Informasjon til gjestebudverter
Tusen takk for at du/dere stiller som gjestebudvert!
Gjestebud er et opplegg hvor hensikten er å få innspill til kommuneplanen, fra innbyggere
som vanligvis ikke deltar på tradisjonelle temamøter, og fra innbyggere som er spesielt
berørt av temaene.
Det er første gang gjestebud prøves, og det blir et spennende prosjekt! Vi er veldig glade for
at hele 30 svelvikinger stiller som gjestebudverter! Det vil holdes gjestebud i alle deler av
kommunen, blant alle aldersgrupper og det ser ut til at det kan bli stor bredde innen både
temaer og gjester
Vi ønsker at det skal være enkelt og givende å holde gjestebud! Vi foreslår noen rammer,
men selvsagt bestemmer du/dere selv hvordan dere vil gjennomføre gjestebudet!
SELVE GJESTEBUDET
HVEM: Vertene inviterer selv gjestene til gjestebudet. Vi anbefaler inntil åtte gjester.
HVA: Det viktigste for oss nå er å få tilbakemelding om de målene (”sånn vil vi ha det”) og
strategiene (”sånn vil vi gjøre det”) vi har satt for de ulike temaene i kommuneplanen er
gode, det er hovedhensikten med at kommuneplanen er ute på høring.
Når temaer diskuteres har vi erfart at innbyggere også ofte kommer med ulike typer forslag til
løsninger, muligheter, tips og ideer osv. Vi ønsker slike innspill også. Dette kan være nyttig
for oss når vi begynner å jobbe mer konkret med tiltakene for å nå målene i kommuneplanen.
Noen av spørsmålene vi har laget er nettopp slike fordi vi vet at det ofte bidrar til
engasjement.
NÅR: Vertene kan selv velge når gjestebudet skal holdes, i perioden fra nå til 10.oktober.
Gjestebudet trenger ikke vare lenger enn 1,5-2 timer, bruk en formiddag/kveld, ukedag eller
helg ut i fra hva som passer best.
HVORDAN: Vi anbefaler enkel servering (kaffe/te, kjeks e.l)
Vi har lagd et forslag til temaer og spørsmål det er mulig å ta utgangspunkt i (er vedlagt),
men det kan også tas utgangspunkt i andre temaer direkte fra kommuneplanen. Vi anbefaler
å begrense antall tema til ett eller to.
ETTER GJESTEBUDET
INNSPILL
Del gjerne innspillet i to:
1. Kommentarer til forslaget til samfunnsdel (i fht målene og strategiene for temaet
dere har valgt)
2. Andre innspill (i forhold til temaet som er valgt)
Innspill kan sendes inn som ordinær høring (se www.svelvik.kommune.no), eller sendes til
meg innen 10.oktober. Innspill som sendes til meg vil samordnes i en felles oppsummering,
og legges inn som felles høringsinnspill fra gjestebudene. Hvis det er noen av innspillene
dere prioriterer som spesielt viktige, vil det være til god hjelp om dere merker dem.
ERFARINGER FRA GJESTEBUDENE
Siden dette er et forsøk, er det svært ønskelig å få tilbakemeldinger fra deres erfaringer med
gjestebudene! Et eget skjema for dette er vedlagt.

Lykke til med gjestebudet!
Ta kontakt om du/dere har spørsmål!
Mvh
Anne Synnøve Vaagsland Horten
Tlf.97 75 44 45
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Evalueringsskjema

