
Arkivreferanse: 2020/21664-14 
Arkivkode: 141 
Saksbehandler: Ingvill Helset 
Adm.enhet: Samfunnsutvikling - 

Kommunal veiledning 
plan 

Dato: 12.01.2021 

 
 

 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Fylkesutvalget 02.02.2021 12/21 

 
Høring - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2024, Gausdal 
kommune 
 
 

Fylkesutvalgets behandling av sak 12/2021 i møte den 02.02.2021: 

Vedtak: 
1. Fylkesutvalget mener at Gausdal kommune har gjennomført et omfattende og godt arbeid 

med kommuneplanens samfunnsdel og at kommunen i all hovedsak presenterer en god og 

ryddig samfunnsdel. 

  

2. Fylkesutvalget mener at kommunen har innarbeidet FNs bærekraftmål på en relevant 

måte i forslaget til ny samfunnsdel.  

  

3. Plandokumentet har en hensiktsmessig oppbygging, og det er god sammenheng mellom 

visjon, målformuleringer og særlige satsingsområder. Fylkesutvalget mener videre at 

plandokumentet beskriver kommunens utfordringer, langsiktige målsettinger og strategier i 

planperioden på en tilfredsstillende måte. Fylkesutvalget mener kommunen med fordel kan 

være mer offensive når det gjelder mål knyttet til den demografiske utfordringen kommunen 

står ovenfor. 

  

4. Fylkesutvalget mener at arealstrategiene tar opp viktige temaer, og at de gir relevante 

føringer for revisjon av arealdelen. De overordnede retningslinjene for arealbruk vil være et 

godt styringsverktøy i kommunens arealplanlegging. Fylkesutvalget anbefaler kommunen å 

definere og utvikle ett tettsted og ikke spre satsing og etablering over flere steder.  

Saksframlegg



 

Behandling: 
Innstillinga fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.  

 

Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak: 
 
 

1. Fylkesutvalget mener at Gausdal kommune har gjennomført et omfattende og godt 
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og at kommunen i all hovedsak 
presenterer en god og ryddig samfunnsdel. 

2. Fylkesutvalget mener at kommunen har innarbeidet FNs bærekraftmål på en relevant 
måte i forslaget til ny samfunnsdel.  

3. Plandokumentet har en hensiktsmessig oppbygging, og det er god sammenheng 
mellom visjon, målformuleringer og særlige satsingsområder. Fylkesutvalget mener 
videre at plandokumentet beskriver kommunens utfordringer, langsiktige målsettinger 
og strategier i planperioden på en tilfredsstillende måte. Fylkesutvalget mener 
kommunen med fordel kan være mer offensive når det gjelder mål knyttet til den 
demografiske utfordringen kommunen står ovenfor. 

4. Fylkesutvalget mener at arealstrategiene tar opp viktige temaer, og at de gir relevante 
føringer for revisjon av arealdelen. De overordnede retningslinjene for arealbruk vil 
være et godt styringsverktøy i kommunens arealplanlegging. Fylkesutvalget anbefaler 
kommunen å definere og utvikle ett tettsted og ikke spre satsing og etablering over 
flere steder.  

 

Tron Bamrud 
Fylkeskommunedirektør 

 

Gausdal kommunes samfunnsdel finnes her. 
 
Bakgrunn: 
Den gjeldende kommuneplanen for Gausdal ble vedtatt i 2014. Kommunestyret vedtok i 
desember 2019 i kommunal planstrategi (i forbindelse med handlings- og økonomiplan) å 
revidere kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyret vedtok oppstartmelding for 
planprosessen og forslag til planprogram i sitt møte i 23. januar 2020. Planprogram for 
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel ble fastsatt av kommunestyret i mars 2020. 
 
I planprogrammet er det tatt utgangspunkt i gjeldende samfunnsdel, og det utfordringsbilde 
og de strategier som ligger i denne. Planprogrammet gir en statusbeskrivelse i forhold til 
måloppnåelse og oppfølging av gjeldende plan. 
 
Kort om innholdet i planforslaget: 
«Sammen får vi det til» er slagordet i Gausdal kommune. Dette kobles mot FNs 
bærekraftmål nr. 17; Samarbeid for å nå målene. Det skal beskrive at i Gausdal får de til 
mye, men at det er ønskelig å få til enda mer og at dette kan oppnås om de gjør det 
sammen.  
 

https://pub.framsikt.net/plan/gausdal/plan-kps2021/#/home


Disse satsingsområdene med mål peker på de områdene som skal ha størst oppmerksomhet 
i planen:  

o Sammen om gode hverdagsliv  
o Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn  
o Sammen om samfunnssikkerhet og god beredskap  
o Sammen om en grønnere kommune  
o Sammen om bærekraftig arealbruk  
o Bærekraftig økonomi  
o En organisasjon som samskaper  
o Sammen i Lillehammer-regionen  

 
 
Generelt om plan- og bygningslovens krav til kommuneplanens samfunnsdel: 
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel 
og arealdel jfr. plan- og bygningsloven § 11-1. Kommuneplanen skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte viktige mål 
og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og 
legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel (§ 11-2) skal behandle langsiktige utfordringer, herunder 
miljømessige utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming. Videre skal 
samfunnsdelen ha mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper. Den bør inneholde en beskrivelse og 
vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og 
langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilke strategier kommunen vil legge til grunn. 
 
Hovedformålet med samfunnsdelen er ikke at kommunen skal utarbeide samfunnsdelen som 
et altomfattende oppslagsverk hvor alle aspekter ved kommunesamfunnet og 
kommuneorganisasjonen drøftes inngående. Skal samfunnsdelen få en politisk relevans og 
være et nyttig styringsverktøy for å synliggjøre strategiske plangrep må politiske prioriteringer 
komme tydelig fram i dokumentet. En god samfunnsdel defineres derfor ikke nødvendigvis 
av sitt omfang, men i hvilken grad det er et fokusert og handlingsrettet dokument som peker 
ut noen prioriterte satsingsområder. 
 
 
Foreløpig behandling: 
Gausdal kommune presenterte arbeidet med samfunnsplanen i planforum i januar 2020. Her 
deltok regionale og statlige myndigheter.  
 
Forslag til samfunnsdel ble diskutert i tverrfaglig gruppe i fylkeskommunen i januar 2020. Her 
deltok representanter fra følgende enheter: samfunnsutviklingsavdelingen, 
kulturarvseksjonen, næring og samferdsel. Dokumentet er utarbeidet med bakgrunn i innspill 
fra alle avdelingene.  
 
Vurdering: 
Prosess og medvirkning: 
Det har ikke vært en konkret medvirkningsprosess for denne planen, men den baseres på 
ulike saker, utredninger og planer hvor det der har vært stor grad av medvirkning. I 
plandokumentet kunne det med fordel blitt nevnt om det har vært noen særskilte svakheter 
eller styrker ved de tidligere medvirkningsprosesser. Det ville gitt mer tyngde til denne måten 



å drive medvirkning på. Det har videre vært fokus på å inkludere de folkevalgte i 
planprosessen. Dette begrunnes med at det gjør samfunnsdelen til det viktigste politiske 
styringsverktøyet. Fylkeskommunedirektøren mener det er verdifullt å forankre planarbeid i 
politiske fora og vil berømme kommunen for denne jobben. I tillegg understrekes det at det er 
svært  
viktig å inkludere kommunens innbyggere i slike prosesser.  
 
Det er lagt opp til en digital høringsprosess. Det er spennende at kommunen i så stor grad 
tar i bruk digitale verktøy. Fylkeskommunedirektøren savner likevel en vurdering fra 
kommunes side hvorvidt noen ikke nås gjennom digitale løsninger, og videre sikre at disse 
nås på andre måter.  
 
Det er positivt at kommunen deltar i KS-prosjektet, som skal tydeliggjøre samfunnsdelen som 
et lokalpolitisk styringsverktøy, og at dette er noe som engasjerer politikerne. Koblingen mot 
økonomiplan kan allikevel med fordel styrkes i planen.  
 
Strukturen i plandokumentet: 
Planen har en god struktur, og knytter satsinger opp mot FNs bærekraftsmål. Det er positivt 
at kommunen har fokus på alle bærekraftsmålene, og at de tre dimensjonene av bærekraftig 
utvikling ligger til grunn for prioriteringer.  
 
Folkehelse er gjennomgående i alle satsingsområdene i kommuneplanen, og 
folkehelsetenkningen framstår som godt integrert tverrsektorielt i dokumentet.  
 
Særlige satsingsområder i planperioden: 
Generell tilbakemelding: 
Fylkeskommunedirektøren mener at kommunens valg av satsingsområder er godt forankret i 
kunnskapsgrunnlag og overordnede prioriteringer. Inndeling i delmål er hensiktsmessig. 
 
Fylkeskommunedirektøren stiller likevel spørsmål til om det er for mange satsingsområder. 
Kunne kommunen valgt ut noen færre satsningsområder for denne planperioden og hatt 
mulighet til å jobbe grundigere med færre satsingsområder? 
 
Kommunen har et oppdatert kunnskapsgrunnlag på folkehelse som identifiserer de viktigste 
folkehelseutfordringene. Disse er styrking av barn og unges fysiske og psykiske helse, 
hvordan klimaendringer påvirker befolkningens helse og miljø, og befolkningsutvikling med 
en aldrende befolkning. Sosiale forskjeller er også nevnt som en viktig utfordring.  
 
Samfunnsdelen møter i stor grad flere av disse utfordringene, der styrking av barn og unge 
er høyt prioritert. Her står det at å gi barn og unge best mulig utgangspunkt for å mestre 
hverdagen og voksenlivet er Gausdalssamfunnet sin aller viktigste oppgave.  Dette henger 
godt sammen med Gausdal kommunes tiltak i Program for folkehelsearbeid knyttet til barn 
og unges psykiske helse og trivsel.  
 
Tilflytting og innvandring har vært viktig for å holde befolkningen relativt stabil. Ettersom 
innvandringen har vært lav siden 2010, går befolkningsnedgangen nå raskere. Sammen med 
en aldrende befolkning, er dette en utfordring som i mange andre distriktskommuner. Det er 
bra at planen her peker på viktigheten av å se næringsutvikling, stedsutvikling, boligutvikling 
og inkludering av tilflyttere i sammenheng. Det kunne imidlertid kommet klarere fram hvordan 



kommunen har tenkt å lykkes med dette, for eksempel hvordan kommunen skal opprettholde 
tjenestetilbudet i omsorgstjenesten for en stadig økende andel eldre, eller boligstrategieske 
løsninger for både unge, innflyttere/innvandrere og eldre. 
 
Kommunen har ikke bosatt flyktninger de senere år, og dette skal ikke vurderes på nytt før i 
2023. Gausdal har i overkant av 7 prosent innvandrere, hvorav mange er 
arbeidsinnvandrere. Innvandrere er en viktig ressurs for blant annet befolkningsutviklingen i 
kommuner i Innlandet, noe som kunne vært nærmere belyst i planen. 
 
Det er positivt at kommunen vil satse på medvirkning fra barn og unge for å utvikle gode 
lokalmiljøer. Tilrettelegging og demokratiopplæring for medvirkning er gode tiltak for å styrke 
barn og unges stemme inn i kommunens plan- og utviklingsarbeid. 
 
Det er flere fritidsboliger enn boliger i kommunen. Utfordringer med å være en 
hyttekommune kunne vært belyst nærmere i planen.  
 
Under følger konkrete merknader til de ulike satsingsområdene: 
 
Innenfor hvert satsingsområde er det utarbeidet forslag til hovedmål og delmål. Vedtatte 
satsingsområder, hoved- og delmål skal følges opp med strategier og tiltak i planer som 
utarbeides/revideres, der de viktigste er handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett, 
arealplanen, og kommunedelplaner/temaplaner. 
 
Sammen om gode hverdagsliv  
Det opplyses her at det er flest unge kvinner som flytter ut av kommunen, at kommunen har 
lavere fødselstall, lavere tilflytting og flere eldre. Det er stort fokus på å gi barn en god 
oppvekst og å bidra til å jevne ut sosiale helseforskjeller. Det blir større behov for 
omsorgstjenester som følge av høyere levealder og bedre helse. Samtidig legges det vekt på 
at eldre også er en stor ressurs for kommunen. Deltidsinnbyggeren beskrives også både 
som en ressurs og en tjenestemottaker.  
 
Demografiutfordringen de flere kommuner i Innlandet fylke nå har fått øynene opp for er også 
aktuell for Gausdal kommune. Fylkeskommunedirektøren mener Gausdal kommune med 
fordel kunne problematisert mer rundt dette temaet og hva kommunen konkret kan gjøre for 
både å motvirke befolkningsnedgang og for å gjøre kommunen god å bo i for de som 
allerede bor der.  
 
Fylkeskommunedirektøren savner at kommunen har mer offensive og konkrete målsettinger 
for å hindre utflytting og øke tilbakeflyttingen. Spesielt fremheves det at kvinner flytter ut og 
ikke flytter tilbake uten at det følges opp med mål om å forebygge dette.   
 
Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn  
Målsettingen er at alle innbyggere deltar aktivt i lokalsamfunnet uavhengig av alder, kjønn, 
funksjon med videre. Kommunen fremhever at de må se næringsutvikling, stedsutvikling, 
boligutvikling og inkludering av tilflyttere i sammenheng for å oppnå et samfunn hvor nye 
innbyggere vil flytte til og eksisterende innbyggere ikke vil flytte fra.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener dette er gode målsettinger. Også her er barn og unge 
fremhevet som en gruppe det spesielt skal være fokus på, noe som bereder grunnen for det 
videre arbeidet for medvirkning og demokrati. Spesielt er det positivt at den frivillige sektoren 
og kulturlivet fremheves i dette viktige arbeidet.  



 
Sammen om samfunnssikkerhet og god beredskap  
Det er positivt at kommunen ønsker å prioritere trafikksikkerhet høyt, blant annet gjennom 
godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. 
 
Sammen om en grønnere kommune  
Det er positivt at kommunen anerkjenner sitt ansvar for å iverksette lokale tiltak for å 
forebygge og redusere konsekvensene av klimaendringene. Dette kan blant annet skje 
gjennom å gjøre grep lokalt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser.  
 
I den sammenheng vil Innlandet fylkeskommune framheve klimagassutslipp fra bygg- og 
anleggsbransjen. Både internasjonalt og nasjonalt er den prosentvise andelen av de totale 
klimagassutslippene svært stor for denne sektoren. Det er nødvendig å ta store 
klimagasskutt så raskt som mulig. Rehabilitering, istandsetting og ombygging av 
eksisterende bygningsmasse fremfor riving og nybygg er gunstig med tanke på 
utslippsbesparelse, og vi anbefaler kommunen å omtale dette under avsnittet «Sammen om 
en grønnere kommune».  
 
Fylkeskommunen gjennomfører for tiden et større klimakunnskapsprosjekt – «Bevar bygg – 
bevar klima». Prosjektet skal bidra til en klimanøytral lokalsamfunnsutvikling i Innlandet der 
bygninger og bygningsmiljøer gis varig liv, økt bruksverdi og lavere energiforbruk gjennom 
ulike tiltak. Dette vil redusere behovet for riving og nybygging. 
 
Målet er også å beregne og gjøre kjent hvilken samlet klimagevinst som kan oppnås, og 
synliggjøre bygningsarvens bidrag til framtidens sirkulære økonomi. Prosjektet er toårig og vil 
foregå i 2020–2021.  
 
Det er positivt at kommunen vektlegger balanse i videre fritidsboligutvikling med fokus på 
naturens tålegrense, ved blant annet å fastsette markagrense ved revisjon av 
kommunedelplanen for Skei. Innlandet fylkeskommune vil følge opp dette i forbindelse med 
revisjon av denne planen. I tillegg til naturens tålegrense vil vi også gjøre oppmerksom på at 
det bør være fokus på verdier i kulturlandskap og kulturmiljø som formidler kulturhistorien i 
området i tillegg til at det bidrar til stedsidentitet og attraktivitet for området.  
 
Sammen om bærekraftig arealbruk/ Bærekraftig arealdisponering 
Det er positivt at kommunen skal vektlegge høy utnyttingsgrad i bolig-, fritidsbolig- og 
næringsområder for å nå målene om redusert omdisponering av dyrka/ dyrkbar mark og å 
redusere inngrep i våtmark og myrområder. Hensynet til kulturlandskap og kulturmiljø bør 
også nevnes i denne sammenhengen. Fylkeskommunedirektøren roser også kommunen for 
å være tydelig når på at bygging skal skje gjennom fortetting og gjenbruk av arealer før man 
tar i bruk ubebygde arealer. 
 
Hensynet til kulturmiljø kan av og til komme i konflikt med høy utnyttingsgrad og fortetting 
innenfor utbyggingsområder. Det bør være et mål for hele kommunen at man i størst mulig 
grad ivaretar kulturmiljø og kulturlandskap for å bidra til økt stedsidentitet og attraktivitet.  
 
Boligpolitikk/ gode bo- og oppvekstmiljøer 
Fylkeskommunedirektøren savner en tydeligere strategi for sentrumsutvikling og anbefaler 
kommunen å definere et geografisk satsingspunkt/ et sentrum. Å samle funksjonene på et 



sted kan ha positiv effekt på tilflytting og hindre fraflytting. I tillegg vil det i et klimaperspektiv 
være positivt å samle alle funksjoner innen gå/ sykkel-avstand.   
 
Samferdselspolitikk 
Når det gjelder samferdsel og areal mangler det en tydeligere prioritering av noen utvalgte 
strategier, som imøtekommer de kommunale utfordringene. Dette gjelder blant annet spredt 
arealbruk, bilbasert transport, samt en sterkere satsing og tydeligere prioritering av et 
«hovedtettsted». Kommunen anbefales å arbeide videre med dette. 
 
Bærekraftig økonomi  
Det er positivt se at kommunen deltar i KS-prosjektet som skal tydeliggjøre samfunnsdelen 
som et lokalpolitisk styringsverktøy, og at dette er noe som engasjerer politikerne. Koblingen 
mot økonomiplan kan allikevel med fordel styrkes i planen. Gausdal kommune har til tider 
hatt en stram økonomi og er på Robek-listen. Fylkeskommunedirektøren savner mer 
problematisering og refleksjon rundt dette. På den annen side er det positivt at kommunen 
jobber aktivt med omstillingsarbeid for å oppnå en sunn og god kommuneøkonomi. Nettopp i 
krevende situasjoner er det viktig å se helhetlig på problemstillinger og jobbe med langsiktige 
mål. Fylkeskommunedirektøren mener kommunen gjør gode prioriteringer bla på barn og 
unge.  
 
Næringsutviklings- og verdiskapingspolitikk 
Vi legger til grunn at kommunen gjennom sin strategi for næringsutvikling, vil legge til rette 
for «rett virksomhet på rett sted» sett i sammenheng med ulike transportløsninger og mål om 
redusert utslipp fra vegtrafikken. 
 
En organisasjon som samskaper og Sammen i Lillehammer-regionen  
Samhandling er sentralt i FNs bærekraftmål. Dette tydeliggjøres i Gausdal kommune sin 
samfunnsdel på en god måte. Her omtales samhandling både internt og med andre 
organisasjoner og kommuner. Dette vil kunne bidra til ytterligere innovasjon og utvikling i 
kommunen og regionen.   
 
Konklusjon 
 
Fylkeskommunedirektøren mener at Gausdal kommune har gjennomført et omfattende og 
godt arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og at kommunen i all hovedsak presenterer 
en god og ryddig samfunnsdel. Kommunen har også innarbeidet FNs bærekraftmål på en 
relevant måte. 
 
Plandokumentet har en hensiktsmessig oppbygging, og det er god sammenheng mellom 
visjon, målformuleringer og særlige satsingsområder. Fylkeskommunedirektøren mener 
videre at plandokumentet beskriver kommunens utfordringer, langsiktige målsettinger og 
strategier i planperioden på en tilfredsstillende måte. Fylkeskommunedirektøren mener 
kommunen med fordel kan være mer offensive når det gjelder målsetting til den 
demografiske utfordringen kommunen står ovenfor. 
 
Fylkeskommunedirektøren mener at arealstrategiene tar opp viktige temaer, og at de gir 
relevante føringer for revisjon av arealdelen. De overordnede retningslinjene for arealbruk vil 
være et godt styringsverktøy i kommunens arealplanlegging. Fylkeskommunedirektøren 
anbefaler kommunen å definere og utvikle ett tettsted og ikke spre satsing og etablering over 
flere steder.  




