
 «Innovasjon og nye arbeidsplasser i Nord-Gudbrandsdalen – går det 

an da?» - Evaluering av debatten på Sel bibliotek, Otta 
 

1. Idé, mål og budskap 
Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet og formulere arrangementets 

hensikt og retning på en slik måte at det motiverer og inspirerer målgruppene. Da blir det enklere å 

skaffe de riktige foredragsholdere og andre deltakere, og man har et godt fundament både for 

detaljplanlegging og markedsføring av programmet». 

Sel bibliotek samarbeidet med Dovre bibliotek om debatten i biblioteket. Vi ønsket å ha debatt på 

hvert av bibliotekene som gikk på næringsutvikling i området her.  Debatten på Dovre tok for seg 

lokal produksjon av nisjemat, mens debatten i Sel tok for seg opplevelsesnæringen.  

Nord-Gudbrandsdalen er en region med negativ befolkningsutvikling og det henger nok blant annet 

sammen med tilbudet om arbeidsplasser i området. Mange flytter fra regionen for å utdanne seg 

eller finne seg jobb, og det er ikke så mange som kommer tilbake. Det er svært positivt at folk selv 

bidrar til å skape sin egen arbeidsplass, og det er stadig flere som gjør det her i regionen, enten det er 

i forhold til mat og matproduksjon eller opplevelsesbaserte bedrifter eller andre typer bedrifter.  

Det er viktig at regionen her og storsamfunnet generelt legger til rette for næringsutvikling. Med 

debattene våre ønsket vi å diskutere om det ligger godt til rette for dette i vår region. Hvilke hindre 

finnes for innovasjon og hva kan gjøres enklere for de som ønsker å starte opp en bedrift?  

 

Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen? 

Vi brukte litt mye tid i startfasen på å finne et felles tema som ville kunne fungere begge steder, men 

jeg mener hovedtemaet og undertemaene på de to bibliotekene fungerte godt.  

En grunn til at det tok litt tid i starten er at jeg ikke var på plass i jobben på Sel bibliotek før 1. 

februar. Velvillighet fra forrige arbeidsgiver gjorde det mulig å delta på samlingen som var før jul, 

men jeg kunne ikke ta så mye av arbeidstiden ellers til å jobbe med debatten før jeg var på plass på 

Sel bibliotek. Jeg skulle gjerne hatt mer tid i starten både til å tenke tema og til å starte 

planleggingen.   

Vi hadde god dialog med lokalavisen Norddalen og med debattleder Reidar Kjæstad (fra Lom og 

journalist i NRK Hedmark og Oppland) både når det gjaldt tema og debattdeltagere, noe som var 

viktig for å få en god debatt.  

I Sel var vi nødt til å flytte debatten fra 27. april til 6. mai på grunn av et åpent møte om 

kommunesammenslåing. Det var vi ikke klar over da vi begynte planleggingen av debatten, og dette 

førte til at vi måtte endre noen av paneldeltakerne underveis, da de ikke kunne den nye datoen.  

Begynnelsen av mai er nok også et ugunstig tidspunkt for de som driver opplevelsesnæringer. Starten 

av mai er en mellomperiode der vintersesongen er over og sommersesongen enda ikke har startet. Vi 



hadde litt problemer med å få med folk i panelet fordi de av ulike årsaker ikke hadde tid. Mange i 

denne bransjen bruker nok tiden mellom sesongene til ferieavvikling og forberedelse til 

sommersesongen. Det beste hadde vært å ha debatten før  eller umiddelbart etter påskeferien.  

 

2. Gjennomføring  
En viktig forutsetning for et godt arrangement er å rekruttere gode foredragsholdere og 

debattdeltakere. Her gjelder det ikke bare å finne personer med riktige kunnskaper og kompetanse. 

Formidlingsevne, tydelighet, engasjement og andre personlige egenskaper er avgjørende. Ikke minst 

har det stor betydning å ha et samlet blikk på alle bidragsyterne, slik at man får den riktige balansen. 

I gjennomføringsfasen dreier det seg mye om å få ut det beste av foredragsholdere og 

debattdeltakere ved hjelp av god programledelse, riktig motivasjon, trygge rammer og god regi (Erik 

Wold) 

Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 

Gjennomføringen gikk veldig bra. Biblioteket har et egnet området i lokalet der vi kan flytte hyllene 

og sette opp flere rekker med stoler. Det er også skjerming i alle vinduene rundt omkring, så det er 

ikke noe problemer med sollys inn. Vi samarbeidet med NRK, så de ordnet alt det tekniske både med 

lyd, lyssetting og streaming. Det fungerte veldig bra.  

Vi fikk med oss Reidar Kjæstad fra NRK Hedmark og Oppland som debattleder. Han var godt 

forberedt og det fungerte veldig bra.   

Det virket som om både deltakere og publikum i salen var fornøyde med debatten, og noen ble også 

sittende litt i etterkant av debatten for å diskutere mer seg i mellom.  

Siden NRK var med hadde de det nødvendige tekniske utstyret som trengtes. Vi har derfor ikke 

anskaffet dette enda, men har planer om gjøre det på høsten til senere debatter og andre 

arrangementer.  

 

3. biblioteket som debattarrangør 

Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

 Var arrangementet godt nok markedsført? 

Arrangementet kunne vært markedsført bedre og tidligere enn det ble gjort. Plakater ble hengt 

opp på biblioteket, på kommunen og på det lokale kjøpesenteret. Arrangementet ble annonsert 

på kommunens kalender, på hjemmesiden til kommunen og til biblioteket1, på facebook og på 

facebooksiden til Nasjonalparkrike reiseliv, som har mange av de opplevelsesbaserte bedriftene i 

området som kunder.  

 

Vi burde antagelig ha markedsført det ved å sende invitasjon i posten eller på e-post direkte til 

aktuelle bedrifter.  

                                                           
1
 http://www.sel.kommune.no/innovasjon-og-nye-arbeidsplasser-i-nord-gudbrandsdalen-gaar-det-an-

da.5749168-343955.html  

http://www.sel.kommune.no/innovasjon-og-nye-arbeidsplasser-i-nord-gudbrandsdalen-gaar-det-an-da.5749168-343955.html
http://www.sel.kommune.no/innovasjon-og-nye-arbeidsplasser-i-nord-gudbrandsdalen-gaar-det-an-da.5749168-343955.html


 

 Fikk dere presseomtale?  

For arrangementet i Sel fikk vi en artikkel i lokalavisen Norddalen uka før og en notis i avisa GD 

samme dag og NRK var med som samarbeidspartnere og streamet debatten. Streamen ligger 

fortsatt tilgjengelig på nettsidene til NRK Hedmark og oppland (http://www.nrk.no/ho/)  

 

 Traff dere den målgruppen dere trodde ville komme? 

På debatten på Otta var det ikke så mange publikummere tilstede på biblioteket som vi ønsket, 

men vi hadde ca. 130 registrerte som så debatten via live-streaming. Temaet vi valgte er nok  litt 

smalt og fenger nok bare de som har startet eller vurderer å starte egen bedrift. Det var flere 

publikummere på biblioteket på Dovre under debatten der, men mat og matproduksjon er et 

bredere tema som kanskje fenger flere folk.  

 

De som var til stede i salen var folk fra næringen og folk fra det offentlige som har med 

næringsutvikling å gjøre.   

 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 

Ja, det vil jeg tro. Debatten ble arrangert på biblioteket og vi introduserte debattlederen før 

debatten startet.  

 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter?  

Vi fikk ikke så mange tilbakemeldinger på det, men føler selv at biblioteket fungerer som arena. 

Debatten ble arrangert rett etter bibliotekets vanlige åpningstid. Det er nok en fordel slik at en 

ikke forstyrrer andre besøkende på biblioteket, og arrangementet forstyrres eventuelt heller ikke 

av andre som er på biblioteket samtidig.  

 

4. formen på prosjektet  

Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 

Det var en fordel å ha vært med på begge samlingene i forkant av arrangementet i biblioteket. Det 

var mange gode og interessante foredrag på samlingene, og det var særlig positivt å kunne diskutere 

ideer og temaer med andre deltakere.  

Det var også positivt at vi under siste samling fikk mulighet til å være publikum på en debatt i 

Trondheim. Det er lurt å se på hva andre gjør, både for å se hva som fungere og hva som ikke 

fungerer.  

 

5. Generelle betraktinger i etterkant 
Det har vært en god erfaring å være med på prosjektet, og vi har lært masse som vi kan bruke videre. 

Til høsten kommer vi til å sette opp en valgkampdebatt med 1. kandidatene på de ulike partiene med 

lister i kommunevalget her i Sel kommune som paneldeltakere. Denne vil bli arrangert av oss ute 

under byfesten på Otta lørdag 22. august.  

http://www.nrk.no/ho/

