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Gausdal kommune inn mot 2026 
«Sammen får vi det til.»
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanens samfunnsdel 
gir retning for utvikling av kommunen, - både for samfunnet, tjenestene 
og organisasjonen. Kommuneplanen for Gausdal er utarbeidet med  
omfattende deltagelse og viktige bidrag fra mange engasjerte gausdøler 
og andre som har tilknytning til og interesser i Gausdal. Kommuneplanen 
ble vedtatt i Gausdal kommunestyret 22. mai 2014. 
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GAUSDAL OG GAUSDØLENE 

Gausdølene er glad i bygda, og er bevisste på ressursene 
som finnes. Vi spurte gausdølene: 
“Hva er bra med å leve i Gausdal i dag?” 

De svarte: Det trygge og gode oppvekstmiljøet, den gode 
eldreomsorgen, det gode klimaet og den rene luften.  
Og den særegne dialekten. De sa også: 

“Flott natur” 
Nærheten til fjellet med topp fritids- og rekreasjonsmuligheter  
sommer som vinter. Vakkert kulturlandskap. Nærhet til byen.

“Rikt idrettstilbud”
Med gode anlegg som idrettshaller, idrettsbaner, hoppanlegg 
og skiløyper. Og nærhet til Lillehammer der det finnes enda 
flere tilbud. 

“Svært godt kulturtilbud”
Rikt kulturliv, både i offentlig regi og gjennom lag- og organis- 
asjoner. Og et Hemmelig teater. Den gode og allsidige kultur-
skolen er trukket fram av mange. Aulestad og Bjørnstjerne 
Bjørnson er en del av kulturarven. 

“Sterk frivillig sektor”
Stor dugnadsvilje og – evne.
Aktiv bygd med utrolig mange lag og foreninger.

“Sentralt, men landlig”
Passe avstand til fjell og by(er): Lillehammer og Oslo. 
Nærhet til de fleste nødvendige daglige tjenester,  
høgskolen og sykehuset.

“Det er gode vilkår for små og større bedrifter”. 
Variert arbeidsliv, med både et aktivt landbruksmiljø, industri, 
reiseliv- og handel og solide håndverksbedrifter. Lillehammer- 
regionen er et velfungerende bo- og arbeidsmarked.  
Vi skal bruke det som er godt og sterkt som grunnlag for  
å sette nye mål for utviklingen av Gausdal kommune. Vi  
mobiliserer ved å få fram det særegne ved Gausdal og 
kvalitetene i bygda. Jobber vi med identitet og en positiv 
framstilling av Gausdal, framstår kommunen som attraktiv.

SLAGORD: “SAMMEN FÅR VI DET TIL.”
Slagord for Gausdalssamfunnet viser mulighetene for å 
lykkes, med ønsker og behov på både individ- og samfunns- 
nivå. Samfunnsmessige utfordringer og ulikheter i levekår 
medfører behov for nye løsninger, samtidig som det gir nye 
muligheter. Sammen skal vi gjøre Gausdal til et enda bedre 
sted å vokse opp, bo og arbeide i. Gausdal kommune skal 
ta sitt ansvar og legge tilrette. Hver enkelt må engasjere seg, 
og bør oppleve at egen innsats og kompetanse har betyd-
ning og nyttiggjøres. 

HOVEDMÅL
I tråd med slagordet er det overordnede målet for utvikling 
av Gausdal kommune: 
• Vi bygger kunnskap, kompetanse og samarbeid for å  
 møte fremtidige utfordringer og realisere mål og ønsker  
 for menneskene og samfunnet.

SATSINGSOMRÅDER  
• Barn og unge – oppvekstmiljøet, kunnskap  
 og kompetanse.
• Lokal- og regional utvikling, til beste for Gausdal  
 kommune og Lillehammer-regionen. 
• Aktivt folkehelsearbeid.
• Utvikling av Segalstad Bru. 

FREMTIDSBILDE AV GAUSDAL 
I 2026 er Gausdal et sterkt lokalsamfunn som har klart å 
holde innbyggertallet stabilt. Kompetansenivået er høyt fordi 
kommunen har satset på barn og unge, med høy kvalitet 
i barnehagene og skolene. Folkehelsen i Gausdal er god 
og innbyggerne opplever god livskvalitet. Landbruket og 
næringslivet er solid. Segalstad Bru er et levende handels- 
og aktivitetssentrum. Samarbeidet i Lillehammer-regionen  
er styrket på alle plan.  

ALTERNATIVT FREMTIDSBILDE: KOMMUNEREFORM
I 2026 er det 7 år siden Gausdal ble sammenslått med flere 
av våre nabokommuner, etter en god prosess. I motsetning 
til mange andre kommuner har storkommunen klart å øke 
folketallet. Kompetansenivået er høyt fordi kommunen har 
satset på barn og unge og høy kvalitet i barnehagene og 
skolene. Folkehelsen er god og innbyggerne opplever god 
livskvalitet. Landbruket og det øvrige næringslivet er solid  
og i utvikling. 

1
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«Sammen får vi det til.»
Menneskene og naturen er Gausdals fremste ressurser. 

Vi må samarbeide om å forvalte og framsnakke de ressurser 
og kvaliteter som gjør Gausdal til et godt sted å vokse opp, 

bo, arbeide og besøke. 
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2 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 

Folkehelse forstås som befolkningens helse og hvordan helsen  
fordeler seg i en befolkning. Godt folkehelsearbeid er en 
forutsetning for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet.

Folkehelsearbeidet skal bidra til samfunnsutvikling for en god 
start i livet, gode levekår og et godt arbeidsliv. En helsevenn-
lig regional og lokal utvikling tuftet på inkludering, deltakelse 
og medvirkning, danner grunnlag for et trygt miljø og et 
samfunn som fremmer en aktiv, trygg og frisk alderdom.

Folkehelse er et gjennomgående tema i kommuneplanen. 
Gausdal kommune har over lengre tid hatt stor oppmerk-
somhet på forebygging og tidlig innsats. Folkehelsearbeidet 
i Gausdal kommune er tverrfaglig og sektorovergripende, 
omfatter alle kommunens enheter, og i godt samarbeid med 
frivillig sektor.  

Folkehelse er mer enn summen av individuelle valg og 
genetisk disposisjon. Det er noe vi kan påvirke gjennom 
planlegging og forvaltning. Kommunen skal gjennom plan-
leggingen styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, 
og svekke forhold som virker negativt. Med det  brede sam-
funnsperspektivet på folkehelse, blir plan -og bygningsloven 
og god kommunal planlegging sentrale verktøy. Kommunen 
skal i henhold til folkehelseloven ha nødvendig oversikt over 
befolkningens helsetilstand, og positive og negative faktorer 
som kan virke inn på denne. Helseoversikten skal identifisere 
kommunens utfordringer og ressurser lokalt. 
Sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår 
og helse er godt dokumentert. Levekår, altså økonomiske 
vilkår, grad av deltakelse i arbeidslivet og særlig utdannings- 
nivå påvirker både den fysiske og psykiske helsetilstanden  
i befolkningen. 

Utdanning, og særlig det å fullføre en grunnutdanning, er en 
avgjørende ressurs for å sikre god helse gjennom livsløpet. 
Gausdal kommune ligger forholdsvis langt under både lands- 
gjennomsnittet og Opplandsgjennomsnittet på utdanning. 
I 2011 hadde 35 % av Gausdals befolkning utdanning på 
grunnskolenivå. I landet for øvrig er tallet 28,6 %. 17,5% av 
innbyggerne i Gausdal har universitets -eller høyskoleutdan-
nelse, mens gjennomsnittet for landet er på 29,1%.  

Tiltak rettet inn mot gode lokalsamfunn, oppvekstsvilkår, 
utdanning og arbeidsliv er grunnleggende i helsefremmende 
og forebyggende arbeid. Læring gir mestring, mestring gir helse.  

Ved en offensiv og målrettet satsing på barnehage og skole 
vil frafallet i skolen reduseres, og bidra til å gi alle unge i 
Gausdal samme mulighet til læring og mestring.   

Riktig satsing på tvers av sektorer vil både gi bærekraft og 
samfunnsøkonomisk gevinst.

INNSATSOMRÅDER: 
• Gausdal kommune tar en offensiv rolle for å styrke  
 faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, og svekke  
 forhold som kan ha negative helsevirkninger. Og bidrar  
 til utjevning av sosiale helseforskjeller. Dette gjør vi  
 gjennom tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med  
 næringsliv, organisasjoner og frivillige. 

• Gausdal kommune har fokus på barn og unge. Alle skal  
 ha mulighet til å ta vare på og fremme egen helse, trivsel  
 og mestring. Vårt arbeid bygger på: Tilbud for alle og  
 tiltak for de få.

• Vi skal ha et kulturliv som bidrar til fellesskap og glede,  
 gir gode opplevelser og varierte sosiale møteplasser for  
 alle aldersgrupper. 

• Vi skal ha et nært samarbeid med fylkeskommunen og  
 de videregående skolene for at flest mulig gjennomfører  
 videregående skole, samt at det skal gi gode muligheter  
 for individuell kvalifisering for arbeidslivet.

MÅL 
Gausdal er et lokalsamfunn som gir 
gode oppvekst – og levekår, preget 

av sunne levevaner, fellesskap, 
trygghet og deltakelse. 
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3
Barn, ungdom og deres foresatte er opptatt av å ta vare på 
og skape gode inkluderende møteplasser og et bredt spek-
ter av aktiviteter i bygda. Gausdalssamfunnet har en stor og 
viktig frivillig sektor som bidrar i utviklingen av gode oppvekst-
miljø. Det bidrar til å skape gode og trygge nærmiljøer, og 
legger blant annet til rette for aktivitet der folk bor.

God offentlig kommunikasjon er viktig for å oppleve lokal- 
samfunnet som trygt, og gir mulighet for deltakelse for alle.

Det er viktig at utdanningssektoren lykkes med å tilrettelegge  
opplæringen slik at alle barn og unge kan få like gode 
muligheter til å lære og oppleve mestring. Andelen elever 
med behov for spesialundervisning har økt på landsbasis. 
Oppland ligger nå noe under landsgjennomsnittet, mens 
Gausdal ligger over, med en økning de siste årene.

Barnehagen og skolen er barn og unges læringsarena.  
Fokus på læring, høy trivsel og tro på fremtiden gir resultater. 
Tidlig innsats og tilpasset opplæring er prioriterte områder 
for å oppnå god mestring og læring, og god fysisk og  
psykisk helse.

INNSATSOMRÅDER: 
• Barnehage- og skoletilbud skal fremme læring, mestring,  
 sosial utvikling, god helse, inkludering og trivsel.

• Vi viderefører satsingen på kulturskolen og samarbeidet  
 med kultur- og idrettsorganisasjoner. 

• Vi utvikler kvalitet gjennom barn- og foreldremedvirkning.

• Vi jobber målrettet for å styrke tidlig innsats overfor  
 barn og unge, med et langsiktig systematisk arbeid  
 på tvers av fag og sektorer, og i nært samarbeid med  
 kommunens innbyggere.

GAUSDAL SKAL VÆRE ET GODT OG TRYGT     STED Å VOKSE OPP
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• Vi jobber offensivt med helsefremmende tiltak som bidrar  
 til å utjevne sosiale forskjeller blant barn og unge.

• Vi legger til rette for samarbeid mellom aktører i  
 lokalsamfunnet for å skape og videreutvikle gode  
 inkluderende møteplasser for barn og unge. 

• Vi planlegger og utvikler framtidens bomiljøer på en måte  
 som gjør det enkelt og attraktivt for barnefamilier å benytte  
 den nære naturen. Legge til rette for mer friluftsliv der folk bor. 

• Vi bidrar til å utvikle en infrastruktur og kommunikasjon  
 som gjør at det er enkelt å sykle og gå, alternativt  
 kollektiv transport. 

• Vi samarbeider med en aktiv frivillig sektor. De er  
 naturlige samarbeidspartnere i utviklingen av gode  
 nærområder som inviterer til aktivitet og legger til rette  
 for mer friluftsliv der folk bor.

MÅL
• Barn og unge i Gausdal har en god 
og trygg start på livet, og kjenner seg 

inkludert og som en del av fellesskapet. 

• Barn og unge i Gausdal ønsker, vil 
og har mulighet til utdanning.

• Gausdal kommune leverer tjenester  
som fremmer læring, mestring og 
inkludering. Og som medvirker til 

å utjevne levekårsforskjeller.

HVA SIER BARN OM HVA SOM 
ER BRA MED GAUSDAL:

• Mange snille barn og lett å få venner

• Mange fritidsaktiviteter å velge mellom

• At det er lite kriminalitet

• At vi har butikker her

• Fint å kunne gå på skole i nærheten av der en bor

• Fint at barn fra andre land kan få komme til Gausdal

• Vi har et bra sosialt miljø

• Bra skoler og mye gøy som skjer

GAUSDAL SKAL VÆRE ET GODT OG TRYGT     STED Å VOKSE OPP
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4 TA VARE PÅ OG SKAPE VERDIER 

Landbruket er svært viktig for Gausdal. Mål og strategier 
legges i regional landbruksplan som vedtas i 2014.  

Verdiskapingen i Gausdal har i stor grad utgangspunkt 
i naturgrunnlaget og er videreutviklet gjennom landbruk 
og reiseliv. Landbrukets produksjon gir igjen grunnlag for 
videreforedling og mange arbeidsplasser innen mat- og 
treforedling. 

Det offentlige, næringslivet og bøndene må samarbeide for  
å videreutvikle eksisterende næringsliv og utvikle nye mulig- 
heter. Kommunen skal ha en aktiv rolle for å tilrettelegge. 

Innen reiselivet er det størst vekstkraft innen fritidsbolig- 
området. Kommunen skal fortsatt legge til rette for et variert 
utbyggingsmønster. I Skei-området satses det på høystand-
ard fritidsboliger med høy tilretteleggingsgrad av aktiviteter, 
i Vestre Gausdal/Espedalen mer tradisjonell hytteutbygging, 
mens det i Vestfjellet (Langsua) ikke legges til rette for utbyg-
ging. Service- og aktivitetstilbud til gjestene må ha oppmerk-
somhet, og det har Lillehammer-regionen allerede arbeidet 
målrettet med og har nye planer for gjennom regionrådet og 
Visit Lillehammer. 

Det skal fremover stimuleres til større muligheter for verdi- 
skapning basert på natur- og kulturverdiene i Langsua  
nasjonalpark og omliggende områder. I begrepet verdi- 
skaping inkluderer vi tiltak som kan øke tilgjengeligheten  
til verneområder. Dette må innebære en bærekraftig bruk  
av natur- og kulturverdiene, i et samspill mellom offentlige  
og private interesser. Dette kan gi innbyggerne i 
Gausdalssamfunnet en økt opplevelse av Langsua og 
dermed en merverdi. Det vil være positivt for folkehelsen 
dersom tiltakene genererer flere folk ut i aktivitet. 

Innenfor og i tilknytning til Langsua nasjonalpark satses det 
på å legge til rette for utvikling av et bredt aktivitetstilbud 
innen naturbasert reiseliv. De rike kulturminnene i området 
er en viktig del av grunnlaget for slik satsing. Dette skal gi 
muligheter for etablering av nye virksomheter, og styrke 
grunnlaget for eksisterende bedrifter i området. Det vil sam- 
tidig være et tilbud til det tradisjonelle reiselivstilbudet på 
Skei, og medvirke til å gi både gausdøler og tilreisende nye 
opplevelser og aktivitet i naturen.

Positiv næringsutvikling er et viktig fundament i utviklingen 
av en felles bo- og arbeidsregion i Lillehammer-regionen. 
Kommunene i regionen lager felles næringsplan som også 
vil være viktig for prioriteringer i Gausdal. 

INNSATSOMRÅDER:
• Gausdal kommune skal sammen med de andre  
 kommunene i Lillehammer-regionen søke å bli ledende  
 innen verdiskaping gjennom råvareforedling. 

• Gausdal kommune skal sammen med de andre  
 kommunene i Lillehammer-regionen arbeide for å øke  
 verdiskapingen rundt fritidsboligene. 

• Gausdal kommune skal være en tydelig aktør for å  
 utnytte kommunens og Lillehammer-regionens muligheter  
 for verdiskaping og næringsutvikling basert på lokale  
 natur- og kulturverdier.  

• Gausdal kommune har en ledende rolle i å huse og  
 utvikle kompetanse om naturbaserte opplevelser. 

• Kommunen skal delta på og profilere seg i og skape flere  
 møteplasser med naturbaserte opplevelser og nærings- 
 utvikling i fokus.

• Kommunen stimulerer til at naturbaserte opplevelser blir  
 en aktiv del av undervisnings- og læringsopplegget i  
 ungdomsskole, barneskole og barnehage. 

• Oppfølging av strategier og tiltak i regional næringsplan  
 og regional landbruksplan.

• Kommunen må aktivt legge rette til mer bruk av tre i bygg  
 og anlegg.
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MANN MED FISKER

MÅL
• Gausdal kommune er en offensiv og næringsvennlig kommune 

som legger til rette for allsidig næringsutvikling. 

• Gausdal er en attraktiv kommune å etablere og videreutvikle naturbaserte 
virksomheter i. Gausdal assosieres med naturbaserte opplevelser. 
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5 SEGALSTAD BRU 

Kommunesenteret Segalstad Bru har hatt en omfattende 
utvikling de siste årene. Flere forretningsbygg er bygd, delvis 
kombinert med leiligheter. Steinsmoen er utviklet som industri- 
område, og ved Linflåa er videregående skole renovert og 
påbygd. Det er bygd flerbrukshall og idrettsanlegg for fotball 
og friidrett. Gjennom kommunedelplanen vedtatt i 2010 er 
det utviklet en klarere funksjonsdeling av kommunesenteret: 
Sentrum med handel og offentlige funksjoner, skole og fritids- 
aktiviteter ved Linflåa og industri i Steinsmoen. 

Kommunesenteret er også det sterkeste handelsområdet  
i kommunen, og attraktivt for boligbygging. Bygging og  
aktivitet sentraliseres mot Segalstad Bru, og et velfungerende 
kommunesenter er viktig for å demme opp mot handels- 
lekkasje og utflytting. Dette krever en fremtidsrettet holdning 
og utvikling for å imøtekomme de nye utfordringene fremover.  
Det gjelder arealbruk og næringsutvikling, bomuligheter, 
aktiviteter og miljø i sentrum. 
Samarbeid er viktig. Gausdal kommune skal tilrettelegge, 
og gjennomføringskraften finnes hos næringslivet, lokale 
småprodusenter, gårdeiere, organisasjoner og lag/foreninger.

 

INNSATSOMRÅDER: 
• Utvikle et aktivt handelssentrum med torgområde/ 
 handlegate for småhandel og lokal mat. 

• Utvikle et universelt utformet sentrum og tettsted, med et  
 sikkert og miljøvennlig trafikksystem. 

• Segalstad Bru får en portal eller monument som markerer  
 kommunesenteret og brua som opphav til navnet. 

• Det legges vekt på bokvalitet for alle aldersgrupper, med  
 tilgang til gode uteområder.

• Arealet utnyttes godt ved å bygge tettere og høyere.  
 Leiligheter i alle forretningsbygg. 

• Det finnes lett tilgjengelig arealer som stimulerer barn og  
 unge til allsidig aktivitet.

• Det tilrettelegges langs elva for trivelig opphold og aktiviteter.

• Areal til parkering midt i sentrum reduseres, på sikt med  
 parkering under bakken.

• Utforming av gode møteplasser, «byrom» og «snarveier»  
 med lett adkomst 

• Det legges stor vekt på miljø og sikkerhet med fortau/ 
 gangveg langs alle veger med vesentlig biltrafikk.

• Sammenhengende gangveg mellom Nørstegård/Ysteriet  
 og Gausdal Arena.

MÅL 
Segalstad Bru er tydelig markert 

som sentrum og tettsted, og er et 
godt sted å være – for å handle, 
arbeide, bo, drive aktiviteter og 

ha næringsvirksomhet. 
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6LOKALDEMOKRATIET 

Kommunene har en lang tradisjon bak seg som lokaldemo- 
kratisk organ. Lokaldemokratiet er nært knyttet til det lokale 
selvstyret. Dette er det verdt å kjempe for, - slik at staten gir 
kommunene nok handlefrihet til å styre og utvikle seg ut fra 
kommunale og interkommunale ønsker og behov. 

At kommunene både er demokratisk organer og tilbydere 
av velferdsgoder, og at innbyggerne har ulike roller (borger, 
bruker og betaler) overfor til disse organene, kan skape ut- 
fordringer for tillitsforholdet mellom innbyggerne og kommunen.

Demokrati og innflytelse skjer gjennom valg. Ved valg har 
innbyggerne en mulighet til å si fra om de synes kommunen 
gjør en god jobb. Gjennom valg stilles de politiske lederne 
til ansvar for sine handlinger de siste fire årene. Som velgere 
som velger sine lokale politiske ledere har innbyggerne et 
medansvar for hva kommunen får til i utviklingen av et  
godt lokalsamfunn. 

Kommunene skal legge til rette for bred deltakelse. Innbyg-
gerne må vise engasjement ved å utnytte ulike muligheter 
for å gi uttrykk for hva de mener om styringen av kommunen, 
gjerne med utgangspunkt i dagliglivets opplevelser av  
kommunal service. 

Demokrati mellom valgene handler om å skape arenaer for 
deltakelse og meningsytring og gjennom andre kanaler enn 
den de representativt folkevalgte organer representerer. 

Her har vi utarbeidet er godt grunnlag i Gausdal kommune, 
gjennom styringsdialogen, brukerundersøkelser, hyppig bruk 
av folkemøter, innbyggerdialog og bredt sammensatte refer-
ansegrupper i planarbeid. Vi kan i enda større grad legge til 
rette for elektroniske debattforum.

INNSATSOMRÅDE: 
Arbeide med de 12 prinsippene for godt demokratisk styre-
sett, med sikte på å sikre kvaliteten i den lokale styringen og 
oppnå Europarådets utmerkelse for dette:

1. Rettferdige valg, representasjon og deltakelse  

2. Respons  

3.  Effektivitet 

4.  Åpenhet   

5.  Rettssikkerhet  

6.  Etikk  

7.  Kompetanse og kapasitet 

8.  Innovasjon og åpenhet for forandringer   

9.  Bærekraft og langsiktighet 

10. Sunn finansiell styring 

11.  Menneskerettigheter, kulturelt mangfold  
 og sosial samhørighet

12. Ansvarlighet

MÅL 
Et effektivt, oversiktlig 

og ansvarlig lokaldemokrati. 
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7
Kommunen er en sammensatt organisasjon med fire  
hovedoppgaver: 
• Kommunen som politisk-demokratisk arena 

• Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon  
 overfor innbyggerne 

• Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til  
 lover og forskrifter 

• Kommunen som samfunnsutvikler 

For organisasjonen Gausdal kommune viderefører vi målet 
vedtatt av kommunestyret i 2008: 
Ønsket omdømme for Gausdal kommune er at vi hos  
innbyggere, brukere, ansatte og samarbeidsparter  
framstår som en kvalitetsbevisst, serviceorientert  
og åpen kommune.

Det må være samsvar mellom det vi lover og det vi leverer. 
Alle ansatte må, gjennom det daglige møtet med brukerne, 
bidra med sin kompetanse og sitt engasjement. 

Å være tilgjengelig og lydhør bidrar til å skape tillit. Når presset  
er på økonomien, må vi ha fokus på å tilpasse tjenestetilbudet  
i dialog med brukerne og de ansatte. Vår evne til kommu-
nikasjon og forventningsavklaring blir avgjørende for tilliten 
brukere, innbyggere og samarbeidsparter har til oss, og 
dermed omdømmet vårt. 

Gausdal kommune skal ha en organisasjon med fagmiljø 
som leverer tjenester av god kvalitet med effektiv ressurs- 
bruk. Innbyggernes krav til tjenestekvalitet og omfang stiger 
i takt med velferdsutviklingen og individuelle rettigheter. Det 
lokalpolitiske handlingsrommet utfordres av disse kravene  
og statlige pålegg. 
Noen aktuelle trender og utviklingstrekk i kommunesektoren 
som vil utfordre oss videre, er økende spesialisering og kompe- 
tansekrav, store velferdsstatlige reformer, rettighetsfesting og 
rettsliggjøring, endrede økonomiske rammebetingelser og 
demografiske endringer og endrede flyttemønstre.

For å sikre tjenestetilbudet og økonomisk handlingsrom  
må det hele tiden prioriteres og effektiviseres. Samarbeidet 

med pårørende, andre kommuner og frivillig sektor blir  
enda viktigere. 

INNSATSOMRÅDER ORGANISASJONEN: 
• Kvalitetsutvikling skjer med brukeren i sentrum. 

• Vi samhandler på tvers av fag- og tjenesteområder,  
 slik at brukerne i størst mulig grad opplever kommunen  
 som en helhetlig organisasjon. 

• Vi inviterer til dialog med brukere, innbyggere, næringsliv,  
 nabokommuner og eksterne fagmiljø i oppgaveløsning  
 og utvikling. 

• Vi arbeider for å videreutvikle kulturen for tverrfaglig  
 samspill og informasjonsdeling. 

• Vi utvikler bygg og anlegg for effektiv og  
 hensiktsmessig struktur. 

• Vi rekrutterer og videreutvikler handlekraftige og  
 modige ledere.

• Gausdal kommune skal være en utfordrende arbeidsplass  
 med ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere.

VELFERD, HELSE OG OMSORG
I andre kapitler sier vi noe om tjenesteutvikling innen om-
råder som folkehelse og barn og unge. Her sier vi mer om 
helse og omsorg. 

Kommunene får stadig flere oppgaver. I Gausdal, som i 
de fleste andre kommunene, øker samtidig antall eldre og 
dermed behovet for helse- og omsorgstjenester. Parallelt 
står vi nok overfor en situasjon med at det i nær framtid ikke 
er nok arbeidskraft til å fylle stillingene. Derfor må det finnes 
nye måter å løse oppgavene på. Det er vi allerede i gang 
med i og med at vi arbeider med vridning av ressursbruk 
fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, satser på mer 
faglighet i tjenesten og spesialisering av tjenesten. For å 
klare dette må vi også videreutvikle samarbeidet med andre 
kommuner og staten.

TJENESTENE OG ORGANISASJONEN 
GAUSDAL KOMMUNE
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INNSATSOMRÅDER:  
• Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå:  
 Pleie- og omsorgstjenestene må utvikles i takt med de  
 behov brukerne til en hver tid har, ressurstilgangen og  
 endringene i samfunnet.

• Vi videreutvikler kommunens helhetlige tjenestetilbud  
 innen forebyggende og helsefremmende arbeid. 

• Vi har fokus på tidlig innsats og den enkeltes mestrings- 
 evne og mulighet for å ivareta egen helse, trivsel og  
 livskvalitet. Hverdagsrehabilitering  er en naturlig og  
 selvstendig del av all innsats og pleie.

• Vi legger til rette for at innbyggere som mottar helse- og  
 omsorgstjenester ikke bare skal ha mulighet til å bo  
 lengst mulig hjemme, men også være lengst mulig aktive  
 i eget liv.

• Helse- og omsorgsplanlegging inn mot 2026.

• Vi utnytter tilgjengelig teknologi når det fremmer kvaliteten  
 i tjenesten og brukernes muligheter til aktivitet og hver- 
 dagsmestring. 

TJENESTENE OG ORGANISASJONEN 
GAUSDAL KOMMUNE

MÅL 
Vi yter riktige tjenester med 

høy kvalitet, med utgangspunkt 
i brukerens behov.

OMDØMME
Viktig for omdømmet til en kommune er: 

Miljøbevissthet

Samfunnsansvar og etikk

Service

Tjenestetilbudet 

Kommunen som arbeidsgiver

Økonomisk styring

Bruk av velferdsteknologi skal fremme 

       innbyggernes trygghet, frihet og mestring.

                                                                  Fra stortingsmelding 29  
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SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  

Samfunnsplanleggingen skal preges av et systematisk og 
helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 
herunder kriminalitetsforebyggende arbeid. Kommunene har 
en sentral rolle. 

Risiko og sårbarhetsanalyser skal være et grunnlag i all kom-
munal planlegging. I samfunnsdelen i kommuneplanen er 
samfunnssikkerhetsperspektivet ivaretatt, og dette må følges 
opp i arealdelen. 
En av hovedutfordringene  er å følge opp klimautfordringene. 
Dette forutsetter også et tett samarbeid med andre kom-
muner og myndigheter og grunneiere. 

Innsatsområder:   
• Samfunnssikkerhet og beredskap er vurdert i alle  
 kommunale planer.
• Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse blir benyttet som  
 grunnlag i kommunal planlegging.
• Gausdal kommune er en pådriver i å utvikle samarbeidet  
 med andre aktører som har en plass i arbeidet med  
 samfunnssikkerhet og beredskap og ved krisesituasjoner;  
 både private og offentlige instanser og frivillig sektor. 

8

MÅL 
Gausdal kommune skal gjennom lang-
siktig og konsistent planlegging bidra 
til å forebygge uønskede hendelser.
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Kommuneplanens arealdel skal revideres, jfr. kommunal 
planstrategi. Gausdal kommune skal gjennom helhetlig 
arealplanlegging, sikre at areal blir forvaltet på en bærekraftig 
måte. Arealplanlegging er et virkemiddel for å nå mål i kom-
muneplanens samfunnsdel. 
I dette ligger bo- og oppvekstmiljøet, utvikling av Segalstad 
Bru, sikkerhet og beredskap, folkehelse, næringsutvikling, 
bruk av naturressurser og verdiskaping. Bærekraft og folke-
helse skal være gjennomgående perspektiv.

SPESIELT VIKTIGE TEMA: 
• Fjellområdene innenfor og i tilknytning til verneområdene  
 – for å få samsvar mellom verneplan og kommuneplan,  
 samt vurdere behov og muligheter for bruk og verdi- 
 skaping i disse områdene. Inngrepsfrie soner: Vi må  
 vurdere varige grenser for utbygging mot disse områdene. 
• Kommuneplanens samfunnsdels kapittel om Segalstad  
 Bru, herunder kommunedelplan Segalstad Bru – for   
 gjennomføring av strategiene i kommuneplanens  
 samfunnsdel.
• Kommunedelplan Veslesetra – fullføre igangsatt plan- 
 arbeid med tanke på nye områder for fritidsbebyggelse,  
 ny vegforbindelse og planlagt skistadion.
• Det utvikles ikke nye områder for spredt boligbygging. 
• Naturmangfoldloven som grunnlag for planlegging som  
 berører biologisk mangfold. 

• Høy utnytting av eksisterende bygge- og næringsområder  
 for å nå målene om redusert omdisponering av dyrka mark. 
• Bo- og oppvekstmiljøet: Vi videreutvikler og etablerer  
 boområder med god kvalitet, der barn og unges  
 oppvekstmiljø vektlegges.
• Sikkerhet og beredskap, herunder at arealer som er  
 utsatt for særlige farer blir vist som hensynssoner med  
 bestemmelser/retningslinjer. 
• Hensynet til prioriterte arter og utvalgte naturtyper  
 – biologisk mangfold. 
• Næringsutvikling og verdiskaping, herunder det regionale  
 perspektivet (fra arbeidet med regional næringsplan og  
 regional landbruksplan)
• Energi og klima; folkehelseperspektiv, nærfriluftsliv, kollektiv- 
 transport, tettstedsutvikling og jordvern er gode klimatiltak.  
 Vi synliggjør sammenhengene i arealplanprosessen.  
• Se på behov for føringer for det nasjonalt viktige kultur- 
 landskapsområdet Follebu-Rudsbygd, - i samarbeid med  
 Lillehammer kommune.
• Vurdere boligpolitikk og krav til utbyggere i forhold til   
 universell utforming og tilgjengelighet. 
• Framtidsrettede retningslinjer for byggeskikk for hus  
 og hytter.
• Næringsutvikling og verdiskaping, herunder det regionale  
 perspektivet fra arbeidet med regional næringsplan og  
 regional landbruksplan.

9



18  -  Kommuneplanens samfunnsdel

SAMMENHENG 

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kom-
munen, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens 
utvikling. Planen utarbeides for en periode på 12 år, og rev-
ideres som regel hvert 4. år. Kommuneplanen har også en 
handlingsdel, i Gausdal kalt strategiplanen, som vedtas  årlig 
i kommunestyre, sammen med økonomiplan og årsbudsjett.

En kommuneplanprosess er omfattende, og i Gausdal 
begynte den i 2011, blant annet med et utfordrings- og 
mulighetsbilde for Gausdal kommune. Dette ble utarbeidet 
i forbindelse med kommunestyrets dialogseminar i 2011,  
- som opptakt til planstrategi- og kommuneplanarbeidet. 
Oppsummert slik:  

STYRKER

• Økonomistyring
• Omstillingsdyktig
• Korte beslutningslinjer
• Høyt nærvær
• Høy medarbeidertilfredshet
• Gode tjenester
• Allsidig kulturskole
• Etablert regionsamarbeid
• Lillehammerregionen som velfungerende  
 bo- og arbeidsmarked 
• Kort veg  til Lillehammer / regionssenteret
• Kort veg til Oslo og Gardermoen
• Tilgjengelige næringsareal
• Ledige boligtomter
• Skeikampen etablert som reiselivssentrum
• Nasjonalparken
• Aulestad 
• Sterk frivillig sektor: lag og organisasjoner både  
 innen kultur, idrett og mer 

SVAKHETER

• Negative leserinnlegg  i avisene
• Negativ omdømmebygging
• Sårbar organisasjon: 
 - små fagmiljø
 - få administrative ressurser
• Liten økonomisk innsats på forebygging / 
 innsats intervensjon 
• Dårlige resultater til tross for høy ressursinnsats i skolen
• Liten forutsigbarhet 
 - helhetsperspektivet versus å styre 
   på enkeltsaker
• Mistet glød/utviklingsevne
 - markedsføring 
 - fokus over tid 
• Svak økonomi 
• Befolkningssammensetningen
 - færre unge
 - flere eldre
• Negativ utvikling i landbruket 
• Relativt ensidig næringsliv

MULIGHETER 

• Innflytting (flere innbyggere)
• Næringsetablering
• Reiselivsutvikling
• Kommunikasjonen inn til regionen blir bedre
• Rekruttering – attraktiv region
• Videreutvikling av regionsamarbeidet (3-1)
• Strukturendring – vridning av ressursbruken for å sikre  
 handlingsrom til nye satsinger
• Fokus på folkehelse og tidlig intervensjon 
• Utvikle samarbeidet med videregående skole
• Kultursatsing 
• Flere partnerskap med frivillig sektor 
• Nasjonalparken gir verdiskaping
• Kommunesammenslutning 

TRUSLER

• Innflytting (flere innbyggere)
• Næringsetablering
• Reiselivsutvikling
• Kommunikasjonen inn til regionen blir bedre
• Rekruttering – attraktiv region
• Videreutvikling av regionsamarbeidet (3-1)
• Strukturendring – vridning av ressursbruken for å sikre  
 handlingsrom til nye satsinger
• Fokus på folkehelse og tidlig intervensjon 
• Utvikle samarbeidet med videregående skole
• Kultursatsing 
• Flere partnerskap med frivillig sektor 
• Nasjonalparken gir verdiskaping
• Kommunesammenslutning 
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BAKGRUNNSMATERIALE TIL SAMFUNNSDELEN ER 
BLANT ANNET:
• Plan- og bygningsloven
• Nasjonale mål og meldinger
 -  herunder melding til Stortinget 29 (2012-2013)  
  «Morgendagens omsorg»
• Fylkeskommunale planer / regional planstrategi
• Gausdal kommunal planstrategi med statistisk  
 faktagrunnlag
• Folkehelseoversikt for Gausdal kommune 
• Gausdals ungdataundersøkelse 2013, med ungdoms- 
 skolen og videregående skole
• Kommunekompasset for Gausdal kommune (utarbeidet  
 av KS-K)
• Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, med  
 høringsuttalelser
• Materiale fra de 4 arbeidsgruppene, jfr. planprogrammet
• Dokumentasjon fra innbyggerdialog 2013

• Parallelloppdrag – innspill fra 4 firma (arkitekter/ 
 landskapsarkitekter) om Segalstad Bru
• Dokumentasjon fra åpent møte om Segalstad Bru
• Fylkesmannens kommunebilder for Lillehammer-regionen
• Europarådets strategi for innovasjon og godt styresett 
 på lokalt nivå
• Høringsuttalelser til kommuneplanforslaget fra formann- 
 skapet som kommuneplanutvalg 

TILHØRENDE DOKUMENTER:
Omsorgsplan for Gausdal kommune fra 2010
Planprogram (utkast) for kommuneplanens arealdel 
Beredskapsplanen
Kommunedelplan for landbruk (Øyer, Gausdal og  
Lillehammer), vedtas i 2. halvdel av 2014
Regional næringsplan (Øyer, Gausdal, Lillehammer), 
vedtas 2. halvdel av 2014. 

«God folkehelse 

     er samfunnsbygging»



Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL           
Sentralbord 61 22 44 00, Faks 61 22 09 54
E-post: postmottak@gausdal.kommune.no

www.gausdal.kommune.no

Følg Gausdal kommune på facebook!
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