. Bærekraft er mer enn bare miljø, det handler også om 

det sosiale og det økonomiske. Man må ha med seg alle perspektivene. Transport og 
transportløsninger er et viktig element når det gjelder miljø. Gausdal og Skeikampen henger 
etter på dette området. Togavganger til og fra Lillehammer er ganske bra, men det er en 
utfordring å komme seg til Skeikampen uten bil. En annen ting er utnyttelsen av hyttene. De 
brukes i snitt ca. 70 dager i året og står mye tomme. Hvordan få til gode ordninger med tanke 
på at delingsøkonomi er en bærekraftig utvikling? De yngre som kjøper og bygger hytter, 
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legger dette inn som en del av finansieringen sin. Per i dag finnes det ikke elektriske busser 
som har lang nok rekkevidde, så det er viktig å få opp kollektivtilbud som gjør at folk kan reise 
fra andre deler av landet. 

o Etter hvert en forventning om at man vil få autonome elbiler, kanskje allerede om 5-10 år. 
Tror man vil ha behov for bil når man er på hytta for å reise rundt i området. 
 

• Innspill knyttet til transportnæringen:  
o I tillegg til å oppfylle miljøkrav, har en av virksomhetene som deltok i møtet iverksatt mange 

tiltak for å gjøre virksomheten mer miljøvennlig. Dagens miljøkrav vil forandre seg, men det 
er betydelig mindre utslipp fra motortypen som nå benyttes (Euro 6-motor). Det går derfor i 
riktig retning. Ved å bruke mer miljøvennlig drivstoff, kan utslippet reduseres ytterligere, men 
problemet er at det er betraktelig dyrere. Miljøvennlig diesel bør derfor være subsidiert. Det 
kommer elektriske lastebiler, men det er ikke tilstrekkelig utbygd for å ivareta slike og de har 
heller ikke tilstrekkelig rekkevidde per i dag. En elbil kan i praksis forurense mer enn en Euro 
6-motor. Virksomheten er medlem av NLF og er miljøsertifisert. Dette krever at man har 
miljøvennlig kjøretøy og at dette skal følges opp med miljøvennlig utstyr. Noen virksomheter 
krever i anbud at man kjører på gass, og da må dette etterkommes. 

o Det er viktig med økonomiske insentiver til å ta miljøvennlige valg. Når det er lønnsomt, vil 
man gjøre det. 

o Alle som handler varer bør sørge for at de bruker norske transportører. Mange varer kjøres 
med utenlandske biler, der det per i dag ikke er krav om Euro 6 om bilene tar med seg 
returlass. Det er ikke en miljøvennlig løsning. 

o Det kunder som kjøper transporttjenester kan gjøre for å bidra er å stille krav om at 
transporten er klimavennlig og effektiv. 

 

• Innspill knyttet til det lokale næringslivet: 
o Den lokale næringsforeningen er opptatt av lokale arbeidsplasser. Hyttebygging er viktig for 

mange virksomheter i bygda.  
o Det betyr noe hvor mange biler har man, hvilket verksted man bruker og hvor man fyller 

diesel. Handel foregår stort sett lokalt. Dette er økonomisk bærekraft. Det er stort sett 
treprodukter som brukes, og dette er miljøvennlige arbeidsplasser. Kommunen må hjelpe 
virksomhetene, slik at vi tar vare på det vi har, inkludert arbeidskraft og unge i bygda. Øyer 
som har satset på fritidsbebyggelse har hatt økende folketall. 

o De forskjellige næringene i bygda må snakke sammen. Det må legges til rette for at det skal 
være arbeid til alle. Vi må spille sammen for å få til noe som er bra for alle.  

o Man må bli flinkere til å øke statusen til håndverksyrker. Viktig at virksomheter tar imot 
lærlinger, og at man snakker opp yrket og lønnsnivået. Det samme gjelder transport. Noen 
bransjer sliter med å få tak i folk. 

o  Det stilles strenge krav fra kommunen gjennom rammeavtaler, herunder når arbeidet skal 
igangsettes og være ferdigstilt. Det kan være utfordringer med å få tak i tilstrekkelig 
mannskap. Gausdal kommune er flinke til å ta hensyn til dette. 

o Er kommunen villig til å betale mer for klimavennlige valg og har man utstyret som trengs? 
Kommunen må tenke gjennom de praktiske utfordringene og løsningene før man endrer 
praksis.  
 

• Innspill til hvordan vi kan måle og beregne utslipp og klimavennlighet på en enkel måte:  
o CO2-binding kan være aktuelt å måle. Når man bygger i tre, tilfører man mer tre enn man 

hogger på tomta. Da blir Co2-bindingen bedre og det er positivt for miljøregnskapet. 
Prioriteringer; ta fly til andre land versus å kjøre elbil internt i Norge. 

o 60 % av utslippet ved hyttebygging kommer fra grunnmuren, og andre valg der kan redusere 
utslippet med 70 %. Bruk av lavkarbonbetong kommer trolig til å bli standard. 
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o SSB kommer til å utarbeide statistikk for utslipp, og etter hvert kommer det til å bli innført 
avgifter. 
 

• Innspill knyttet til materialvalg:  
o Virksomhetene bruker i hovedsak tre. Trefiberisolasjon brukes også i stor grad, og denne er 

lokalt produsert. Prisen på dette materialet er konkurransedyktig. Målet er at ei hytte skal 
kunne råtne bort, med unntak av vinduene. Trefiber kan blåses, slik at det ikke er store 
mengder materiale å transportere. 

o Kommunen bør gå foran med et godt eksempel og betale det det koster å bygge i tre. Når 
man skal bruke tre, må det planlegges for det fra starten av. Entreprenører besitter mye 
kunnskap om dette. Når kommunen skal bestille, må man beskrive funksjonskravet og ikke 
den konkrete løsningen. 

o Kortreist bindingsverk er det mest miljøvennlige. Mye massivtre blir levert fra andre land, og 
det er ikke miljøvennlig. 
 

• Innspill fra kommunen: 
o Man må forvente at kommunene vil stille hardere miljø- og klimakrav i anskaffelsesprosesser 

i fremtiden. Hvordan kan kommunen legge til rette for vårt lokale næringsliv i et slikt 
fremtidsperspektiv? Dersom kundene er opptatt av denne typen tematikk, hvordan kan vi 
legge til rette for at vårt næringsliv skal ha kunder fremover? Dette er det viktig å ha dialog 
om.  

o Det kan dukke opp miljøkrav i anbudsprosesser, og det kan ekskludere enkelte tilbydere, 
uavhengig av bransje. Om man ikke stiller krav, vil de som har investert i klimavennlige 
løsninger ikke få uttelling for sine investeringer.  

o Kommunen informerte om at det er strenge krav i arealplaner med skjæring og fylling per i 
dag, men at man har begynt å diskutere endrede bestemmelser for å unngå så mye utkjøring 
av masse. Dette sparer kjøring, og er dermed en mer klimavennlig løsning. Det fremkom et 
synspunkt om at man må tenke på det visuelle/estetiske i denne forbindelse. 

Andre tema 
• Deltakernes erfaringer med kommunen: 

o Veldig positivt: saksbehandlingstid på byggesaker 
o Får den hjelpen man trenger fra byggesaksavdelingen 
o Som innbygger har man det godt i Gausdal (selv om eiendomsskatten er litt høy). 
o For næringsutvikling kan eiendomsskatten være en bremse, men man har skjønt at 

kommunen har behov for disse midlene. Kommunen kan på sin side ikke se at 
eiendomsskatten har medført at hyttebyggingen har bremset opp. 

o Teknisk enhet får gode tilbakemeldinger om at medarbeiderne gjør en god jobb. 
 

• Deltakelse i dialogmøtet: 
o Det er veldig positivt at det lokale næringslivet inviteres til dialog med de folkevalgte. 

 
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. 

 

  



16 

 Dialogmøtene 2021 

Dialogmøte for kultur og fritid, 5.10.2021 
Frivilligsentralen 

Deltakere 

Brukerrådsmedlemmer: Bjørg Linn, Sigrid Wold, Torstein Steinbakke, Olav Olstad og Gina Brumoen 
Fra tjenesteutvalget: Ingvild Aarhus, Mari Nerjordet og Yvonne B. Denneche  
Fra administrasjonen: Edel Klaape-Aasdal, Tine Andersen og Cathrine Furu  
Møtet ble ledet av: Ingvild Aarhus 
Referent: Cathrine Furu 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 

Tema:  

• Informasjon om Frivilligsentralen  

• Frivilligheten i Gausdal 

• Småjobbsentralen som samarbeidspart 

• Møteplasser og tilbud for ulike målgrupper 

• Frivillighetens år (2022) 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 

Tema: Frivilligsentralen og frivilligheten 

Spørsmål og innspill fra brukerrådsmedlemmene: 

• Turgruppe i regi av Den Norske Turistforening (DNT): 

• Det må ikke bli for vanskelig eller byråkratisk å være frivillig. Det kommer ulike pålegg, 

eksempelvis krav om kurs og skolering, og man opplever å ha et stort ansvar for de man 

eksempelvis er turleder for. Det kan gjøre det utfordrende å rekruttere nye frivillige. Man 

kan ikke være ansvarlig for de man har med seg på tur og medbringe førstehjelpsutstyr. 

Påleggene kommer fra Den Norske Turistforening, ikke kommunen. Tjenesten: Påtar seg 

gjerne ta kontakt med DNT Lillehammer for å drøfte dette. Det er også mulig å tilby 

førstehjelpskurs ved frivilligsentralen i Gausdal, eksempelvis til de som deltar i turgruppen, 

da det kan senke terskelen for deltakelse. 

• Turgruppa er et folkehelsetilbud. I tillegg til den aktiviteten man har i dag, kan man muligens 

motivere en noe mindre sprek målgruppe til å delta. Denne målgruppa er det imidlertid et 

eget gågruppe-tilbud for i privat regi, samt tilbud i regi av Frisklivsentralen. 

• En gruppe er ifølge Frisklivssentralen underrepresentert når det gjelder å delta på 

aktivitetstilbud, og det er eldre menn med helseutfordringer. Hvis man skulle rettet seg en 

annen gruppe enn de som har tilbud per i dag, er det kanskje en gruppe å sette fokus på. 

• De som deltar på tilbudene er med på å legge premisser, eksempelvis hvilke turer man skal 

gå. 
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• DNT har noen føringer knyttet til «Aktiv i 100», der man ikke skal være helt nybegynner for å 

delta på turene. 

 

• Hvem bruker Frivilligsentralen? Er det de som allerede har aktive liv, eller er det en mer sammensatt 

gruppe, der også de som er underrepresentert i andre tilbud deltar? Det kan være en terskel for å ta 

kontakt med Frivilligsentralen. Tjenesten: Håper man når ut til mange, men dette finnes det ikke 

statistikk på. Hjemmetjenesten er en god samarbeidspart, for å få gitt informasjon ut til aktuelle 

deltakere. 

• Tilbudet «Eldre ut på middag» der det er søkt midler fra fylkesmannen, virker å ha nådd en bred 

gruppe, og det var et godt sosialt tiltak. 

• Strikkegruppa i Gausdal er oppløst, som følge av manglende rekruttering. 

• Formiddagstreffen har fungert godt i mange år, og har også bred deltakelse. 

• Det var en periode et samarbeid med ungdomsklubben, men dette er avsluttet som følge av 

manglende etterspørsel. Tilbudet ble gitt onsdager i perioden mellom skole og ungdomsklubb. 

Ungdomstilbudet har vært redusert som følge av koronasituasjonen. Frivilligsentralen tilpasser seg 

det som er ønsker og behov. 

• Frivilligsentralen har utviklet seg til å i større grad gi tilbud til barn og unge de senere år. Eksempler 

på tilbud som gis til denne målgruppa er Miniklubb og sommerklubb.  

o Innspill fra foresatt: Slike lavterskeltilbud er fine sosiale møteplasser for barn og unge som 

ikke driver med organisert aktivitet. Man trenger ikke å være motivert for eller god i en 

aktivitet for å delta, det motvirker mobbing og ensomhet, og man knytter bånd til elever ved 

andre skoler.  Det har vært fint at det har vært mulig med leksehjelp. Dette vil være ekstra 

viktig i etterkant av korona.  

o Tjenesten: Man vurderer nå en type klubb der man kan prøve ut ulike typer aktiviteter over 

en periode, eksempelvis matlaging, maling osv. Etterspørselen må sjekkes ut først, slik at 

man kan tilpasse seg det deltakerne ønsker. Tidligere har det vært matservering, leksehjelp, 

med bistand fra frivillige, i tillegg til at deltakerne har hatt tilgang til gymsal og 

ungdomsklubbens lokaler. 

• Er det etterspørsel man ikke klarer til å imøtegå? Tjenesten: I hovedsak ikke, men det er utfordrende 

å få et tilstrekkelig antall besøksvenner for eldre, spesielt mannlige. Det er ønskelig fra noens side at 

man kan være med på aktiviteter med besøksvennen.  

• Hvordan rekrutterer man frivillige? Tjenesten: Først og fremst skjer rekruttering gjennom nettverk 

og bekjentskaper – i hovedsak gjennom eksisterende frivillige. I tillegg annonseres det jevnlig, man 

sender ut nyhetsbrev, har ved enkelte anledninger brukt kirkebladet, bruker et digitalt 

administrasjonsverktøy man sender ut forespørsler om oppdrag gjennom, samt gir ut informasjon på 

Gausdalsdagen. Det har vært utfordrende å rekruttere i koronatiden, og det har også vært mindre 

fokus på det i denne perioden.  

o Innspill: Kan mannlige gårdbrukere være en gruppe som kan bidra som frivillige, og kan man 

ta kontakt via bondelagene? Kan det være aktuelt for noen å besøke en gård, enkeltvis eller i 

gruppe? Eller kan det være aktuelt for en gårdbruker å ta med seg noen på ulike typer 

gårdsaktiviteter?  

• Matpakking og matombringing, hver torsdag hele året, fungerer godt. Dette er en oppgave flere er 

svært motiverte for og som er et fast oppdrag. Det sendes også ut noe informasjon via de som kjører 

ut maten, eksempelvis om tilbud om strøsand via Lions. 
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o Spørsmål: Er det mange som klager på maten de får utkjørt? Tjenesten: De frivillige har ved 

enkelte anledninger fått slike klager. Etter det tjenesten er kjent med, er det ingen som har 

klaget på prisen. 

o Noen av de som kjører ut, bruker litt tid på å prate med de man leverer mat til. På den 

måten når man kanskje noen av de som ikke deltar i aktiviteter. Dette er et godt og viktig 

tilbud.  

• Frivillige bidro ved forhåndsstemmemottaket ved valget i 2021. Dette var et oppdrag det var enkelt å 

få frivillige til å påta seg. Det samme er bistand ved vaksinering, der mange ønsker å delta. 

• Hvorfor er det noen som ikke velger å benytte seg av tilbudene? Dette er trolig sammensatt. Kanskje 

ser man ikke på seg selv som noen som har behov for et tilbud? Noen er kanskje redde for å være til 

bry, eller har fysiske utfordringer som gjør det arbeidsomt å dra ut på noe. Noen mister kanskje 

interessen for å delta i sosiale sammenhenger. Hvis man ikke har et sosialt nettverk eller spesifikke 

interesser fra før, kan dørstokken bli høy. Samarbeid med hjemmetjenesten er viktig for å få ut 

informasjon til aktuelle innbyggere om tilbud som gis. Tjenesten: Innbyggerdag og forebyggende 

hjemmebesøk er også viktige informasjonsarenaer som man håper vil bli mer brukt fremover.  

• Går de fleste arrangementene for frivillige på dagtid? Det kan i så fall gjøre det utfordrende for de 

som er i jobb å bidra. Blir frivillige derfor i hovedsak rekruttert blant de eldre? Tjenesten: Det 

stemmer at mange oppdrag er på dagtid. Noen oppdrag kan også gjennomføres utenom 

arbeidstiden, eksempelvis å bidra ved arrangementer og besøksvenn. Det er per nå god tilgang på 

frivillige, og disse påtar seg en bredde av oppdrag, både faste og sporadiske. Samtidig er det positivt 

om man får rekruttert flere. 

• Kommunestyret skal i løpet av 2022 vedta en frivilligstrategi. 

• Det er positivt at Frivilligsentralen i Gausdal er til for en bred målgruppe. 

• Frivilligsentralen får ros for å ha varierte tilbud som når mange innbyggere i flere aldersgrupper. 

• Frivillighet, herunder deltakelse i lag og foreninger, er også en sosial arena. 

• Det er også viktig å se frivilligheten som skjer utenom frivilligsentralen. Her inngår også en rekke 

tilbud til barn og unge. Frivillighet er en viktig faktor for å trekke nye innbyggere til bygda, blant 

annet fordi det gir et attraktivt samfunn med mange tilbud til barn og unge.  

• Frivilligheten har stått på gjennom koronaperioden, og har jobbet for å finne alternativer i en 

utfordrende tid. Noen organisasjoner har til og med fått flere medlemmer i denne perioden. 

• Babysang: Tilbudet er lagt på is i koronaperioden. Diakonen har tidligere ledet dette tilbudet.  

• Tid Kafe ble trukket frem som en fin møteplass, der det også er deltakelse fra frivillige. 

• Åpen hall er et godt tiltak som er gjenopptatt etter koronaperioden. Det er fint at man ikke må 

forplikte seg, men kan delta når det passer. 

• Spørsmål: Er det mulig å etablere et frivillig svømmetilbud? Speideren skal gjennomføre 

svømmekurs i egen regi, men det er ikke åpent for alle. Det kan være en terskel for å bruke 

Jorekstad. Frivilligheten kan her bidra til sosialt utjevnende tiltak. Tjenesten: FAU ved Forset skole 

har tidligere tatt kontakt med frivilligsentralen for å etterspørre mulighet for å søke midler, samt 

bruke frivillige, for å ha et lavterskeltilbud om åpen svømmehall. 
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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.  

Konkrete ting tjenesten er blitt bedt om å følge opp: 

o kontakte DNT for å få signaler om hvilke krav som stilles til turledere 

o Vurdere hvordan man kan rekruttere flere menn som frivillige 

o Bruke de nettverkene som eksisterer for å spre informasjon om tilbud, eksempelvis de som 

leverer ut mat. 
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Dialogmøte for familie og helse 20.10.2021 
Kommunestyresalen 

 
Deltakere 
Brukerrepresentanter: To foresatte til barn som har fått oppfølging av PPT 
Fra tjenesteutvalget: Olav Olstad, Tor Egil Klufthaugen og Mari Nerjordet  
Fra administrasjonen: Sølvi Bergset, Live Tykket og Cathrine Furu  
Møtet ble ledet av: Olav Olstad 
Referent: Cathrine Furu 
 
 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 
 
Tema:  

• Mandat for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

• PP-tjenestens oppgaver 

• Kvalitetskriterier for tjenesten 

• Informasjon om hvordan tjenesten jobber i Gausdal 

• Samarbeid med andre tjenester  
 

 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 
 
Tema: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

• Førhenvisningsfasen er fin, for da kan lærere snakke med PPT og lære hvordan man kan tilrettelegge 
i klasserommet, for å unngå henvisning og behov for spesialundervisning. Om det viser seg at tiltak 
innenfor den ordinære opplæringen ikke er tilstrekkelig, er PPT allerede kjent med situasjonen. 

• Å bli tatt ut av klasserommet for kartlegging kan oppleves som belastende for elever. 

• Opplevelse av mer struktur og orden rundt barnets utfordringer da han startet på skolen. PPT har 
vært en god støttespiller i tverrfaglige koordineringsmøter, samt opp mot andre eksterne 
kompetansemiljøer. Opplever at skolen jobber godt og strukturert, selv om det ikke er alle 
anbefalinger i sakkyndig vurdering som kan følges opp i like stor grad. 

• Tar det lang tid før barnet blir fulgt opp når man oppdager at det er utfordringer? Tjenesten: 
Barnehagen og skolen skal igangsette tiltak med en gang, man venter ikke på utredninger i PPT. 

• Hvordan oppleves ressursene i tjenesten? Tjenesten: Mye tid går til individarbeidet, og det blir ikke 
så mye tid til det systemrettede arbeidet som er ønskelig.  

• Det kan virke som om foreldre som står på for sine barn får hjelp raskere. Tjenesten: Det er en 
systematisert venteliste. Det skjer en prioritering blant de som er på venteliste. 

• Tjenesten: Målet er maksimalt tre måneders ventetid på utredning, men det er ikke alltid at dette 
målet er blitt oppfylt. Det er ikke enkelt å finne kvalifiserte vikarer ved vakanser i tjenesten. 

• Hvor stort etterslep har tjenesten? Tjenesten: Mange elever blir henvist i juni, rett før skoleslutt, og 
da blir ikke utredninger gjennomført før til høsten. Mye etterslep er tatt igjen, selv om det kan skje 
uforutsette ting som påvirker fremdriften. 

• Opplever PPT at skolen venter på sakkyndig vurdering? Tjenesten: Det kan variere litt, det er 
ønskelig med et mer ensartet system. 

• Det er lovfestet plikt til intensivopplæring ved skolene når man oppdager at elever har faglige 
utfordringer. 
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• Det er positivt når det gjennomføres tiltak i hele klassen. Da opplever ingen elever at de skiller seg 
ut. Det kan også være tiltak som virker positivt for mange i klassen. 

• Elevene vil helst være i klassen, for å opprettholde den sosiale tilhørigheten. Tjenesten: Man tar bare 
ut elever av klassen når det er nødvendig for læringsutbyttet. 

• Nå som alle elever har iPad, skiller man seg ikke ut om man har særskilt behov for IKT-utstyr i 
opplæringen. 

• Når rammene ved skolene blir strammere, kan det medføre økt grad av spesialundervisning, som 
følge av mindre ressurser til tilrettelegging. 

• Tjenesten: PPT er nå mye tettere på skolene, ved å ha jevnlig tilstedeværelse der. Det gjør avstanden 
kortere, samt at man kan drøfte i en tidlig fase. PP-rådgiverne disponerer arbeidsplasser ved den 
enkelte skole for økt tilgjengelighet og samhandling. 

• Råd fra foresatt: Lærere kan invitere PP-rådgiver til å observere i klasserommet for å gi råd om tiltak. 
Tjenesten: PP-tjenesten kan observere, og i tillegg kan man ved behov få bistand og veiledning av 
eksterne kompetansemiljøer. 

• Det er fint at PPT innhenter kompetanse og ressurser utenfra når det er behov for det.  

• Hvordan oppleves terskelen til å ta kontakt med PPT? Tilbakemelding: Det opplevdes kanskje som litt 
utfordrende å ta kontakt i starten, men det oppleves ikke slik når man er kjent med tjenesten. 
Kontakten med PPT oppleves som positiv, og de foresatte oppleves å bli anerkjent og tatt på alvor. 
Det er viktig og fint at PPT kommer inn på et tidlig tidspunkt. Når foresatte vet hva barnets 
utfordringer er, er det enklere å støtte og følge opp på best mulig måte. Noen foresatte kan være 
skeptiske til at barnet blir henvist til PPT, da det kan være utfordrende å ta inn over seg at barnet 
strever med noe.  

• De foresatte opplever at dialogen med lærerne er god. Det er mest naturlig å ha kommunikasjon 
med skolen, men vet at man kan ta kontakt med PP-rådgiver om det er behov for det.  Noen ganger 
kan det ta tid før PP-tjenesten blir koblet på, da læreren kan tenke at eleven over tid vil ha en 
normal progresjon. Tjenesten: Det er ikke alle tester som kan gjennomføres før elevene er av en viss 
alder, men det er viktig at læreren er observant og iverksetter tiltak hvis en elev eksempelvis har 
utfordringer med å knekke lesekoden innenfor rammene av den ordinære opplæringen. 

• Det kan hende en del foreldre ikke har innsikt i hva PP-tjenesten er og hva som er deres rolle.  

• Hvordan kan man gi informasjon og trygge foresatte på tjenesten? Tjenesten: PP-tjenesten 
presenterer seg på foreldremøte i første klasse. Det er ikke sikkert det er nødvendig at alle vet hva 
tjenesten gjør. Læreren vil snakke med de foresatte dersom de opplever at en elev kan ha 
utfordringer. 

• Er det mulig å vri tjenesten til å ha større fokus på det systemrettede arbeidet og forebygging med 
de ressursene tjenesten har i dag? De foresatte tenker at tjenesten sikkert kunne ha nytte av mer 
ressurser, og det ville også være positivt med større voksentetthet i skolen. 

 
 
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 skole 26.10.2021 

Deltakere 

Brukerrepresentanter: Hildegunn Rønningen, Hilde Waalen og Anders Sønstevold 
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:  

• Overgang fra covid-19 til normal skolehverdag 

• Samarbeid skole-hjem 

• Svømming 

• Skoleskyss 

• Fagfornyelsen 

• Ung Styrke 

• Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

• Barns psykiske helse og kompleksiteten i utfordringsbildet 
o Faktorer som kan virke inn 
o Viktigheten av et tett samarbeid mellom skolen og hjemmet, samt med andre tjenester 
o Foreldre/voksne kan bidra positivt til at barn og unge blir inkludert i fellesskapet 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 

Tema:   Barns psykiske helse - kompleksiteten i utfordringsbildet 
Hvordan kan foreldre/voksne bidra til at alle barn opplever å være inkludert i fellesskapet?    

 
Deltakerne fikk refleksjonsoppgaver som de arbeidet med i gruppe: 

- Hva gjøres i dag som vi kan gjøre mer av? 
- Hva gjøres i dag som vi ikke trenger å fortsette med? 
- Nye ideer, for foreldregruppa eller foreldre i samarbeid med skolen 

 
Gruppas innspill ble gjennomgått i plenum. 

Innspill fra gruppene: 

• Hva gjøres i dag som vi kan gjøre mer av? 

o Videreføre Ung Styrke 

o Gausdalsmodellen som forbereder for læring 

o Skolen som viktig arena for sosial kontakt 

▪ Fellesarrangement med foreldre, selv om det noen gang er utfordrende å få med 

alle foreldre.  

▪ Arrangementer for ungene på skolen.   
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▪ Noen avgangselever har overnatting på skolen, lavterskel der alle deltar 

▪ Finne på noe i nærmiljøet slik at alle kan delta 

o Mange fritidsaktiviteter i bygda, men en del er ikke med på noen aktiviteter 

o Bra med åpen hall og ungdomsklubb for de som ikke er med på organisert aktivitet 

o Lavterskeltilbud er så lavterskel at de foresatte ikke må involvere seg/delta. Noen foresatte 

kan kvie seg for å bidra.  

o Både skolen og hjemmet kan og bør bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 

 

• Hva gjøres i dag som vi ikke trenger å fortsette med? 

o Kanskje man i enda større grad skal legge til rette for foreldredeltakelse ved foreldremøtene. 

Kan man bruke foreldremøtene til enda mer?  

 

•  Nye ideer 

o Mer kompetanse på IT og sosiale medier for unger og voksne 

o Fellesskap for de som liker å game, det er også en sosial arena 

o Fokusere mer på lærernes trivsel. Hvis lærerne har det bra, så har barna det bra. 

o Flere aktiviteter for de som ikke driver med idrett eller korps. Eksempel: mekkeklubb 

o Aktiviteter på tvers av klassetrinn, «besteforeldredag»  

o Fokus på delingskultur, eksempelvis gjennom utstyrsbank ved skolen. Noen skoler låner ut 

utstyr, slik at man kan delta i alle aktiviteter. Det kan etableres samarbeid med skilag, og 

skolen kan få beskjed når skilaget har byttedag. Skolen kan potensielt sikre seg utstyr som 

blir igjen etter byttedagen. Utlån av utstyr ved skolen må skje på en slik måte at elevene ikke 

opplever det som ubehagelig at de ikke har utstyr selv. Hvis skolen gir tidlig beskjed om 

aktiviteter som skal gjennomføres i skoletiden, er det mulig å låne utstyr i Utstyrsbanken ved 

Gausdal arena. 

o Foreldrene må tenke seg om ved arrangementer som karneval og Halloween, slik at det ikke 

blir et press om å ha kjøpte/dyre kostymer. Dette kan skolen også bidra til. Noen skoler 

oppfordrer til at man ikke skal kjøpe eller har en regel om at kostymet ikke skal koste noe 

ved at man skal bruke noe man har fra før. Det er lurt at skolen gir elevene direkte beskjed 

om dette, slik at det ikke er de foresatte som må formidle. 

o Bruke ungene som en ressurs, la ungene bidra i praktisk arbeid for å la dem oppleve å være 

til nytte. Det er mange meningsfulle oppgaver barn kan utføre og som kan gi gode 

mestringsopplevelser. Deltakelse i «Hold Innlandet rent» er et eksempel. Når ting skjer på 

skolen blir alle med. Skolen kan utfordre foresatte til å bidra til å finne oppgaver/aktiviteter. 

For at skolen skal bli kjent med aktuelle oppgaver/aktiviteter, kan foresatte gi skolen tips.  

Andre tema 

• Man ser i noen tilfeller at elever blir påvirket av ting de ser på tv eller hører om via andre som 

egentlig ikke egner seg for barn. Hvordan kan foresatte og skolen samarbeide om å møte slike 

ting? Det er viktig at de kan snakke med sine foresatte om ting de ser. 

• Behov for digital kompetanse og bevissthet rundt bruk av sosiale medier, deling av bilder osv. 

• Det er viktig at både skolen og hjemmet har fokus på å utvikle barn og unges selvbilde, at de 

utvikler forståelse for hva det innebærer å være en god venn osv.  
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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 19.10.2021 
Kommunestyresalen 

Deltakere 

Brukerrådsrepresentanter: Hans Erik Hovland og Per Bjørn Brandsæter 
Fra tjenesteutvalget: Ingvild Aarhus, Helene Dybdal og Ingvild Hårstadhaugen  
Fra administrasjonen: Annichen Hopland Ødegård, Merethe Øien og Cathrine Furu  
Møtet ble ledet av: Ingvild Aarhus 
Referent: Cathrine Furu 

Fra orienteringen fra administrasjonen og møtedeltakernes innspill 

Tema:  

• Informasjon om habiliteringstjenesten  

• Informasjon om aktivitetstilbud, jobb og dagtilbud 

• Samarbeid med NAV og ulike eksterne virksomheter 

Fra tjenestekomiteens drøftingspunkt, - og møtedeltakernes innspill 

Tema: Aktivitetstilbud, herunder jobb og dagtilbud 

Spørsmål og innspill: 

• Får alle som ønsker det jobb?: Tjenesten: Alle får et aktivitetstilbud og/eller en jobb utfra egne 

forutsetninger. 

• Tilbakemelding fra brukerrådsrepresentant med erfaring fra jobb- og aktivitetstilbudet:  

o Gjenbruket er en fin plass å jobbe med mange ulike oppgaver.  

o Å jobbe er veldig viktig for den enkelte. Det er en del tilbud, men utvalget er litt lite. Noen 

kan klare mer. Det er mange bedrifter som ikke ser verdien av denne arbeidskraften, og det 

er synd. Ønsker at det var flere jobber i bedrifter, eksempelvis i butikker, bensinstasjoner, 

kafeer, grendekinoen. Ryddeoppgaver er veldig aktuelle. Det trenger ikke nødvendigvis å 

være betalt arbeid, det kan være frivillighet. Frivillighet er aktuelt når den enkelte synes det 

er morsomme eller interessante oppgaver. Mange typer oppgaver kan være aktuelle. 

Aktivitetssenteret har ikke de mest interessante oppgavene for de yngre.  

o Det er mulig å ha en periode med utprøving i bedriftene, eksempelvis i samarbeid med NAV. 

Da ser både bedriften og den enkelte om det fungerer. Målet er å finne en varig tilrettelagt 

arbeidsplass.  

o Har en tilpasset arbeidsavtale med bedriften han jobber i. Har en utvidet fleksibilitet når det 

gjelder arbeidstid og oppgaver. Det er veldig positivt. Ideelt sett kunne flere hatt en slik 

arbeidssituasjon. 

o Kan arbeidet kobles opp med støttekontakt, slik at man har med seg noen på jobb? 

Tjenesten: Noen ganger får man det til. Mange støttekontakter har imidlertid en annen jobb, 

og har slike oppgaver på fritiden, og da blir det mer utfordrende.  
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o Må aktiviteten være i Gausdal? Tjenesten: Ikke nødvendigvis, men det er noen 

rammefaktorer man må forholde seg til og hensyn man må ta. 

o Kan det være aktuelt å jobbe med frivillighet rettet mot andre? Det er ønskelig å jobbe i 

ordinære bedrifter. Å jobbe i barnehage er for eksempel aktuelt. Det kan være positivt for 

bedriftene også, de får mer arbeidskraft.  

o Tjenesten: Noen kan ha en selvstendig jobb, for andre er det mer utfordrende. Man må 

kanskje prøve ut ulike oppgaver for å finne noe som fungerer for den enkelte, og det er 

viktig med tett oppfølging. Det er ofte de større bedriftene som har anledning til å følge opp.  

o Tjenesteutvalget: Kan man inspireres av det som gjøres i andre kommuner/regioner? 

• Det er tidligere arrangert countryfestival i regi av Heggelia som var en stor suksess. Ideen kom fra en 

av beboerne i Heggelia. Det ga et fellesskap og var sosialt for mange. Ønske om at det kan bli et årlig 

arrangement.  

• Det er startet et tilrettelagt håndballtilbud i Gausdal som trener en gang per uke og som spiller 

kamper mot andre lag. Det er et svært positivt tilbud. Lillehammer har eget tilbud, men det deltar 

også personer fra Lillehammer og Øyer. 

• Tilbakemelding fra verge:  

o Personen han er verge for er aktiv og fornøyd.  

o For ham er det veldig positivt at busstilbudet er utvidet, for han bruker aktivitetstilbudet i 

Lillehammer mye. Bussen går nå hver time fra Forset til Lillehammer.  

• Spørsmål til tjenesten: Har tjenesten tilstrekkelig ressurser til aktivitets- og jobbtilbudet? Tjenesten: 

Det drives gode og forsvarlige tjenester, selv om man alltid kunne ha ønsket seg mer ressurser. Det 

skjer stadige endringer i tjenesten som man må tilpasse seg til. Det er viktig å se mulighetene, hva 

man kan få til innenfor rammene. Tjenesten er flink til å bruke kompetanse på tvers for å sikre rett 

kompetanse på rett plass til rett tid. 

• Spørsmål: Er det en kobling mellom frivillighet og habilitering? Kan man eventuelt bidra ved 

arrangementer? 

o Tjenesten: Noen har deltatt ved matombringing, og noen er med på sanggruppe på 

frivilligsentralen. For noen er det behov for at ledsager, og det må skje innenfor det 

tjenesten har kapasitet til, eventuelt med støttekontakter eller andre. 

Andre tema: 

• Hva skjer med Bjørkvin? Tjenesten: Det er et kommunestyrevedtak om at bofellesskapet skal legges 

ned på sikt.  

• Hva med kapasiteten i Heggelia? Det er en ledig leilighet i Heggelia, alle andre leiligheter er i bruk, 

enten som faste boliger eller som treningsleiligheter.  

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.  


