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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  
 
Vedlegg:  
Den digitale versjonen av høringforslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032:  
https://pub.framsikt.net/plan/gausdal/plan-kps2021/ 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 legges ut til høring.  
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige plan for hvordan vi ønsker at 
kommunen og lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg i årene som kommer. Det er det viktigste 
styringsdokumentet i kommunen. Planen har et 12 års perspektiv, og blir vedtatt i 
kommunestyret. Ungdomsrådet har mulighet til å komme med innspill til kommuneplanens 
samfunnsdel.  

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Den gjeldende kommuneplanen for Gausdal ble vedtatt i 2014. 
Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen. Disse kan utarbeides 
samlet eller hver for seg. Samfunnsdelen inneholder kommunens overordnede politiske mål 
og strategier innenfor prioriterte samfunns- og tjenesteområder.  
 
Planleggingen i kommunene skal etter føringer fra Stortinget ta utgangspunkt i FNs 
bærekraftmål. Kommunenes oppgaver, roller og ansvar i stor grad regulert av lov og 
forskrift. Noen sentrale lover for planlegging og samfunnsutvikling er kommuneloven, plan- 
og bygningsloven og folkehelseloven. I tillegg er det svært mange lover som regulerer 
tjenestene, som opplæringsloven, barnehageloven, barnevernloven, helse- og 
omsorgstjenesteloven osv. 
 
I planen er det fokus på det sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i utviklingen av 
lokalsamfunnet og tjenestene, og FN sine bærekraftsmål ligger til grunn.  
 
Sammen får vi det til er slagordet vårt. Det beskriver at vi får til mye i Gausdal, at vi ønsker å 
få til enda mer og at vi får det til best om vi gjør det sammen.   
Disse satsingsområdene med mål peker på de områdene som skal ha størst oppmerksomhet: 

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


  
 
 

  
 
 

 

o Sammen om gode hverdagsliv 
o Sammen om et aktivt og nært 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 
 
Innenfor hvert satsingsområde er det utarbeidet forslag til hovedmål og delmål.  
Kommuneplanen legger føringer for hvordan vi skal prioritere i handlings- og økonomiplanen 
og i andre planer. 
Overordnet arealstrategi viser hvordan arealplanleggingen skal bidra til at målene i 
samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 


