
Gjestebud i Tusenfryd kommune



Fakta:
• 60 000 innbyggere, 202 km2

• Nabokommune til Oslo- ligger i bybåndet
• Over 50% pendler til Oslo 
• Follobanen, Østfoldbanen, Østre linje
• E6 og E 18
• Landbrukskommune, Markakommune, 

fjordkommune
• Vekstkommune 

– Ski administrasjonssenter, Kolbotn tvillingby
Kjent for:
• Kjell Magne, Jan Petersen, Rolf Presthus, Roald 

Amundsen, Radka Toneff, Helene Olavsen, Trine 
Hattestad, Lasse Kjus, PNB

Overnatting: Midtsjøskogen resort



Sammen 
for 

en ny kommune

Byvekst med 
grønne kvaliteter

Aktiv hele livetTrygg oppvekst



MÅL FOR GJESTEBUDENE

Få tilbakemeldinger/innspill fra innbyggere som 
er berørt av forslaget, men som vanligvis ikke 
pleier å stille på folkemøter. 

MÅLGRUPPER 

Hvem er det da viktig å sikre innspill fra?



FINNE GJESTEBUDVERTER 

Bruke lokalpresse og sosiale media.

Samle inn forslag til personer som kan nå 
målgruppene vi ønsker tilbakemeldinger fra. 

Interesserte må holdes varme.



INFORMASJON TIL GJESTEBUDVERTENE 
Informasjonsskriv med anbefalinger om antall 
gjester, servering, TEMA, tilbakemelding

Informasjonsmøte for gjestebudverter.

Enkelt opplegg  
Stor frihet til gjennomføring og rapportering.



Kvalitet i beslutningsunderlaget – bred involvering får fram 
interesser og kunnskap som kan ha betydning for hvilke mål, 
strategier og satsingsområder vi velger. 

Eierskap og stedsidentitet – involvering av lokalsamfunnet 
skaper engasjement og medansvar for eget lokalsamfunn og 
legitimitet til beslutningene.

Demokratiutvikling – åpenhet og involvering gir grunnlag for at 
”alle” interesser blir hørt og styrker tilliten og 
demokratikompetansen i lokalsamfunnet. 



Informasjon – enveis informasjon er ikke medvirkning, men god og ryddig informasjon kan berede grunnen 
for god medvirkning. 
Eksempel: informasjon om planarbeidet på kommunens hjemmeside og i lokalpressen

Høring og offentlig ettersyn – er nedfelt i de formelle lovpålagte kravene til varsling og kunngjøring. 
Medvirkning krever at aktørene aktivt oppsøker og forholder seg til informasjonen og gir skriftlige innspill til 
saken.
Eksempel: kunngjøring av oppstart og utlegging av planforslag med høringsfrist, nedfelt i pbl

Dialog – innebærer samråd med berørte parter der kommunen vektlegger å få innspill og synspunkter. 

Eksempel: åpne møter, bruk av sosiale medier

Medbestemmelse – aktivisering av berørte for at disse skal være med på å utforme løsninger. 
Medbestemmelse innebærer ikke beslutningsmyndighet.
Eksempel: gjestebud, framtidsverksted, workshops med utvalgte grupper



Her møter ordføreren Rikeåsendemonstrantene

http://www.oavis.no/artikler/nyheter-her-moter-ordforeren-rikeasen-demonstrantene/459889

