
 

Rådmannen ønsker å besøke avdelingene før jul, inviter meg gjerne inn til lunsj for en uformell prat. 

 

Rådmann Willy Sægrov 

BEFOLKNINGSUTVIKLING   

Lesja har 2027 innbyggere i september, men en årlig nedgang på 14 personer i snitt. Det er 
en felles utfordring for alle som jobber i kommunen, politikere eller frivillige lag og foreninger. 
Det er en utfordring som forener oss og som krever samarbeid for å løse. Et eksempel på en 
ide som vi fikk prøvd ut i våres, var reinsløyve og midlertidig bruksendring på hyttene til 
utabygds. Allerede nå har vi mottatt 7 søknader med både single og par, estimert til 9 nye 
innbyggere som vil komme i løpet av 2018. Det vekket interessen til både GD og NRK, selv 
ordføreren på besøk i Haugesund fikk reklamere for reinsløyve og midlertidig bo på hytten. 
Positiv omdømmebygging virker bidrar til «levande Lesja» ☺. 

AVVIKSRAPPORTERING , POSITIVE AVVIK  

De fleste har hørt om avviksrapportering, jeg ønsker at dere melder inn positive hendelser til 
meg. Personer som gjør det lille ekstra, gjerne en god kollega eller leder. Send 
forslag/historie på mail direkte til rådmannen om hendelsen. Gjelder hele kommunen.  

En positiv hendelse: Jeg ønsker å sende en spesiell takk til prosjektgruppen, som 
representert ved Hilde Lislien og Jan Erik Dalum informerte kommunestyre på en god og 
informativ måte. Hele gruppen har jobbet innenfor rammen, vist helhetsforståelse og 
samtidig vært løsningsorienterte. Prosjektleder Roar Nilstad er veldig fornøyd med gruppen 
sitt arbeid.   

IDEBANK 

I neste nyhetsbrev vil jeg fortelle mer om konseptet. 

NYHETER FRA NORDVEGGEN 

Alle lesjinger er også velkommen til Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes 14 – 16 november. 
Her er det tre dager med program som du kan plukke fra. Program og påmelding: 
www.innovasjonsfestivalen.no. Fiberutbygging i lesja, næringsmøte med entreprenører som 
kan være med å bistå i Kommunehuset tirsdag 7. nov kl 13, påmelding: 
Http://nordveggen.no/kaskjer/350DF4AE99BF0100C12581C50035A0AB 

 

Rådmann med sektorledere er i gang med lederutvikling for å bli 
enda bedre på innovasjon og leveranse av gode tjenester. Det er 
viktig å erkjenne at en alltid kan ha noe å lære. Fremover vil 
ledergruppen fokusere på å jobbe samlet mot vår felles arbeids 
visjon «Levande Lesja». Utvikling er og vil fortsatt være 
rådmannen sin øverste prioritet, både innen tjenester og næring. 
Vi skal hente inn ideer i neste nyhetsbrev (Idebank).  
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