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ü Utarbeide scenarier om veivalg og trekke 
opp strategisk retning

ü Tre tematisk sammenhengende verksteder

ü Fast scenariegruppe

ü Arrangeres i mai, juni og august

ü Fysiske verksteder – gitt koronatiltak

Strategi og scenarieprosess

Bruke strategi- og scenarieprosessen til å avklare de store spørsmålene!



Valg på tre nivåer

1. Hva bør gjøres med rasområdet? 

2. Hva bør skje med Ask sentrum?

3. Hvordan bør Gjerdrum utvikles som
kommune og fellesskap?



Scenarier som belyser valg på tre nivåer

1. Hva bør gjøres med 
rasområdet? 

Undersøkelser og helt nødvendig
sikring

Grep som kan være ønskelige, 
men som binder opp fremtidige
valg

Ønskelige grep som ikke binder 
opp fremtidige valg

Hva bør skje med skredgropen, 
området rundt og vegnettet?

2. Hva bør skje med Ask sentrum?

Direkte og indirekte konsekvenser av 
raset

Planer som enten bør forseres eller
droppes i lys av ulykken

Nytenkning om Asks rolle og funksjon
i Gjerdrum

3. Hvordan bør Gjerdrum
utvikles som kommune og
fellesskap?

Ask sentrums rolle og samspillet
med resten av kommunen

Næringsutvikling og
befolkningsutvikling

Frivillige organisasjoner - dugnad

Kultur og utdanning

Rød tråd: Behov for å skape optimisme i befolkningen



Noen oppgaver som skal løses

1. Sortere tekniske og strategiske spørsmål og problemstillinger

2. Rekkefølgen på hva som kan/bør skje i skredområdet på kort og lang sikt

3. Vurdere hvordan ulike mulige tiltak påvirker hverandre

4. NVE sine undersøkelser kan være relevante for scenarieprosessen

Bruke strategi- og scenarieprosessen til å avklare de store spørsmålene!



Scenariegruppens rolle 

1. Fast scenariegruppe med ansvar for scenarier og strategisk retning (25-35 personer)

2. Viktig at scenariegruppens mandat og autonomi beholdes i gruppen og ikke overprøves 
underveis

3. Teste fritt ut muligheter uten føringer eller bindinger, med rom til å endre kurs underveis 

4. Oppdrag å tenke fritt og på vegne av hele Gjerdrum - ingen møter med bundet mandat

5. Ideutvikling og dialog - ikke forum for formelle beslutninger

6. Behov for frie, politisk uavhengige diskusjoner i verkstedformat

7. Formelle føringer og rammer vil bremse prosessen

Kommunestyret har en viktig rolle – orienteres underveis



Scenariegruppens sammensetning
Ikke endelig avklart men kan bestå av:

• Representanter som sitter i formannskap, inkl V og SP

• Ungdomsrådet, Eldrerådet, Næringsforeningen, Næringsforeningen, Bondelaget, 
Idrettsrådet m.v.

(ca 30-35 personer til sammen)

Endelig sammensetning avklares i april og aktuelle deltakere blir spesielt invitert.



Oversikt scenarieprosessen
Verksted 1
10-11. mai

Verksted 3
19-20. august

Tunge trender og
usikre drivkrefter

Scenarier 
og veivalg

Strategisk 
retning for 
Gjerdrum

Utviklingsbaner og 
fremtidige utfall

Gjerdrum, regionen og 
hovedstaden

Veivalg for Gjerdrum

Hovedretning for utvikling 
av Gjerdrum

Store, samlende 
samarbeidsprosjekter

Veikart for Gjerdrum i 2030?

Strategi
(→ 2030)

Verksted 2 
1-2. juni

Situasjonen i
Gjerdrum akkurat nå

Trender, drivkrefter
og utfordringer

Første diskusjon om 
handlingsrommet

Dybdeintervjuer

Orientering i kommunestyret

Politisk vedtak 
om veien videre



Involvering kommunestyret

Dybdeintervjuer - april

• Orientering i kommunestyret 
etter at dybdeintervjuer er 
gjennomført

• Orientering om prosessen

• Hovedinntrykk fra intervjuer, 
læringspunkter og mulige 
temaer og problemstillinger i 
scenarieprosessen

Orientering og tilbakemeldinger

• Orientering rett etter verkstedene, med 
mulighet for å gi tilbakemeldinger 
(ikke føringer) for videre arbeid og 
utvikling av felles forståelse 

Tunge trender og
usikre drivkrefter

Scenarier 
og veivalg

Strategisk 
retning for 
Gjerdrum

Dybdeintervjuer

Presentasjon og meningsutveksling

• Presentasjon av strategisk retning og 
utkast til strategi for fremtiden

• Dialog og meningsutveksling om veien 
videre



Kandidater til dybdeintervjuer

• Kommunen:

• Formannskapet, kommunedirektøren, plansjefen, kultursjefen, teknisk sjef 

• Innbyggere: 

• Styrelederne i berørte sameier, grunneiere (2-3), leder i historielaget i Gjerdrum, andre

• Ekstern person: 

• En som kjenner Gjerdrum godt, men som kan se kommunen med et utenfra-blikk 

Endelige kandidater blir spesielt invitert.



Bred medvirkning i prosessen

Etablere et robust og best mulig beslutningsgrunnlag

Kommunestyret ønsker en bred medvirkning. Innbyggere inviteres derfor til å medvirke i tillegg til 
scenarieprosessen. Det vil bli gjennomført:

• Ungdomsverksted sommeren 2021 

• Innbyggerdialog høsten 2021 før endelig strategi er lagt

• Innbyggernes innspill er viktig stemmer inn i fremtidig utvikling

• Bredde gir økt mulighet for nye tanker

• Øker demokratisk involvering og legitimitet



Nærmere om ungdomsverksted og 
innbyggerdialog

Ungdomsverksted sommeren 2021 (mellom verksted 2 og 3)

Få de unge i tale! Ungdommenes drømmer for fremtiden og syn på næringsutvikling og 
entreprenørskap i Gjerdrum

Innbyggerdialog høsten 2021: Bred medvirkning i Gjerdrum med bruk av f.eks. 
«verdenskafé» + digital plattform for dialog

Diskutere fremtidens Gjerdrum, inkl. samarbeidsprosjekter som gir innhold til den 
strategiske retningen og som mobiliserer befolkningen til innsats for bygda



Kommunikasjon og informasjon

Medvirkningsportal

- Informasjon om strategi og scenarieprosess

- Mulighet for innspill fra innbyggere

- Åpnes fra kommunens hjemmeside

- Kommer i løpet av våren 2021





Ny horisont for Gjerdrum


