Informasjon til gjestebudverter
Tusen takk for at du/dere stiller som gjestebudvert!
Gjestebud er en medvirkningsform 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.
Gjestebud er opprinnelig en ide fra noen av kommunens innbyggere, og ble gjennomført for
første gang i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel i 2012. Dette var en særdeles
god erfaring som kommuner, andre offentlige myndigheter, forskere og andre
planinteresserte i hele landet har vært interessert i å høre om, og som har satt Svelvik på
kartet!
Tilbakemeldinger fra gjestebudverter – se sist i brevet.
Vi ønsker nå å gjenta gjestebud, denne gang i forbindelse med kommuneplanens arealdel.
I denne runden ønsker vi spesielt å få tilbakemeldinger på hva som kan være egnede
boformer, boligtyper og lignende for unge og eldre, og om arealdelens strategier er gode for
å øke antall unge tilflyttere og for å skape sirkulasjon i boligmassen. I tilegg ønsker vi
tilbakemeldinger på strategi for sentrum og for gode bomiljøer.
Det er selvsagt mulig å velge andre temaer fra arealdelen.
Vi ønsker at det skal være enkelt å holde gjestebud, derfor vil det foreslås noen rammer,
men du/dere bestemmer 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 arealdelens strategier er gode for å
øke antall unge tilflyttere og for å skape sirkulasjon i boligmassen, og hvilke boformer,
boligtyper og lignende som kan passe for unge og eldre
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
når vi skal jobbe mer konkret for å nå målene. 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 4.mai.
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.
Planforslaget består av tre hefter og plankart (tilgjengelig på kommunens hjemmeside). Om
det er ønskelig å diskutere andre temaer enn forslaget, anbefaler vi å ta utgangspunkt i hefte

1 – planbeskrivelse. I planbeskrivelsen presenteres mål og strategier, mens de andre
dokumentene er faglige verktøy for å nå målene.
Vi anbefaler også å begrense antall tema til ett eller to.
ETTER GJESTEBUDET
INNSPILL
Innspill kan sendes inn som ordinær høring (se www.svelvik.kommune.no), med frist 8.mai,
eller sendes til undertegnede innen 4.mai. Innspill som sendes til undertegnede 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.
Hvis ønskelig kan spørsmålsskjemaet brukes for tilbakemeldinger/innspill.
DELE ERFARINGER
For å kunne videreutvikle gjestebudkonseptet vil det være til god hjelp for oss å få kort
tilbakemelding fra gjestebudet;
 Hva fungerte bra?
 Tips til endringer?
BILDER
I noen sammenhenger har vi behov for bilder fra gjestebud, til bruk i presentasjoner eller
dokumenter. Om noen har lyst å bidra med slike, tar vi gjerne i mot (det må være avklart
med personene på bildet at vi kan bruke det)
Lykke til med gjestebudet!
Ta kontakt om du/dere har spørsmål!

Mvh
Eirin Bråten Nygård
eirin.braten.nygard@svelvik.kommune.no
Tlf. 91391678

Vedlegg:
Hefte 1 - planbeskrivelse
Forslag til temaer og spørsmål til diskusjon

TILBAKEMELDINGER FRA GJESTEBUDVERTER:
”Dette er bra, virkelig demokratisk”
”Vi synes gjestebudet er en god ide for å engasjere "den vanlige mannen i gata" og de
som ikke kanskje ville sagt sine meninger ellers, og vi vil jo gjerne få være med å

påvirke kommunen vår i positiv retning om det skulle la seg gjøre eller om det er
mulig å se resultater av dette på sikt!”
”Vi er alle klare for et nytt møte når arealdelen legges ut – uavhengig om dere
inviterer eller ikke”
”Alle syntes det var en fin måte å møtes på i små grupper hvor alle fikk delta i
diskusjonen uten å kvie seg for å stå frem”
”Veldig fornøyd med å få noen føringer fra dere i forkant, noen signaler om hva dere
ønsket å få ut av det og forslag til temaer, samtidig som det var stor frihet til å
velge temaer selv og mulighet for en løs tone og spontanitet til å ta tak i det som
gruppa var opptatt av.”
”Glimrende opplegg. Engasjerer engasjerte mennesker som normalt er fraskåret fra å
bidra fordi de enten ikke ønsker å gå inn i lokalpolitikken eller de ønsker av forskjellige
årsaker ikke å tone flagg på åpne møter.”
”Den viktigste effekten av hele dette opplegget tror jeg ligger i at så mange
deltagere får et lite eierforhold til kommuneplanen, et slags medansvar for at vi
lykkes med noe av dette. Blir mer positive innbyggere.”
”Gjestebud er absolutt en god måte å få innspill på. Vi tror det kan være nyttig å
gjennomføre gjestebud i alle spørsmål som er av en slik art at de berører hele eller
deler av kommunen”
”Bruk oss igjen, hvis kommunen lurer på hva VI synes”
”Veldig positivt! Ble en helt annen diskusjon enn det en kan få til i et stormøte. Alle
fikk tenkt seg om, alle fikk kommet med sine tanker og ideer. Ble en fin diskusjon, og
til slutt en konklusjon vi alle kunne enes om.”
”Det føltes veldig riktig å samle gjester som har samme fokus og felles behov.”
”Jeg tror dette kan benyttes i flere kommunale saker, områder, nettopp for å få
bredere tilbakemeldinger enn man vanligvis får ved tradisjonelle infomøter.”
”Gjestebud er en fin måte å få med alle på. Vi får jo alle mulighet til å se hva som
står i en kommuneplan på denne måten. Ellers ville vi kanskje ikke sett i den
overhodet.”

”Fortsett å bruke gjestebud aktivt!”

