
Inviter til 
gjestebud  



Gjestebud passer for deg som er opptatt av å invitere innbyggere 
til dialog før du sender inn høringsinnspill. 

Den som inviterer til gjestebud kalles gjestebudvert.
 

Denne gangen er kommuneplanens samfunnsdel tema for gjestebud.

Vi ønsker tilbakemeldinger på om planforslaget kan vedtas slik den nå 
ser ut eller om det er noe som burde endres.  



Hva er et gjestebud?
I et gjestebud inviterer verten til dialog. Samtalen gir gode refleksjoner 

og gode diskusjoner som igjen vil gi et grundig og gjennomtenkt innspill. 
For deg som deltar på gjestebud kan det å diskutere gi en ny betydning, 

bredere forståelse, lære å se andres perspektiv og utfordre egne holdninger. 
Slik finner vi ny og relevant kunnskap sammen.



Forberedelser 
Du velger selv:

• Når (vi anbefaler å invitere i litt god tid slik at dere rekker å gjennomføre 
før høringsfristen)

• Hvor (vi anbefaler hjemme eller et annet sted der det er naturlig å møtes) 

• Hvem og hvor mange du vil invitere (vi anbefaler mellom 4 til 8) 

• Hvordan (vi anbefaler å sende planforslaget og hjelpespørsmål til de du 
har invitert i forkant)

• Servering (vi anbefaler å gjøre det enkelt f.eks. kaffe, te og kjeks)



Gjennomføring
Vi ønsker tilbakemeldinger på om planforslaget kan vedtas slik den nå 

ser ut eller om det er noe som burde endres.  
 
Du velger selv:
• Hvordan gjestebudet skal gjennomføres 

(vi anbefaler å benytte planforslaget og hjelpespørsmål, og tilpasse 
opplegget til gjestene). 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
(= planforslag) finner du her. 

 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/medvirkning/dokumenter/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel-2021-2040.pdf


Hjelpespørsmål for å få 
i gang diskusjonen: 

• Hva synes dere er spesielt bra i planforslaget?

• Er det noe dere mener burde endres?

• Er det noe dere savner?



Etter gjennomført gjestebud:  
Send høringsinnspill fra gjestebudet til 
kommunepost@drammen.kommune.no  

med «Høringsinnspill til Kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2024» i emnefeltet.   

Avslutt gjerne høringsinnspillet med å si hvor mange som deltok, aldersspenn 
og kjønnsfordeling.


