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RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK / TEMAPLAN LANDBRUK - 
OPPNEVNING AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL REFERANSEGRUPPE  
 
Vedlegg: Oppdatert planprogram for rullering av temaplan landbruk 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at ordfører og leder av tjenestekomiteen/tjenesteutvalget oppnevnes som 
Gausdal kommune sine representanter til referansegruppa for rullering av 
kommunedelplan landbruk / temaplan landbruk. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formannskapet vedtok i sak 5/18 planprogram for rullering landbruksplanen for Gausdal, 
Lillehammer og Øyer. Det ble videre vedtatt å rullere planen som en temaplan, ikke tematisk 
kommunedelplan.  Den planlagte rulleringen i 2018 ble utsatt grunnet merarbeidet som 
fjorårets tørkesommer ga.  
 
Landbrukskontoret har nå oppdatert planprogrammet med politisk sluttbehandling satt til juni 
2020, jfr. vedlegg. 
 
I sak 9/19 om revidering av retningslinjene for næringsfondet fattet kommunestyret i Gausdal 
bl.a. følgende vedtak:  

2. Retningslinjene tas opp til ny revidering når ny landbruksplan er vedtatt.  
3. Kommunestyret ønsker politisk representasjon inn i arbeidet med revisjonen av landbruksplanen, og 

utpeker NN og NN til å sitte i arbeidsgruppa, sammen med representanter fra landbrukskontoret og 
faglagene i landbruket. Kommunestyrene i Lillehammer og Øyer inviteres til å velge to politiske 
representanter hver inn i arbeidsgruppa.  

 
De politiske representantene fra deltakerkommunene vil sammen med faglagene i kommunene 
utgjøre referansegruppa i planarbeidet. 
 
Av hensyn til framdriften i planarbeidet har landbrukskontoret anmodet kommunene om å 
oppnevne sine representanter innen 01.09.19. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
For å følge opp kommunestyrets vedtak inviteres formannskapet som kommuneplanutvalg til å 
oppnevne de to politiske representantene fra Gausdal til referansegruppa for arbeidet med ny 
landbruksplan.  
 
Av hensyn til det forestående kommunevalget og evt. utskiftinger som der måtte bli av 
personer, anbefaler rådmannen at formannskapet i sin oppnevning av representanter til 
referansegruppa peker på funksjoner framfor konkrete navn. Rådmannen foreslår at ordfører 
og leder av tjenestekomiteen/tjenesteutvalget går inn i referansegruppa. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Formannskapet oppnevner ordfører og leder av tjenestekomiteen/tjenesteutvalget som Gausdal 
kommune sine representanter til referansegruppa for rullering av kommunedelplan landbruk / 
temaplan landbruk. 


