
                    29. august i kultursalen 
                             

Dialogseminaret 2019 

 
Dialogseminar 2019 
 

Deltakere: 
 
Kommunestyret, enhetslederne, rådmannsledelsen, hovedtillitsvalgte og medlemmer av 
strategigruppen. 
 

Rammeprogram:  
 

• Ordfører innledet 

• Leder for tjenestekomiteen gikk igjennom innspill fra dialogmøtene i 2019 

• Oppstart av arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel = det viktigste politiske 
styringsdokumentet. Tema var bl.a.: 
- partienes ønsker for Gausdal kommune 
- arbeid med FNs bærekraftsmål  

• Gjennom dagen var det innledninger, dialog og gruppearbeid ved bruk av styrkebaserte 
prosessverktøy 

• Ordfører avsluttet 
 

Presentasjoner: 
 
Presentasjoner ligger som vedlegg til oppsummeringen, det vil si både presentasjonen fra lederen 
for tjenestekomiteen og rådmannen.  
 

Gruppene var sammensatt på tvers av partier og roller.  
 
Oppsummeringen fra gruppearbeidene:  
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Tema:  
 
Fra dialogmøtene 2019- 5 gode ting fra oppsummeringa til tjenestekomiteen 
 

 

 
 
Gruppe:  
 

- Fortsatt være en serviceinnstilt kommune, oppleves å være ubyråkratisk. 

- Ungdomsrådet engasjerte, positiv endring av rollene. 

- Foreldre opplever Ung styrke som positivt. Generelt styrkebasert tilnærming. 

- Bra med fokus på psykisk helse i landbruket. 

- Bra det oppleves at det er god informasjonsflyt og at det er fokus på å fortsatt bedre dette. 
 
Gruppe: 
 

- Engasjerte ungdommer 

- Ung styrke/styrkebasert tilnærming  

- Fact-teamet, gode tilbakemeldinger på at det er opprettet  

- Dialogmøtene i seg selv oppleves som en nyttig arena, mulighet for å snakke om hva som er 
bra og hva som kan blir bedre.  

- Informasjon og kommunikasjon, godt samarbeid skole/hjem, kontakt med industrien 
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Gruppe:  
 

- Samstemt gruppe rundt viktigheten av at ungdommen engasjerer seg, bidrar aktivt og ønsker å 
delta. 

- Ung styrke som viktig gjennomgangstema positivt. Ønskelig med styrkefokus i alle tjenester og 
aldersgrupper. Skolehelsetjenesten viktig, spesielt også med fokus på gutters bruk av tjenesten 
og trivsel i skole. 

- Viktig med nær kontakt og dialog mellom næring/innbyggere og kommunen. Viktig med 
digitalisering av eks. kart, skjema, informasjon og muligheten for å komme i dialog med 
kommunen så enkelt som mulig. 

- Må vurdere mulighet for utvikling av næringsarealer. 

- Fokus på klima og miljø i barnehage er positivt. 
 
Gruppe:  
 

- Ung styrke 
o Oppfattes som positivt tiltak som har effekt 

- Brukermedvirkning 
o Dialog bruker/politikere/administrasjon 
o Både positive og negative ting kommer fram 

- Kommunen oppfattes som ubyråkratisk 

- Fokus på psykisk helse 
o Når ut til grupper 
o Fact-team som supplement 
o Aktivt oppsøkende 
o Bønder 

- Fokus på barn og unge 
o Gutter 
o Ungdomsarbeid 

- Tverrfaglig tilnærming 
 
Gruppe:  
 

- Ungdomsklubben og Ungdomsrådets rolle videreutvikles. Flott å delta i møter. De er kreative 
og seriøst jobbende.   

- Innbyggerdialog: I ferd med å få en bedre dialog og informasjonsflyt med innbyggere. 
Dialogmøtene. Etter mange års arbeid med dette, er vi på vei til å lykkes. Her har vi slitt noe 
tidligere, særlig i skole og barnehage. Involvering og medvirkning viktig. Gledelig utvikling! 

- Ung styrke og styrkebasert jobbing framover. Flerre og flere får det under huden. 

- Fact-team: Positive forventninger. Godt mottatt nesten før det er i gang. Spennende å følge 
hvilke erfaringer man får med det videre. 

- Positivt med fokus på gutter i barn- og ungdomshelsetjenestene. Hva skal vi gjøre for å lykkes 
med å «få med» guttene? Starte tidlig. 



                    29. august i kultursalen 
                             

Dialogseminaret 2019 

 
Gruppe:  

 

- Styrkebasert tilnærming / Ung styrke 

- Skolehelsetjenestene / fokus på gutter  

- Næring, næringsarealer og en ubyråkratisk kommune 

- Medvirkning / involvering, brukerråd og dialogmøter  

- Begynnende erkjennelse blant innbyggerne om dårligere økonomi 
 

 
 

Tema:  

Planlegging som politisk styringsverktøy 
 
Planlegging er politikkutvikling 
- Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsverktøyet. 
- Strategiplanen er kommuneplanens handlingsdel. 
Dialogseminaret 2019 er oppspill til rullering av kommuneplanens samfunnsdel 
Målet er at de folkevalgte gjennom arbeid med samfunnsdelen kan legge grunnlaget for at de 
folkevalgte (kommunestyret) beslutter og iverksetter politikken en har gått til valg på. 
Det var en innledning fra hvert parti utfra følgende overskrifter:  

- Hvilken utvikling ønsker partiet vårt for Gausdal kommune? 

- Dette er partiets 5 viktigste saker for valgperioden. 
 
 

 
 

Oppgaven til gruppearbeidet:  
 
Vi har hatt innlegg fra de politiske partiene. Hva hørte vi? 
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Gruppe: Hva hørte vi? 
- Hva skal til for å snu utviklingen i folketallet? 
- Barn og unge 
- Klima og miljø 
- Næringsutvikling. Legge til rette for næringsarealer etc. 
- Arbeidsplasser,  
- kommunen som lagspiller 
- Befolkningen fra vogge til grav. Litt lite fokus på eldreomsorg? 
 
Gruppe: Hva hørte vi? 
 

- Barn og unge 

- Klima og miljø 

- Folketallsutvikling og befolkningssammensetning (eldre) 

- Kommuneøkonomi 

- Næringsutvikling 
 
Gruppe: Hva hørte vi? 

- Økonomisk handlingsrom 

- Klima 

- Trygt livsløp  
o Oppvekst 
o Psykisk helse 

- Eldreomsorg 
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- Næring 

- Attraktivitet/befolkning/levende bygd 

- Skolestruktur som nå 
 
Gruppe: Hva hørte vi? 
 

- Større økonomisk handlingsrom. 

- Opp vekstvilkårene for barn og unge. Videreutvikle forebyggende og helsefremmende arbeid.  

- Helse og omsorg: Dagtilbud. Yngre- og eldreomsorgen. 

- Bevare skolestruktur 

- Næringsutvikling/Arbeidsplasser: tomtearealer, etablering av næring. Kommunen som 
attraktiv arbeidsgiver. Knoppskyting av småbedrifter. 

- Befolkningsvekst: Flere unge, tilflytting. Utrede bakgrunnen for hva som er viktig ved valg av 
bosted. 

- Miljø og klimaplan: Bærekraftig samfunns -og arealutvikling.  

- Satsing på fjellområdene. Flotte turområder som markedsføres. 

- Frivillighetens betydning. 
 
Gruppe: Hva hørte vi? 

 

- Samme mål, forskjellig veg og ulike virkemidler 
 

 

Fortsettelse av forrige tema:  
Hvordan beslutte og iverksette politikken i praksis 

 
Gruppe: 
 

- Ubyråkratisk og serviceinnstilt kommune - fortsette med det 

- Ha tilgjengelige næringsarealer 

- Tillitsbasert samarbeid adm og politikere. Ansatte har fagkompetanse, politikere setter retning 

- Må ha nødvendig infrastruktur VA + digital infrastruktur + gang- og sykkelveger og veger (både 
for næringsutvikling, beholde arbeidsplasser, tilflytting (hindre fraflytting) 

- Ha tilgjengelige boligtomter  

- Viktig å se regionen under ett, felles bo- og arbeidsmarked 

- Konkretisere mål innen omsorgssektoren utover høsten 
 
Gruppe: 
 

- Drøfting om eldreomsorg og muligheten for hvordan vi kan klare oss sjøl så som mulig hjemme. 

- Mulighet for å selge og kjøpe hus/leilighet i eks. Svatsum er ikke de aller beste pga pris. Men 
viktig at folk er klar over eget ansvar ift å eks. Flytte til mindre leilighet eller legge tilrette for 
egen alderdom i god tid. 
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- Næring: Viktig med boliger for leie også for eldre og byggeklare tomter i attraktive, sentrale 
strøk for unge, samt jobbmuligheter. 

- Å bidra til å gjennomføre egen politikk er i utgangspunktet en forpliktelse som følger med 
vervet som politiker. God dialog mellom folkevalgte og ansatte er viktig. Gode utredninger med 
enkelt og klart språk som gir politikerne et godt grunnlag for å ta gode beslutninger. Som 
politiker er det viktig å være konsekvent på det som skal gjennomføres og tørre/orke å stå i de 
mindre populære beslutningene.  

- Ikke «snu kappa etter vinden». 

 
Gruppe:  
 

- Kommunestyret må vise mot til å ta beslutninger som ikke nødvendigvis blir oppfattet som 
positive.  

- Å gjøre vårt beste for å sikre at disse beslutningene er akseptert av innbyggerne 

- Planverk tidlig i perioden som legger forpliktende mål. 

- Jobbe kunnskapsbasert. Hva er mulig/forsvarlig 
• Fagpersoner i tjenesten 
• Innbygger/brukerinvolvering 
• Evaluere 
• Avklare forventninger, hva er kommunens ansvar, hva er innbyggernes 

ansvar 
 
 
Gruppe:  
 

- Gode, kortfattelige og klarspråklige beslutningsgrunnlag fra administrasjonen. 

- For å få samme virkelighetsoppfatning krever det at vi har god dialog med felles og forståelig 
språk.  

 
 
Gruppe:  
 

- Langsiktig planlegging vs. raske samfunnsendringer 

- Klart språk – oversette «stammespråk» 

- Dialog om kommunikasjon: folkevalgte, ledere og tillitsvalgte 
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Tema: 
Arbeid med FNs bærekraftsmål 
 

 
 
 
Gruppe:  
 

- 3 God helse. Grunnleggende for alt, fritid, jobb, trivsel, samfunnsøkonomisk.  

- 4 God utdanning. Utjevne forskjeller, grunnlag for resten av samfunn/individ sin utvikling. Like 
muligheter og små forskjeller 

- 6 Rent vann og gode sanitærforhold. Grunnlag for alt.  

- 9 Innovasjon og infrastruktur. Grunnlag for nyskaping, arbeidsplasser, miljøvennlige måter å 
jobbe på. 

- 11 Bærekraftige byer og samfunn. Viktig for at samfunn/miljø skal fungere over tid, ikke 
forbruke jordas ressurser. Distriktskommune må også være bevisste på dette.  

 
Gruppe:  
 

- Mål 3 - god helse 

- Mål 4 - god utdanning 

- Mål 9 - innovasjon og infrastruktur 

- Mål 11 - bærekraftige byer og samfunn 

- Mål 13 - stoppe klimaendringene 
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Disse målene henger tett sammen og er svært viktig for et godt samfunn der alle kan delta på lik 
linje. Mål 3 og 4 er grunnleggende for at vi kan oppleve et godt liv og oppnå mindre ulikhet, 
sosioøkonomisk. Dette får vi til gjennom gode, offentlige tjenester. For å komme dit må vi 
inkludere mål 9 innovasjon og infrastruktur fordi dette er en basis for å finne fram nye og bedre 
løsninger på dagens samfunnsproblematikk og bidra til å føre oss dit vi ønsker oss. Klimakrisen er 
et faktum – det MÅ vi ta på alvor, mål 13. For å ta vare på klima, øke attraktiviteten for å bo og 
leve ute på bygdene i framtida har vi også valgt målet om bærekraftige byer og samfunn, mål 11. 
Sammen får vi det til! :-) 
 
Gruppe:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppe: 
  

- 3. God helse: Påvirker «alt det andre». Livskvalitet, sosial ulikhet, økonomi, jobb, levekår. 

- 4. God utdanning: For å kunne bli gode bidragsytere i lokalsamfunnet. God utdanning 
knyttet til helse 

- 9. Innovasjon og Infrastruktur: Utvikling, nytenkning, digitalisering. Fysisk infrastruktur med 
kollektive transportmuligheter/fleksibuss.  

- 13. Klimaendringer: Vi må gjøre vårt.  

- 17.Samarbeid: Helt avhengig av å samarbeide for å lykkes.  
 
 
Gruppe:  
 

- Faktor 1 – barnefattigdom 

- Faktor 3 – god helse 

- Faktor 4 – god utdanning  

- Faktor 9 – Infrastruktur bredbånd 

- Faktor 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon (klima, arbeidsvilkår, innkjør) 
  

---- 

Nr Navn  

13 Stoppe klimaendringene  

3 God helse  

4 God utdanning  

9 Innovasjon og infrastruktur  

12 Ansvarlig forbruk og produksjon  


