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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - 
SLUTTBEHANDLING  
 
Vedlegg: 
  
- Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 – til sluttbehandling 

Den digitale versjonen https://pub.framsikt.net/plan/gausdal/plan-kps2021/ 
 
- Uttale fra Statsforvalteren 
- Uttale fra Ivar Steine 
- Uttale fra Renate Segtnan 
- Uttale fra Gausdal idrettsråd 
- Uttale fra Østre Gausdal sankelag 
- Uttale fra parter på Skeikampen 
- Uttale fra Statens Vegvesen  
- Uttale fra Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
- Høringsinnspill og forslag, med kommentarer og merknader fra kommunedirektøren 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

- Kommunestyrets behandling av høringsforslaget 26. november 2020 
 
SAMMENDRAG: 
Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet i kommunen. Planen har 
et 12 års perspektiv, og blir vedtatt i kommunestyret. De prioriterte satsingene i 
samfunnsdelen blir fulgt opp i det årlige arbeidet med handlings- og økonomiplan, i 
arealplanen og i andre planer, utredninger og politiske saker. Kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2032 legges fram til sluttbehandling, etter høringsrunden. Høringsinnspillene er lagt 
ved.  
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Om samfunnsdelen 
Kommuneplanen består av to deler, samfunnsdelen og arealdelen, jfr. plan- og 
bygningsloven. Disse kan utarbeides samlet eller hver for seg. Samfunnsdelen inneholder 
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kommunens overordnede politiske mål og strategier innenfor prioriterte samfunns- og 
tjenesteområder. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som igjen legges til grunn 
for utarbeidelse av den juridisk bindende arealdelen.  
 
Kommuneplanen skal også samordnes med kommunens økonomiplan (jfr. kommuneloven), 
og den skal derfor inneholde strategiske føringer for kommunens budsjetter og handlingsdel. 
I Gausdal er det handlings- og økonomiplanen, med årsbudsjett.  
 
Kommuneplanprosessen er definert i plan- og bygningsloven. Kommunestyret vedtok 
oppstartsmelding for planprosessen og forslag til planprogram i sitt møte i 23. januar 2020. 
Etter en høringsrunde vedtok formannskapet planprogrammet i sitt møte 18. mars 2020. 
Høringsforslaget ble behandlet i kommunestyret 10. desember 2021. Sluttbehandlingen er i 
februar 2021.  
 
Ett av formålene med å revidere kommuneplanens samfunnsdel tidlig i denne 
kommunestyreperioden. er å skape et enda bedre styringsverktøy for politikere og 
kommuneorganisasjonen. Ved å vedta den tidlig i kommunestyreperioden, legges grunnlaget 
for at de folkevalgte (kommunestyret) kan beslutte og iverksette politikken de har gått til 
valg på.  
 
Dokumenter og føringer: 
Nasjonale føringer: For å fremme en bærekraftig utvikling utarbeider regjeringen hvert 
fjerde år et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I 
gjeldende dokument for perioden 2019-2023, står det: 
«Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

· Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
· Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
· Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
· Å skape et trygt samfunn for alle 

 
De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et av deres viktigste verktøy.» 
 
Planleggingen i kommunene skal etter føringer fra Stortinget ta utgangspunkt i FNs 
bærekraftmål. 
 
For øvrig er 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 planleggingen ser vi også til fylkeskommunens planer. Mest aktuelt nå er 
Innlandsstrategien. 
 
Vi har mange lokale utredninger og vedtak som kommuneplanens samfunnsdel planen 
bygger på. Vi kan nevne: 

· Kommuneplanens samfunnsdel for 2014-2026 for Gausdal kommune, og viktigere: 
høringsforslaget til den neste planen for 2021-2032 

· Handlingsplan for 2020-2023. med økonomiplan, årsbudsjett 2020 og kommunal 
planstrategi 

· Regnskap og årsmelding 2019 
· Tiltaksplan knyttet til Robek-statusen, inkludert vedtak i prosessen «Fornyelse og 

omstilling 2020» 
· Tertialrapport 1 og 2 for 2020 
· Forslag til handlings- og økonomiplan 2021-2024 
· Kunnskapsgrunnlag folkehelse 
· Kunnskapsgrunnlag for framtidens helse og omsorgstjenester, 6 delutredninger og 

kommunestyrets vedtak gjennom 2020 i den saken 
· Kvalitetsmelding grunnskolen 
· Digitaliseringsstrategi for Lillehammer-regionen 
· Kommuneplanens arealdel (i prosess), og andre fysiske kommunedelplaner 
· Regional landbruksplan Gausdal, Lillehammer og Øyer (under revidering) 
· Regional næringsplan Gausdal, Lillehammer og Øyer (under revidering) 
· Notat klima- og miljøstatus til tjenesteutvalget, mai 2019 
· Prosjektet Ung styrke 
· Hovedplan for vann og avløp 
· Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
· Beredskapsplan, med underdokument (som smittevernplan) 
· Trafikksikker kommune (sertifisering) 
· Bærekraftig reiseliv (sertifisering) 
· Ny strategi for interkommunalt samarbeid i Lillehammer-regionen  
· Analyse om befolkningsutvikling 
·  

Prosess- og medvirkning 
I de prosesser, saker, utredinger og planer som er nevnt overfor har det vært stor grad av 
medvirkning. Siden samfunnsdelen i stor grad bygger på disse prosessene og dokumentene, 
og fordi det er ønske om å vedta samfunnsdelen tidlig i denne kommunestyreperioden, er 
det i planprogrammet vektlagt en kortere, enklere og mer politisk prosess. Det er vurdert til 
å være hensiktsmessig for denne plantypen.  
 
Den sentrale aktøren i denne planprosessen er de folkevalgte, og det er nettopp for å gjøre 
samfunnsdelen til det viktigste politiske styringsverktøyet. Prosessen begynte allerede med 
dialogseminaret 2019, der vi begynte arbeidet med FNs bærekraftsmål. Siden dette var i 
måneden før kommunevalget, presenterte partiene sine partiprogram, med fokus på 



  
 
 

  
 
 

 

tjeneste- og samfunnsutvikling. Ulike temaer knyttet til samfunnsutvikling har 
kommunestyret arbeidet med i flere møter.  
 
Politisk redaksjonskomite – oppnevnt av kommunestyret –for å styrke det politiske arbeidet 
og eierskapet til prosessen, hadde 5 møter i siste halvdel i 2020. Høringsforslaget er et 
resultat av deres arbeid med prioritering av satsingsområder, mål og delmål. 
 
 «Sammen får vi det til» er slagordet til Gausdal kommune, og det videreføres i forslaget til 
ny kommuneplan. Slagordet fylles med innhold gjennom disse satsingsområdene: 

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

 
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. 
 
 
Høring av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel.  
Kommunestyret la forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring i sitt møte 28.11. 
2021  
 
Innen fristen har det kommet 7 høringsuttalelser. Innlandet fylkeskommune og Gausdal 
kommunes råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, har fått utsatt frist.  
Eventuelle uttalelser fra disse organene blir ettersendt til formannskapet, og vil ligge ved 
saken til kommunestyret.  
 
VURDERING 
Høringsinnspillene er lagt ved, og her er det i saken laget en kortversjon med hovedpunkt, 
som også er kommenter fra administrasjonen.  
 
Det er kommet mange innspill, - både generelle og helt konkrete. Innspillene er viktige og 
nyttige, for det viser engasjement og hva personer/lag/offentlige instanser er opptatt av. 
Noen av innspillene tar vi med oss inn i arbeidet med omstilling og utvikling av tjenestene. 
Noen av innspillene har økonomiske konsekvenser, og må sees på i arbeidet med handlings- 
og økonomiplan. Mange innspill passer godt inn i arbeidet med arealdelen, kommunedelplan 
for Skei, og det pågående arbeidet med landbruksplan og næringsplan. Og  i ny 



  
 
 

  
 
 

 

frivilligstrategi og rullering av kommunedelplan for idrett/fysisk 
aktivitet/friluftsliv/naturopplevelser.  
 
Det er laget en oppstilling i vedlegget: «Høringsinnspill, forslag med kommentarer og 
merknader fra kommunedirektøren.» 
 
 
Konklusjon:  
Planforslaget som ligger til behandling har kommet fram gjennom en solid politisk prosess, 
og er et dokument som gjenspeiler politiske satsinger og prioriteringer gjennom formulering 
av hovedmål og delmål. Kommunedirektøren har – etter høringsrunden - ikke funnet faglig 
eller annet grunnlag for å foreslå endringer i forslag til  kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Dokumentet legges fram for sluttbehandling, slik det framgår av vedlegget.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Kommuneplanen samfunnsdel 2021-2032 vedtas slik den går fram av det digitale 
vedlegget. 

2. Innspill fra høringsrunden tas med inn i andre aktuelle saker/planer/utredninger.  
3. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta kurante justeringer i tekst/det visuelle 

uttrykket ved behov for det.   
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 9/21 den 10.02.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innstilling: 
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