
Dialogseminar 1. september 2022- notater fra gruppearbeidene  
 

Gruppeoppgave 1 – med grupper på tvers (folkevalgte/ansatte) 

 

Gruppe 1  

• Tror på statistikken, men tror ikke det blir riktig så ille. Det ordner seg ikke av seg selv, men 

viktig å ha en plan. 

• Utfordringen er så stor at det er vanskelig å se løsningen. 

• Vi er bedre stilt enn andre land, som har erfart denne aldringen allerede (Italia). 

• Vi vet hovedtrekkene, og mye vil påvirke hvordan det faktisk utvikler seg (eksempelvis klima) 

• Mye kan endre seg, også når det gjelder barnetall. 

• Den største utfordringen er rekruttering og kvalifiserte ansatte. 

• Har vi egentlig en kriseforståelse? 

• Folk må ta mer ansvar for sin egen alderdom. Gausdal har starta, med boliger som eldre 

kjøper i sentrum, og som gjør det enklere å gi tjenester effektivt. 

Hva kan vi gjøre? 

• Vi må ha de tilbudene vi har. 

• Det er uaktuelt å legge ned skolen i Forset. 

• Sentral bosetting for eldre. 

• Satse på et aktivt landbruk, som gir arbeidsplasser. 

• Det finnes ingen quick-fix. 

• Få inn en mulighetstankegang. 

• Den jevne innbygger vil ikke ha noen kriseforståelse. 

• Administrasjonen må sørge for at politikerne får den nødvendige input. 

• Gausdal er på god vei, og må se på struktur (skole, barnehage og sykehjem) når det blir 

aktuelt. 

• Vi må ikke klamre oss til dagens struktur. 

                                                 
                                              

                                 

                                                  

                     

                                                       
         

                                                 

          



 

Gruppe 2 

• Folk må ta mer ansvar for å legge til rette for når de blir gamle - gjøre en innsats selv. 

• Tilrettelegge for tun tilknyttet sykehjemmene. 

• Digital utfordring 

• Kutte individuelle ressurser. Tilby alternative tilbud.  

• Kvalitetssikring/internkontroll tar mye tid som kunne vært brukt på tjenestene (eksempel fra 

det private).  

• Skolestruktur 

• Barnehagestruktur 

• Lovpålagte oppgaver – hva må vi utføre? 

• Forebygging innen eldreomsorgen. Utsette behovet for helsehjelp – benytte dagsenter.  

• Interkommunalt samarbeid i flere tjenester 

Gruppe 3 

• Hvis de eldre skal bo hjemme lenger, må de ha bolig som er egnet til å bli eldre i («graderte 

bofellesskap», «eldretun») 

• Spreke pensjonister er en stor ressurs 

• Husene folk skal bo i må ha en standard som tåler framtidas klima 

• Integrering mellom aldersgrupper (ikke hver sin boks) – barnehage/skole/eldre 

• Velferdsteknologiske løsninger i pleie 

• Forebygging 

• Utnytte restarbeidsevne (uføre/unge pensjonister) 

• Opplegg for å få utnyttet kompetanse til nye innbyggere (innvandring/tilflytting) 

• Tenke nytt om barnehage-skole (eksempelvis 1-10 skole i Vestre) 

• Kommunegrenser (må de være så rigide når det gjelder tjenester) 

Gruppe 4 

• Felles barne- og ungdomsskole i Forset/storskole/storbarnehage? 

• Folkevandring som stor utfordring: Klimaflyktninger: Store innvandrer-grupper som kommer 

til Norge -og Gausdal. Hva vil det føre til? Både skummelt, spennende og til nytte. Folk er 

ressurser. 

• Transformere bygg til framtidige «bofellesskap» for eldre. Hvor den enkelte kjøper sin 

leilighet, gjerne små enheter med felles-områder. Kan også være mulighet til å leie leilighet 

ved dårlig økonomi. 

• Levevaner: Sørge for å holde seg i form. Hva er det viktigste kommunen kan gjøre? Legge til 

rette, forebyggende satsinger i tjenestene. 

• Utfordring: Hvordan skal vi legge til rette for de eldste av de eldste? Mange flere 90+ som 

trenger flere tjenester.  

• Fortsatt utvikle kollektiv-tilbudet i Gausdal.  

Gruppe 5 

• Strukturendringer 

• Tiltak for å beholde kompetanse (personalpolitikk) 

• Utnytte kompetansen bedre (se på arbeidstidsordninger) 

• Jobbe for at det følger ressurser med nye oppgaver 



Gruppe 6 

• Fiber/5G-utbygging 

• Etablere sykepleierutdanning i tilknytning til Gausdal videregående 

• Ta imot flere flyktninger (mottak) 

• Tenke nytt om skole (struktur/heldagsskole/digital skole) – hvordan beholde skolen som 

samlingspunkt i grendene? 

• «Oljeplattform» - få folk til å komme hit for å jobbe turnus 

 

Gruppeoppgave 2 – der gruppene 1-3 er folkevalgte, og gruppene 4-6 er ansatte 
 

 

Gruppe 1 

• Åpne informasjonsmøter. 

• Arbeidsgrupper med innbyggere, etter modell fra «Aldersvennlig lokalsamfunn». 

• Grendeutvalg. 

• Få flere med på medlemsmøter i partigruppene for å nå ut til flere 

• Politikerne må sette seg godt inn i de politiske saker som er på dagsorden slik at de kan gi 

ordentlige svar til innbyggerne. 

• Bør politikere få mer kunnskap og hvordan vi uttaler oss – til media, sosiale media? 

Gruppe 2 

• Snakke med folk – medlemsmøter med ulike temaer 

• Hvordan få tak i innbyggere (spesielt yngre) 

• Lytte når innbyggere snakker til oss 

• «Politisk kveldsmat»: Sette ulike temaer på dagsorden (åpne for digital deltakelse) – 

presentere klare fakta omkring temaet og stille spørsmålet: Hva syns dere vi bør gjøre? 

• Politisk redaksjonskomite – gjør at alle partier blir tidlig involvert 

             

                               
                                
                              
     

                    

                    

                                 

                           
                                  
                                  



Gruppe 3 
 

Gruppe 4 

• Belyse saker på en god måte – grunnlag for vedtak 

• Bistå på arenaene – møteplasser 
- orienteringer 
- møteplasser  
- delta i «grupper» med folkevalgte og innbyggere 

• Kommer an på hva de folkevalgte velger å gjøre videre: 
- heie på politiske initiativ 
- se på mulighetene og få fram alternativer 

• Iverksette politiske vedtak, framsnakke, forklare og oversette folkevalgte beslutninger  

• Være lojale, ta rollen sin, ta uenighet profesjonelt 

• Legge til rettet for faktagrunnlag, gjøre det kjent for alle, ved informasjon og kommunikasjon 
- Bidra til å løfte fram muligheter  

• Styrkebasert tilnærming: Med oppmerksomhet på det som virker og som vi kan gjøre mere 
av 

• Bidra til godt arbeid inn mot de frivillige 

• Samarbeid/samhandling krever engasjement 

• Sørge for at ansatte får god informasjon, og blir involvert på en god måte, - både med tanke 
på utfordringsbildet – mulighetene – løsningene og konsekvensene.  

• «Sammen får vi det til».  
 

Gruppe 5 

• Belyse saken: Gi et godt beslutningsgrunnlag (deretter jobbe for å gjennomføre vedtaket) 

• Jobbe godt med faktagrunnlaget 

• Dialogmøter (vi på administrasjonssiden har virkemidler vi kan bruke for å «få folk i tale», 

bidra til at flere kommer til orde – nye metoder) 

• Bistå på andre møteplasser (gi oppdatert informasjon) 

• Hjelpe til med møteinvitasjoner/rigging 

• Være lojale mot beslutninger (som tillitsvalgte). Positive holdninger – snakke fram prosesser 

som pågår og forklare hva som skjer 

• Bistå i utforming av dokumenter. Tydelighet og tilgjengelighet.  

• Sørge for at korrekt informasjon kommer fram 

• Trygge på å jobbe sammen - tillitsskapende 

• Belyse konsekvenser av ulike alternativer 

• Klarspråk i utredinger 

• Vi jobber alle for innbyggerne 

• Hvordan få folk til å «gripe muligheten» - når det er en mulighet for å engasjere seg? 

• Hjelpe til i realitetsorienteringen 

Gruppe 6 

• Det handler om kommunikasjon (politikerne må ha trygghet i sine strategiske valg), og 

hvordan få den nødvendige innbyggerdialogen? Hva med direktekontakt: Ringe og snakke. 

Sende og spørre (spørreundersøkelser). 

• Minske gapet mellom innbyggerne og politikerne, og gi innbyggerne mer kunnskap om hva 

politikerrollen innebærer (vise til hva som er oppnådd, og hva som må oppnås). 



• Legge til rette for tilgjengelige arenaer (sosiale medier, fysiske møteplasser), ta ned terskelen 

for å delta. 

• Lage et godt beslutningsgrunnlag og se mulighetsrommet (alternativer) i de sakene og 

planene som utarbeides. 

• Bruke klart språk. 

• Framsnakke de folkevalgte og de vedtakene som fattes. Lojalt følge opp og gjennomføre 

vedtak. 

• Jobbe i blanda grupper; politikere, innbyggere og ansatte. 

• Sikre at innbyggere kan medvirke når åpningen for dette er til stede – dvs. før vedtak. 

• Administrasjonen må legge fram solide faglig funderte saker, og gi tydelige anbefalinger. 

• Hvis innbyggerne inviteres til medvirkning, så holder det ikke med kun ett møte. Ting modnes 

over tid, og innbyggernes meninger og holdninger vil endre seg over tid. 

• Sikre en lav list for deltakelse, flere digitale møteplasser? 

---- 

 

 

 


