Informasjonsskriv

GJESTEBUD-METODEN
Kommuneplanens samfunnsdel for Sunndal kommune skal rulleres, og i den forbindelse
ønsker vi å få innspill fra innbyggerne. Kommuneplanens samfunnsdel skal være et
overordnet verktøy i kommunens arbeid i årene frem mot 2030, og si noe om hvilke
langsiktige utfordringer og muligheter som vil komme de nærmeste årene, både for
lokalsamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Denne planen legges til
grunn for all planlegging i kommunen. Du finner kommunens gjeldende samfunnsdel på
hjemmesida vår, www.sunndal.kommune.no, under planer, bygg og eiendom-> planer og
styringsdokumenter -> kommuneplan. For å få best mulig grunnlag for å utarbeide
kommuneplanens samfunnsdel, er det viktig med innspill fra innbyggere fra alle deler av
kommunen, og fra ulike målgrupper.

Hva er gjestebud?
Gjestebud går ut på at personer eller organisasjoner inviterer andre hjem til seg, eller et
annet sted som de synes passer i nærmiljøet, for å diskutere ett eller flere tema som
kommunen ønsker tilbakemelding på. Gjestebud gjennomføres uten kommunal deltakelse.
Kommunens rolle er å eie oppdraget ved at vi har konkrete spørsmål vi ønsker
tilbakemelding på fra ulike grupper i befolkningen. Gruppen får mulighet til å fremme sin
mening om saker som de er direkte engasjerte i og som får konsekvenser for dem selv, i
trygge og kjente omgivelser.
Gjestebudverten gir kommunen tilbakemelding per e-post til:
anja.kvarsvik.aasbakk@sunndal.kommune.no innen utgangen av januar 2019.
Svarene dere sender inn innarbeides i en oppsummering fra gjestebudene uten personnavn.
Svarene registreres ikke som offentlige enkeltuttalelser fra navngitte personer utenom hvis
dere uttrykkelig ønsker dette.

Vil du være gjestebudvert?
Vi håper du har lyst til å være med og gi innspill til kommuneplanens samfunnsdel ut fra
deres ståsted med denne metoden

Slik gjennomfører du gjestebudet
1. Inviter gjester
2. Diskuter tema dere er interessert i. Bruk gjerne skjemaet tema og hjelpespørsmål
som vi har utarbeidet. Dere kan også komme med synspunkter på andre tema dere
ønsker å si noe om, som er aktuell for samfunnsutviklingen i Sunndal.
3. Gi en skriftlig tilbakemelding til oss fra gjestebudet. Dere kan fylle ut vedlagte skjema
for tilbakemelding eller sende inn egne notater. Sendes til:
anja.kvarsvik.aasbakk@sunndal.kommune.no

Dette blir spennende - vi håper du er med!

