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Dagens program

09.00 – 09.30 Velkommen, presentasjonsrunde og 
introduksjon til dagen

09.30 – 10.00 De folkevalgtes rolle og viktige grep i 
samspillet

10.00 – 10.15 Beinstrekk

10.15 – 11.15 En strategisk dialog om framtida, del I

11.15 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13-00 En strategisk dialog om framtida, del II

13.00 – 13.15 Beinstrekk

13.15 – 14.15 Forebyggende og helsefremmende arbeid

14.15 – 14.30 Oppsummering og avslutning







Norges 
best styrte 
kommuner-
Gausdal 
#35

God kvalitet kommer ikke av høy ressursbruk, men av god styring.

Samarbeidet mellom administrasjonen og politikerne har enorm betydning for 
hvor mye penger som blir brukt.

Å beholde tillit i alle instanser, mellom alle ledd er noe av det viktigste vi kan 
jobbe med.

Vi må evne å tenke langsiktig – unngå «Kortsiktighetens tyranni».

Forebygging, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er avgjørende, særlig i 
helse og omsorgstjenesten for å møte den forventede veksten i behov, men 
også innen oppvekstfeltet.

Vi mangler i stor grad de unge – må jobbe med å mobilisere de unge 
innbyggerne til å delta mer (politisk og som engasjerte innbyggere). 



Gausdal kommune 2042 «I løpet av de neste tiårene vil 
befolkningssammensetningen i 
Norge endre seg merkbart. Det blir 
færre nyfødte, færre i yrkesaktiv 
alder og flere eldre. Mange eldre 
lever lengre og friskere liv, men flere 
vil også ha behov for helse- og 
omsorgstjenester. Vi har over tid sett 
en økende urbanisering, der unge 
flytter fra bygda. Det blir også mer 
krevende å rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft, spesielt i 
distriktene. Samtidig står en høy 
andel i arbeidsfør alder utenfor 
arbeidslivet» 

(Kilde: KS)



Gausdal kommune 2042

• Med nye mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel fra 2021 
arbeider vi mer aktivt med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

• Vi har startet en prosess der vi, politisk og administrativt, skal legge 
grunnlaget for langsiktig planlegging knyttet til befolkningsutvikling og 
sammensetning. 

• Bærekraftige valg og prioriteringer må forberedes godt. 





Det er alltid et 
valg



Summeoppgave
Tror vi på det vi får 
presentert? Vil det gå over av 
seg selv?



Folkevalgtprogram 2019 – 2023  
Gausdal kommune
1.september 2022

Gudrun Haabeth Grindaker  

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Kommunens ulike roller

• Tjenesteyter

• Samfunnsutvikler

• Lokaldemokrati

• Myndighetsutøver

• Arbeidsgiver



Utfordringer

Demografi 

og økonomi

Grønn 

omstilling

Digitali-

sering
Klima

Migrasjon
Sikkerhet 

og 

beredskap



Lede

Representere Styre

Arbeidsgiver

FOLKEVALGT
LEDERSKAP

Roller som folkevalgt

1.september 2022



Forventninger fra 
innbyggerne

SOM FOLKEVALGT ER 
DU UNDER PRESS

En kritisk og 
årvåken presse

En sterk stat

Hvordan ta lederskap?

Oppgavevekst og 
komplekse prosesser

1.september 2022



Folkevalgt lederskap Administrativt lederskap

Felles oppdrag, 
men med ulike 
roller

Felles lederskap

Hvordan få til et godt samspill?

1.september 2022



Kommunedirektøren – oppgaver og ansvar

Lede den samlede 
administrasjonen – alle 

ansatte

Utrede saker som skal behandles 
i folkevalgte organer

Iverksette vedtak Internkontroll

1.september 2022



Tillit og åpenhet 

• Høy etisk standard gjennom 

• Struktur; lovverk/ regelverk/ rutiner for kontroll og håndheving

• Tydelige roller og ansvar

• Kultur; åpenhet, læringskultur 

• Etikk, åpenhet og antikorrupsjonsarbeid

Kultur

Roller

Struktur



Tillit
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Oppsummering av de største forskjellene for Gausdal 

06.09.2022TALLGRUNNLAG HENTET FRA FRAMSIKT

MMMM - 2032

- 0,7% befolkningsutvikling

+ 47%                             + 101,1 mill. kr

- 10%                              - 12,0 mill. kr 

+ 78,9 millioner kr i demografiutgifter

LHML - 2032

– 4,1 % befolkningsutvikling

+ 53%                              + 121,5 mill. kr

- 28%                                 - 46,9 mill. kr

+ 62,9 millioner kr i demografiutgifter

Hovedalternativet mot 2042 Sterk Aldring mot 2042

*Endringene gjelder for hele perioden mellom 2021 og 2042 og tar utgangspunkt i innbyggerantallet i 2021 og demografiutgiftene i 2021. F.eks. I Sterk Aldring

alternativet vil demografiutgifter øke med 62,9 millioner kroner fram mot 2042 sammenlignet med 2021. Antall eldre vil øke med 53% fram mot 2042 sammenlignet

med 2021. I 2022 ble det budsjettert med totalt 397 millioner på demografiutgifter. Tall er oppgitt i dagens kroner.
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• Alle ressurser må brukes på eldre

• Sterk reduksjon av tilbud innen barnehage og 
skole?

• Rekrutteringsproblemer

• Etterslep på vedlikehold av kommunale bygg, 
veier, vann og avløp?

• Konstant brannslukking og ingen langsiktig 
tenking

Hva kan skje dersom man fortsetter slik man gjør i dag?

06.09.2022



Gausdal kommune 2042 «I løpet av de neste tiårene vil 
befolkningssammensetningen i 
Norge endre seg merkbart. Det blir 
færre nyfødte, færre i yrkesaktiv 
alder og flere eldre. Mange eldre 
lever lengre og friskere liv, men flere 
vil også ha behov for helse- og 
omsorgstjenester. Vi har over tid sett 
en økende urbanisering, der unge 
flytter fra bygda. Det blir også mer 
krevende å rekruttere kvalifisert 
arbeidskraft, spesielt i 
distriktene. Samtidig står en høy 
andel i arbeidsfør alder utenfor 
arbeidslivet» 

(Kilde: KS)



Folkevalgte må være balansekunstnere

1.september 2022



1.september 2022



Hvordan sikre at det er godt og trygt å bo i Gausdal i 
fremtiden? 

• Forsvarlighet og forutsigbarhet

• Ansvarlighet og de vanskelige 
prioriteringene

• Fag og politikk. Hva er politikk og hva 
er administrasjon?

• Hvordan bygge tilliten og respekten i 
de vanskelige situasjonene? 

1.september 2022



Hva er politisk lederskap?

1. Identifisere 
og definere 

fellesskapets 
problemer

2. Gi retning til 
problemløsning 
og utvikling av 
nye løsninger

3. Mobilisere 
støtte og 

oppslutning om 
gjennomføring

en av nye 
løsninger

diagnostisere 
utfordringer/problemer

angi løsning sørge for oppslutning  
om valgt løsning

Signy Vabo



Hva kreves for å møte utfordringene?
Handlekraftig politisk lederskap 

1. VÆR OFFENSIV: Sett dagsorden, vær innovativ og skap 
felles visjoner og mål for fremtidig lokal utvikling

2. SPILL SAMMEN: Sørg for et godt samspill mellom 
politikere, administrasjon, innbyggere, utbyggere og 
andre aktører i lokalsamfunnet 

3. STRATEGISK OG LANGSIKTIG: Gi langsiktig strategisk 
retning for den lokale samfunnsutviklingen

4. IVARETA FELLESSKAPSINTERESSER: Sikre kollektive goder 
og kvalitet, bygge, utvikle og styrke lokalsamfunn

5. GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID: Bidra til regional 
samhandling og forpliktelser

6. SØRG FOR KAPASITET OG KOMPETANSE I 
ORGANISASJONEN

EINAR BUSTERUD, ORDFØRER, HAMAR



Ta diskusjonen

• Hvordan bør organisering og leveranser 
av morgendagens tjenester se ut?

• Må det gjøres organisatoriske og/eller 
strukturelle endringer?

• Hva er forutsetningene for å få det til?

• Samarbeid med andre; kommuner, 
frivilligheten mm

1.september 2022
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• Alle ressurser må brukes på eldre

• Rekrutteringsproblemer

• Sterk reduksjon av tilbud innen barnehage og 
skole?

• Etterslep på vedlikehold av kommunale bygg, 
veier, vann og avløp?

• Konstant brannslukking og ingen langsiktig 
tenking

Hva kan skje dersom man fortsetter slik man gjør i dag?

1.september 
2022

Hvis dere ikke får tak i kompetansen, hva da?



Eksempler 

• Teknologi – velferdsteknologi

• Leve hele livet – hele tjenestetrappa

• Reduser sykehjemsdekningen

• Forventningsavklaringer 

• Fra «helse og omsorg» til «mestring og velferd»

• Investeringer og kostnadsreduksjoner

• Diskuter nivået på tjenestene

• Lovpålagte tjenester?? 

1.september 2022



Tillit



Sammen får vi det til!



Sammen om…

«Vi vil at Gausdal skal være et lokalsamfunn 
der innbyggere i alle aldre deltar, tar 
medansvar og opplever å være inkludert. Et 
bærekraftig lokalsamfunn skaper og utvikler vi 
best i fellesskap»

«Kommunen må i større grad enn tidligere 
involvere innbyggerne og andre aktører som 
aktive samarbeidspartnere og viktige 
ressurser. Det stiller krav til medarbeidere og 
ledere, både når det gjelder samskaping og 
samarbeid knyttet til organiseringen av 
tjenestene»



Ombudsrollen Styringsrollen



Dialogen og involvering av og 
med innbyggerne

Hvordan og hvorfor?

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



En strategi for innbyggerinvolvering?

Hvorfor + hvem + når = hvordan



1.september 2022



Kommunen
informerer

01 Kommunen
snakker med

03 Innbyggeren
setter 

dagsorden

04

Kommunen
spør

02
Innbyggeren
får hånda på

rattet

05
Involvering av innbyggerne

1.september 2022



Bylab – eksempel fra Hamar og Moss 

• En møteplass utenfor rådhusets fire 
vegger

• For innbyggerne og eksterne aktører

• Møter, arrangementer, opplevelser, 
kunnskapsformidling, workshops mv. 

• Drop-in

• Bruk av ulike verktøy

1.september 2022



Dialog

Lytte

Informere 
innbyggerne

Få innspill

Politisk 
prosess

Sosiale medier – verktøy i 
innbyggerdialogen? 

1.september 2022



Snubletråder 

Representativitet

• Ressurssterke 
aktivister

• Et engasjert mindretall

• Hvem er 
representativ?

Ansvarspulverisering

• Folkevalgte stilles til 
ansvar for sine 
beslutninger

• Deltakelse i 
enkeltsaker uten 
helhetsperspektivet

Tidshorisont

• Ting tar tid –
innbyggerne er 
utålmodige

1.september 2022



Å lykkes med samfunnsutviklingen 

Svært mange av dagens utfordringer kan ikke løses av kommunen alene:

• Et grønt og bærekraftig skifte

• Klima

• Migrasjon

• Demografisk utvikling

• Økonomiske rammebetingelser

• Sikkerhet og beredskap

• Kompetanse, forskning og innovasjon

• Infrastruktur

kommunen
+ 

fylkeskommunen
= sant

1.september 2022



Samarbeidspartnere:
Du er ikke alene 
om å skape et 

godt lokalsamfunn!

Kommunen

Regionråd

KS

Frivilligheten

Universitet 
og høgskole

Politiet
Fylkes-

kommunen

Helse-
foretak

??

Statsfor-
valteren



Tillit og ansvar 

1.september 2022

• Ta ansvaret!

• Ta det politiske lederskapet

• Vær ansvarlige og jobb med de langsiktige løsningene

• Samhandle

• Bygg tillit 

• Lykke til!



Lykke til!

Takk for meg.

Gudrun Haabeth Grindaker 

1.september 2022


