
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Kommunestyret Kommunestyresalen 23.01.2020 18:00  
 
Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. 
 

Kl. 18 blir det orientering/arbeidsøkt knyttet til kommuneplanens samfunnsdel. Asplan Viak 
AS er med.  

Orienteringer:  
 Bli bedre kjent med prosjektet Ung styrke. Status og veien videre. Ved prosjektleder 

Marit Lang-Ree Finstad og praksiseksempler.  
 I forbindelse med behandling av saken om kunnskapsgrunnlag folkehelse blir det en 

orientering ved rådgiver folkehelse og levekår Marit Lang-Ree Finstad.  
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/20   
 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.1.2020  
 
Sak 2/20   
 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RAUAVASSDRAGET - 

KOMMENTAR FRA KOMMUNEN  
 
Sak 3/20   
 JUSTERING AV REGLEMENT FOR PLANUTVALGET FOR 

PERIODEN 2019 - 2023  
 
Sak 4/20   
 KUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE 2020 OVERSIKT OVER 

HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER  
 
Sak 5/20   
 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 

2020 (PLANPROGRAM)  
 
Sak 6/20   
 NÆRINGSFOND 2020 - FASTSETTING AV RAMME TIL 

PROSJEKTSTØTTE  
 



 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk 
behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. 
For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt 
varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved 
behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som 
mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt 
avgjør habilitetsspørsmålet ved votering.  
 
Eventuelle forfall meldes til servicetorget på e-post: servicetorget@gausdal.kommune.no, evt. 
på tlf. 61 22 44 00. 
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 
Saker unntatt offentlighet blir utsendt kun til medlemmene. Varamedlemmer må selv henvende 
seg til servicetorget for å få disse. 
 
 
 

Gausdal, 16.1.2020 
 

Anette Musdalslien 
Ordfører 

         Rannveig Mogren 
         Kommunedirektør 
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Ark.: 033   Arkivsaksnr.: 20/84 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
1/20 Kommunestyret 23.01.2020 
 
Saksbehandler: Nisveta Tiro 
 
REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 23.1.2020  
 
 

1. Fra fylkesmannens tilsyn ved Flatland bofellesskap 
2. Informasjon om felles kommunestyreseminar 20. februar for kommunene Gausdal, 

Lillehammer og Øyer 
3. Klageavgjørelse i sak om detaljreguleringsplan OTG Skeikampen  
4. Invitasjon til eiermøte i Innlandet Revisjon IKS  
5. Orientering fra Interkommunalt politisk råd 
 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

Vedtak: 
 

 
Referatsakene tas til etterretning. 
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Ark.: 614 S1   Arkivsaksnr.: 19/988 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
/ Planutvalget 07.02.2020 
/ Kommunestyret 20.02.2020 
2/20 Formannskapet 15.01.2020 
2/20 Kommunestyret 23.01.2020 
 
Saksbehandler: Jon Sylte 
 
REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RAUAVASSDRAGET - 
KOMMENTAR FRA KOMMUNEN  
 
 
Vedlegg: 1. Krav fra Gudbrandsdal Sportsfiskeforening m.fl. (udatert) 
 2. Kommentarer fra Fylkesmannen i Innlandet 30.09.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Brev fra NVE 26.09.2019 
 
SAMMENDRAG: 
 
Gudbrandsdal Sportsfiskeforening m.fl. foreninger har reist krav overfor NVE om 
revisjon av konsesjonsvilkår for Raua kraftverk. NVE mener kravet tilsier at det kan 
åpnes for såkalt vilkårsrevisjon. Samtidig mener de at det samme bør gjøres for 
Roppavassdraget, da konsesjonene er gitt samtidig (1973) og henger sammen.  
Fylkesmannen i Innlandet støtter dette, og mener også at kraftverket ved Follebu Bruk 
bør kalles inn til konsesjonsbehandling (her er det tidligere gitt tillatelse etter en annen 
paragraf i vannressurslova). Kommunen er bedt om kommentarer til dette.  
 
Formålet med vilkårsrevisjon er å gi vilkår for kraftproduksjon mer i samsvar med 
dagens regelverk, bl.a. for bedre å ivareta miljøhensyn. For Rauavassdraget gjelder 
dette spesielt hensyn til storauren, som har nasjonal verneverdi. Kommunedirektøren 
støtter forslaget om vilkårsrevisjon for Raua og Roppa, og mener det er naturlig å ta 
opp til behandling Follebu Bruks kraftverk samtidig. Dette bl.a. fordi den samme 
aurestamma er avhengig av gode vandringsforhold forbi kraftverket, og av gode gyte- og 
oppvekstforhold i Raua. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Brev fra NVE 
Kommunen har mottatt brev fra NVE datert 26.09.2019. NVE har mottatt krav om revisjon av 
konsesjonsvilkår for Raua kraftverk fra organisasjonene Gudbrandsdal Sportsfiskeforening, 
Storørret Norge, Gausdal Jeger og Fiskeforening, Lillehammer Sportsfiskeforening og FNF 
Oppland. Kravene er knytta til gyte- og oppvekstområder for ørret i Rauavassdraget, og 
gjelder følgende konsesjon: 

 Tillatelse til erverv og regulering av Rauavassdraget meddelt ved Kongelig resolusjon 
av 09.03.1973. 

NVE mener de innkomne krav har tilstrekkelig relevans for å kunne vurdere åpning av 
vilkårsrevisjon.  
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NVE skriver videre at de ikke har mottatt krav om revisjon av vilkår for reguleringene i 
Roppavassdraget, men mener det vil være hensiktsmessig å se på denne delen av vassdraget 
samtidig da konsesjonene er gitt på samme tidspunkt og henger sammen. Det gjelder følgende 
konsesjon: 

 Tillatelse til erverv, bruksrett og regulering i Roppavassdraget meddelt ved Kongelig 
resolusjon av 09.03.1973. 

 
Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Dette 
må avveies mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon.  
 
NVE ber Gausdal kommune om en kort redegjørelse for hvorvidt vi ønsker å fremme 
revisjonskrav og om kommunen har krav utover det organisasjonene har fremmet. Et slikt krav 
kan baseres på andre allmenne interesser enn det organisasjonene har påpekt. Fristen for å 
sende eventuelle krav er 25. januar.  
 
NVE opplyser at de også har mottatt krav fra de samme organisasjonene om mulig innkalling 
av Follebu kraftverk til konsesjonsbehandling, jf. vannressursloven § 66. 
 
Det framgår av infoark fra NVE at hovedformålet med en vilkårsrevisjon er å bedre 
miljøforholdene i regulerte vassdrag. Manøvreringsreglementet kan revideres, men selve 
konsesjonen kan ikke revideres (f.eks. høyeste og laveste vasstand).  
 
Krav fra Gudbrandsdal Sportsfiskeforening m.fl. 
Kravet ligger som vedlegg. Her gjengis et kort sammendrag. De viser til at Gausa med 
sideelver og bekker er den nest største gyteelva til Norges største innsjø Mjøsa. Bestanden av 
utrydningstrua storaure i vassdraget er inne i en negativ utviklingstrend som følge av inngrep 
som har forringa gyte- og oppvekstområdene. Inngrep i forbindelse med Raua kraftverk har 
medført problemer for storaure da det ikke er pålagt minstevassføring, samt ved driftsstans. De 
ber om at det må foretas en kartlegging av alle flaskehalser og vurderes habitatforbedring.  
 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen i Innlandet kommer med kommentarer til kravet i brev den 30.09.2019. De viser 
til at Raua er svært viktig som gyteområde for storauren. Bestanden er lav, og overlevelsen av 
rogn og aureunger er redusert som følge av perioder uten vannføring nedstrøms kraftverket. 
Rekrutteringsstrekningen nedenfor kraftverket tørrlegges fordi det ikke er fungerende omløp 
ved driftsstans, og i perioder hvor det ikke tappes vatn fra reguleringsmagasinet.  
 
Fylkesmannen støtter det framsatte kravet om at konsesjonsvilkårene for Raua kraftverk må 
revideres. Det må sikres en kontinuerlig minstevassføring nedenfor Raua kraftverk, det må 
etableres omløpsventil som forhindrer brå vannføringsreduksjoner ved driftsstans og dagens 
standardvilkår for naturforvaltning må gjøres gjeldende. De krever ikke minstevassføring 
nedenfor kraftverket da de mener miljøgevinsten vil være begrenset i forhold til tapet i 
kraftproduksjon.  
 
Roppa: Fylkesmannen støtter NVE i at det er naturlig å revidere vilkårene for Roppa samtidig 
med Raua. Det er ønskelig å få modernisert standardvilkårene, samt formalisert 
minstevassføring i Hynna mellom Hornsjøen og Ropptjern. Dette vil ikke gi produksjonstap, 
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og Hynna er rekrutteringsområde for aure i Ropptjern. De krever ikke minstevassføring i 
Roppa nedenfor Ropptjern.  
 
Follebu Bruk: Ved Follebu Bruk er det et elvekraftverk i Gausavassdraget. Kraftverket har 
ingen konsesjon, og følgelig ingen konsesjonsvilkår. Det er etablert ei fisketrapp. Det er en 
inntaksdam tvers over elva. Når vassføringa i elva er mindre enn kraftverkets slukeevne, blir 
elva nedenfor inntaksdammen tørrlagt. Nedvandrende fisk kan da bli stående innesperra her. 
Fisk kan også bli dratt med inn i kraftverket. Fylkesmannen mener kraftverket bør kalles inn til 
konsesjonsbehandling og få fastsatt moderne vilkår hvor kraftverket overtar ansvaret for å 
sikre uhindra og trygg opp og nedvandring av fisk. Det bør være krav om minstevassføring 
f.eks. i perioda 15.04-15.11. Follebu kraftverk og Raua kraftverk bør sees i sammenheng da 
forholdene ved Follebu kraftverk er viktige for vandring til og fra Raua.  
 
Konklusjon fra fylkesmannen: NVE bør gjennomføre en revisjon av konsesjonen for regulering 
av Raua/Raua kraftverk og Roppareguleringa, samt kalle Follebu Bruk sitt kraftverk inn til 
konsesjonsbehandling.  
 
 
VURDERING: 
 
Konsesjonene for Raua og Roppa er fra 1973. Da var det lagt mye mindre vekt på miljøhensyn 
enn i dag. Med så gamle konsesjoner er det naturlig at vilkårene for konsesjon blir revidert. 
Raua er en svært viktig gyte- og oppvekstelv for gausa-auren. Dette er ei storaurestamme som 
har verneverdi på landsbasis. Det er vel kjent at den regnes som trua, og det har vært gjort 
mange tiltak opp gjennom årene for å bedre gyte- og oppvekstforholda. Det teller også i 
vurderinga at Gausavassdraget har fått varig vern etter at disse konsesjonene ble gitt, og det er 
naturlig at vilkårene for konsesjon da må moderniseres i forhold til det som er vanlig i dag for å 
ivareta miljøhensyn.  
 
Både foreningene som har reist kravet og fylkesmannen har mange gode begrunnelser for at 
vilkårene må gjennomgås og moderniseres. Det er noe forskjellig oppfatning om hvorvidt det 
er hensiktsmessig med minstevassføring i Raua nedenfor kraftverket. Administrasjonen mener 
dette bør vurderes som en del av helheten, for det synes viktig å sikre at vassføringa i denne 
elvestrekningen ikke blir borte i perioder. Det kan føre til stor dødelighet av rogn og yngel.  
 
Vi støtter synet om at vilkårene for Roppa bør vurderes samtidig. Dette er en del av samme 
hovedvassdraget, har konsesjon fra samme tid, og er en del av det verna vassdraget. Særlig 
viktig er det å sørge for vassføring i Hynna, som er ei viktig fiskeelv og et godt 
rekrutteringsområde for aure.  
 
For Follebu Bruk foreligger det ikke egen konsesjon, og heller ikke vilkår om 
minstevassføring. Dette er et veldig viktig område for storauren, og denne stamma er avhengig 
av at fisken kan vandre uhindra opp og ned. Situasjonen i dag er langt fra ideell, bl.a. ved at 
fisken kan bli innesperra nedenfor kraftverksinntaket. Så kravet om konsesjonsbehandling 
synes naturlig for å få fastsatt gode vilkår for å ivareta hensynet til storauren.  
 
Ved inntaket til Follebu Bruk samler det seg opp store mengder stein ved flom i elva. I arbeidet 
med regional plan for Lågen med sideelver ble det tatt ut stein fra elva her. Det fyller seg fort 
opp att. Det er pekt på at dette kan være en plass der det tas ut masse når elveleiet er fylt opp 
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att, for å redusere massetransport videre nedover elva. I forbindelse med eventuell 
konsesjonsbehandling bør det vurderes å sette regler for hvordan dette kan skje i framtida.  
 
… Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

Innstilling: 
 

 
1. Gausdal kommunestyre anbefaler at NVE gjennomfører revisjon av konsesjonsvilkårene for 

Raua kraftverk og Roppareguleringa.  
 

2. Kommunestyret anbefaler at NVE gjennomfører konsesjonsbehandling for kraftverket til 
Follebu Bruk. 
 

3. Det vises til merknadene under Vurdering for hensyn som bør ivaretas ved vilkårsrevisjon 
og konsesjonsbehandling.  

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 2/20 den 15.01.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
 
1. Gausdal kommunestyre anbefaler at NVE gjennomfører revisjon av konsesjonsvilkårene for 

Raua kraftverk og Roppareguleringa.  
 

2. Kommunestyret anbefaler at NVE gjennomfører konsesjonsbehandling for kraftverket til 
Follebu Bruk. 
 

3. Det vises til merknadene under Vurdering for hensyn som bør ivaretas ved vilkårsrevisjon 
og konsesjonsbehandling.  
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Ark.: 033 &00   Arkivsaksnr.: 19/1242 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
3/20 Formannskapet 15.01.2020 
3/20 Kommunestyret 23.01.2020 
 
Saksbehandler: Cathrine Furu 
 
JUSTERING AV REGLEMENT FOR PLANUTVALGET FOR PERIODEN 
2019 - 2023  
 
 
Vedlegg: 

 Reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer for perioden  
            2019-2023, vedtatt av kommunestyret 29.8.2019, sak 69/19. Supplert ved  
            kommunestyrets vedtak i sak 70/19 og 102/19 av 31.10.2019 

 Delegeringsreglement for Gausdal kommune, vedtatt 29.9.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken forslås det en justering av reglement for planutvalget og formannskapet 
for perioden 2019-2023. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret vedtok 29.8.2019 reglement for folkevalgte organer og andre kommunale 
organer, herunder reglement for planutvalget. 
 
Av reglement for planutvalget fremgår at organet har følgende oppgaver, sitat: 
Planutvalget er kommunens utvalg for plansaker, samt klageorgan for administrative vedtak 
etter plan- og bygningsloven. 
 
For øvrig er følgende oppgaver lagt til utvalget: 
 

o Veg, vann, avløp 
o Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg 
o Brann, feiing, redning 
o Eiendomsforvaltning 
o Samferdselssaker 
o Arealforvaltning, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner 
o Renovasjon, septikk, forurensing 
o Byggesaker 
o Fradelingssaker etter jordloven/skogloven 
o Kart og oppmåling 
o Motorferdsel i utmark 
o Miljøvern 
o Forvaltning av jakt, fiske, friluftsinteresser 
o Konsesjonssaker 
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Enkelte av disse oppgavene er ikke i samsvar med planutvalgets oppgaver og myndighet som 
fremgår av gjeldende delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret 29.9.2016. 
Av delegeringsreglement for perioden 2016-2020 fremgår ikke at organet har 
oppgaver/myndighet knyttet til eiendomsforvaltning eller vedlikehold og drift av kommunale 
bygg og anlegg. 
 
 
VURDERING: 
Det er ikke fullt ut samsvar mellom reglement for planutvalget og gjeldende 
delegasjonsreglement når det gjelder eiendomsforvaltning. Av reglement for planutvalget for 
perioden 2019-2023 fremgår det at eiendomsforvaltning og vedlikehold og drift av kommunale 
bygg og anlegg er oppgaver som er lagt til planutvalget. I delegasjonsreglementet er imidlertid 
ikke disse oppgavene lagt under planutvalgets ansvarsområde. 
 
Kommunestyret vedtok 28.11.2019, å legge ned den faste byggekomiteen, sak 121/19, samt at 
rapporteringer og avklaringer i forbindelse med byggeprosjekter legges til formannskapet. 
Vedtatt rehabiliterings- og vedlikeholdsplan ble også behandlet i formannskapet, ikke 
planutvalget. Det anses derfor naturlig at eiendomsforvaltning og vedlikehold og drift av 
kommunale bygg er oppgaver som legges til formannskapet, og det foreslås at reglement for 
planutvalget og formannskapet justeres tilsvarende. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

Innstilling: 
 

 
1. Oppgaver og myndighet på politisk nivå knyttet til eiendomsforvaltning, samt drift og 

vedlikehold av kommunale bygg skal ivaretas av formannskapet for perioden 2019-
2023. 

2. Reglement for planutvalget og formannskapet for perioden 2019-2023 endres 
tilsvarende. 
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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 3/20 den 15.01.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.   
 
 
innstilling: 
 
 

1. Oppgaver og myndighet på politisk nivå knyttet til eiendomsforvaltning, samt drift og 
vedlikehold av kommunale bygg skal ivaretas av formannskapet for perioden 2019-
2023. 

2. Reglement for planutvalget og formannskapet for perioden 2019-2023 endres 
tilsvarende. 
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Ark.: F03   Arkivsaksnr.: 19/2497 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
95/19 Formannskapet 03.12.2019 
4/20 Kommunestyret 23.01.2020 
 
Saksbehandler: Marit Lang-Ree Finstad 
 
KUNNSKAPSGRUNNLAG FOLKEHELSE 2020 OVERSIKT OVER 
HELSETILSTAND OG PÅVIRKNINGSFAKTORER  
 
 
Vedlegg:  
Kunnskapsgrunnlag folkehelse 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse legges fram for kommunestyret med forslag om å ta grunnlaget 
med utfordringsbildet til etterretning.  
Utarbeidingen av kunnskapsgrunnlaget legger til rette for et lokalt, kunnskapsbasert og 
systematisk folkehelsearbeid. Kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for det videre arbeidet med 
revisjon av kommuneplaner ihht folkehelseloven. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunens folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven, LOV-2011-06-24-29 med 
endringer. 
Loven er sektorovergripende og gir statlige myndigheter, fylkeskommunen og kommunen 
ansvar for å fremme befolkningens helse og levekår, inklusiv trivsel, sosiale og miljømessige 
forhold. Den skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og beskytte befolkningen mot 
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen (§ 1). 
 
Bestemmelsene i folkehelseloven er tett koblet mot plan- og bygningslovens formål: § 1-1. 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 
 
Gevinsten av å fremme helse og forebygge sykdom er stor, og et viktig bidrag for å sikre en 
bærekraftig samfunnsutvikling og utvikling for den enkelte innbygger.  
 
Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og utvikling av god helse er nært 
knyttet til oppvekstsvilkår og øvrige levekårsforhold, som arbeid og økonomi.  
 
Folkehelsepolitikk handler om å legge til rette for den enkelte gjennom en samfunnsutvikling 
som gir gode betingelser for helse. Forhold i samfunnet påvirker valgene den enkelte gjør. Det 
skal være enkelt å ta gode og sunne valg, og et av kommunens viktigste oppdrag er å bidra til 
at det er mulig.  
 

https://pub.framsikt.net/2019/gausdal/mr-201907-kunnskapsgrunnlag/
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Helse i alt vi gjør er kjernen i folkehelsearbeidet. Prinsippet skal bidra til at befolkningens helse 
blir ivaretatt på politisk nivå og på tvers av sektorene i kommunen. Det må være balanse 
mellom fellesskapets ansvar for befolkningens helse og den enkeltes ansvar for egen helse. 
Hver enkelt har et betydelig ansvar for egen helse med myndighet og innflytelse over eget liv.  
 
Vedlagte dokumenter, inklusiv henvisning til web-basert dokument, er utarbeidet ihht § 5 i 
Folkehelseloven, hvor en sentral kommunal oppgave er å ha kunnskap om og oversikt over 
helsetilstand og for påvirkningsfaktorer for helse i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget skal være 
skriftlig og inneholde en vurdering av konsekvenser og årsaksforhold.  
De lokale folkehelseutfordringene som identifiseres skal danne grunnlaget for kommunens 
langsiktige mål og strategier for folkehelsearbeidet. Kommunen skal særlig være oppmerksom 
på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer 
eller sosiale forskjeller. 
 
Kommunens kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer har to hovedformål: 
 

 Kunnskapsgrunnlaget skal utgjøre grunnlaget for beslutninger i forbindelse med 
langsiktig planlegging av folkehelsearbeidet knyttet opp mot planprosessene i plan- og 
bygningsloven.  
 

 Kunnskapsgrunnlaget skal være grunnlag for beslutninger i det kontinuerlige 
folkehelsearbeidet. Både ved utforming av strategier og tiltak, tilsyn etter miljørettet 
helsevern og ved revisjon av planer etter plan- og bygningsloven, og andre planer.  
Det skal også være grunnlag for beslutninger i områder som peker seg ut som særlig 
utfordrende, eller spesielt positivt.  

 
På den måten legges det til rette for samordning av de ulike kommunale sektorenes innsats for 
folkehelsen.  
 
 
VURDERING: 
Kunnskapsgrunnlag folkehelse er utarbeidet ihht statens veileder og anbefalinger. De 
kommunale faglige vurderingene er gjort i samarbeid mellom alle berørte tjenester.  
Dokumentet er dynamisk og under kontinuerlig utvikling knyttet til nye tilgjengelige data. De 
kommunale vurderingene vil derfor også være i endring og utvikling.  
 
Kommunen skal i arbeidet med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier som er 
egnet til å møte de folkehelseutfordringene som kommunen står overfor, med utgangspunkt i 
det utfordringsbildet dette kunnskapsgrunnlaget gir.  
 
Iflg plan- og bygningsloven § 3-1 skal kommunens planlegging blant annet fremme 
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.  
Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen utarbeide kommunal planstrategi en gang 
pr valgperiode. Kunnskapsgrunnlag folkehelse danner et faglig grunnlag for politiske 
beslutninger og prioriteringer, og skal ihht folkehelseloven § 6 inngå som grunnlag for arbeidet 
med kommunens planstrategi. Kommunestyret i Gausdal skal sluttbehandle kommunal 
planstrategi i desember 2019. 
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God forvaltning av befolkningens helse er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. 
Folkehelsearbeidet er over mange år endret fra et levevaneperspektiv til et levekårsperspektiv. 
Oppmerksomheten rettes mot bakenforliggende faktorer som påvirker befolkingens helse. 
Gjennom folkehelsearbeidet kan kommunen påvirke befolkningens helse i en rettferdig og 
positiv retning. 
Utarbeidingen av dette kunnskapsgrunnlaget legger derfor til rette for et lokalt, 
kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

Innstilling: 
 

 
Kommunestyret i Gausdal tar kunnskapsgrunnlag folkehelse til etterretning.  
Det legges til grunn som beslutningsgrunnlag i arbeidet med planprosesser i henhold til 
folkehelseloven og plan- og bygningsloven, i langsiktig planlegging av det strategiske 
folkehelsearbeidet og i det kontinuerlige folkehelsearbeidet. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 95/19 den 03.12.2019. 
 
Behandling: 

 I forbindelse med saken om kunnskapsgrunnlag folkehelse 2020, sak 95/19, var det en 
orientering ved rådgiver folkehelse og levekår Marit Lang Ree-Finstad. 

 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Gausdal tar kunnskapsgrunnlag folkehelse til etterretning.  
Det legges til grunn som beslutningsgrunnlag i arbeidet med planprosesser i henhold til 
folkehelseloven og plan- og bygningsloven, i langsiktig planlegging av det strategiske 
folkehelsearbeidet og i det kontinuerlige folkehelsearbeidet. 
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/15 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
4/20 Formannskapet 15.01.2020 
5/20 Kommunestyret 23.01.2020 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 2020 
(PLANPROGRAM)  
 
 
Vedlegg:  
 

 Forslag til oppstartsmelding for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel  
 Oppsummering fra kommunestyrets dialogseminar 2019  

 
 Link til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjo
nale-forventninger-2019-bm.pdf 
 

 Link til kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 på hjemmesiden  
https://www.gausdal.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.500309.no.html 
 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen  
 
SAMMENDRAG: 
Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel for Gausdal kommune ble vedtatt i 2014. 
Kommunestyret vedtok i desember 2019 (i strategiplanen) ny kommunal planstrategi, hvor den 
sentrale prosessen der er arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Vi 
planlegger en prosess med vedtak høsten 2020, - for at kommuneplanens samfunnsdel skal bli 
et politisk styringsverktøy for denne kommunestyreperioden. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er forankret både i kommuneloven, plan- og 
Bygningsloven og i folkehelseloven. Lovene understreker også at utviklingen skal være 
bærekraftig. Folkehelselovens bestemmelser innebærer at folkehelsearbeidet er integrert i plan- 
og bygningslovens system. Kommunesektorens planlegging skal fremme befolkningens helse, 
og utjevne sosiale forskjeller i helse og levevilkår. 
 
Plan- og bygningsloven legger til grunn at samfunnsdelen skal være kommunens overordnede 
styringsverktøy. Den nye kommuneloven har også en bestemmelse om at økonomiplanen skal 
vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal 
følges opp. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde satsingsområder og mål for samfunns- og 
tjenesteutvikling, og legger rammene for planlegging og aktivitet i kommunen. Planen har ofte 
et 12 års perspektiv, og blir vedtatt i kommunestyret 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.gausdal.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.500309.no.html
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Arealplanen (lovpålagt) er kartdelen av kommuneplanen. Dette er et juridisk bindende 
dokument som viser bruk og vern av arealene i kommunen, og den har minimum et 12 års 
perspektiv.  
 
Strategiplanen i Gausdal er kommuneplanens handlingsdel (lovpålagt etter plan og 
bygningsloven). Vi kobler den med økonomiplan og årsbudsjett (begge er lovpålagt etter 
kommuneloven).  
 
Oppstartsmelding (planprogram) for kommuneplanens samfunnsdel 
Det er i plan- og bygningsloven satt opp krav til prosessen rundt kommuneplanen.  
Denne saken – oppstartsmeldingen – skal si noe om formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. 
 
Vi tar i tillegg med noen gjeldende overordnede føringer for Gausdal kommune;  

‐ Hovedgrep i gjeldende samfunnsdel 
‐ Hovedstrategiene i strategiplan 2020-2023, som er basert på viktige 

utviklingstrekk for Gausdalsamfunnet, kommuneøkonomien, og kommunen 
som tjenesteyter og organisasjon.  

‐ Kunnskapsgrunnlag folkehelse 
 

Vi løfter fram hovedmål i gjeldende samfunnsdel som kan vurderes videreført, og peker på 
«nye»  satsingsområder som bør vurderes/forsterkes. 
 
Oppstartsmeldingen (planprogrammet) blir i denne saken foreslått fastsatt av kommunestyret, 
selv om det formelt sett er delegert til formannskapet. Bakgrunnen for dette er at 
planprosessen er lagt opp rundt kommunestyret som den sentrale aktøren. Dette for å sikre at 
samfunnsdelen blir et politisk styringsverktøy for det nye kommunestyret. En suksessfaktor her 
er at prosessen går såpass fort at planen vedtas tidlig i valgperioden.  
 
Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i kommunens utvikling og peke på 
innsatsområder for valgperioden som følges opp blant annet i strategiplanen.  
 
Vi legger opp til at samfunnsdelen vedtas september 2020, slik at politikken i samfunnsdelen 
kan samordnes med og komme til uttrykk i strategiplan 2021-2023, med økonomiplan og 
årsbudsjett 2021.  
 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) skal sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn med frist på å gi uttalelse på minst seks uker. Deretter vil kommunestyret får saken 
tilbake for å vedta oppstarten (planprogrammet). 
 
 
KS nettverk 
Gausdal kommune er nå med i et nettverksarbeid i regi av KS, og sammen med noen få andre 
kommuner. Utgangspunktet for dette er at systemet trenger forenkling dersom samfunnsdelen 
skal kunne utvikles som et politisk styringsverktøy.  
 
Det er flere dokumenter og prosessledd etter plan og bygningsloven før samfunnsdelen kan 
vedtas: 
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- Planstrategi  
- Planprogram for samfunnsdelen  
- Prosess for samfunnsdelen  

 
Mange har vanskelig med å forstå hva planstrategien og planprogrammet er, og skille de fra 
samfunnsdelen 
 
Erfaringer fra nettverket vil gi innspill til lovgiver knyttet til bestemmelser i plan- og 
bygningsloven, og ellers bidra til innholdet i KS folkevalgtprogram.  
 
Oppstartsmeldingen (planprogrammet) og prosessen i Gausdal kommune er lagt opp med 
utgangspunkt i forenkling, for eksempel knyttet til hva som skal utredes (vi tar i hovedsak 
utgangspunkt i alt materialet vi har i saker/planer/kunnskapsgrunnlag/utredninger vi har), og 
hva som er «riktig» medvirkning tilpasset dette plannivået og forholdet til det representative 
demokratiet (kommunestyret). 
 
I KS nettverket har AsplanViak fått oppdraget med å drive følgeforskning. I den forbindelse 
blir de – etter avtale med ordfører – med i kommunestyremøtet i januar – når denne saken blir 
behandlet. De er spesielt interessert i hvordan vi legger inn politikkutviklingen med 
kommunestyret.  
 
Vedlagt er referat fra kommunestyrets dialogseminar 2019, der en arbeidet med 
kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og koblet det til partienes valgprogram for 
kommunevalget september 2019.    
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

Innstilling: 
 

Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget.  
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 4/20 den 15.01.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget.  
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Ark.:    Arkivsaksnr.: 20/31 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
7/20 Formannskapet 15.01.2020 
6/20 Kommunestyret 23.01.2020 
 
Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes 
 
NÆRINGSFOND 2020 - FASTSETTING AV RAMME TIL 
PROSJEKTSTØTTE  
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG:  
Det foreslås budsjettjustering for bruk av næringsfondet for 2020 i samsvar med 
tidligere praksis. Formannskapet gis fullmakt til å disponere inntil kr. 715.000,- til tiltak 
i samsvar med vedtatte vedtekter og retningslinjer for næringsfondet.  
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. Ramme for bruk av fondet fastsettes av 
kommunestyret. Gjeldende praksis er å bruke realrenteopptening for inngangsverdien for 
fondet året før, med tillegg av innkomne konsesjonsavgifter samt udisponerte midler. En del av 
midlene er disponert gjennom budsjettvedtaket i desember.  
 
Konsesjonsavgiftene for 2019 var på kr. 1.857.293,-.  
 
Renteoppteninga på næringsfondet for 2019 var kr. 347.497,-.  
Konsumprisindeksen har gått opp med 1,6 prosent fra desember 2018 til desember 2019. 
Indeksøkningen tilsvarer kr. 344.289,- av fondsverdien som var kr. 21.518.034,- pr. 
01.01.2019. Realrenteoppteninga blir da kr. 3.208,-.  
 
Ubrukte midler fra 2019:  
Av ramme for 2019 kr. 0,-  
Prosjekt 81249 (tiltakskonto) kr. 32.070,-  
Tilskudd til sommerjobb for ungdom kr. 58.000,-  
Sum ubrukt 2019 kr. 90.070,-  
 
Årets ramme for bruk av midler fra næringsfondet blir da:  
Konsesjonsavgifter for 2019 kr. 1.857.293,-.  
Realrenteopptening kr. 3.208,-  
Ubrukte midler 2019 kr. 90.070,-  
Totalt disponibelt for bruk i 2018 kr. 1.950.571,-  
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Gjennom vedtatt budsjett for 2020 er følgende disponert:  
Turistinformasjon kr. 346.000  
Gausdal Næringsforum kr. 50.000  
Andel regional næringsenhet kr. 360.000  
Tilskudd investeringer løypenett kr. 100.000  
Sommerjobb for ungdom kr. 130.000  
Skeikampen Pluss kr. 200.000  
Tiltakskonto kr. 50.000  
Sum disponert kr. 1.236.000  
 
Totalt disponibelt for bruk i 2020 kr. 1.950.571,-  
Disponert gjennom budsjett kr. 1.236.000 –  
 
Disponibelt for bruk til prosjektstøtte 2020 kr. 714.571,-  
 
VURDERING:  
Forholdet mellom renteavkastning og konsumprisindeks var for 2019 gunstigere enn for 2018. 
Samtidig er utgjør utbrukte midler fra 2019 mer enn tilfellet var for 2018. Det har også vært 
noe økning av konsesjonsavgiftene. I tråd med tidligere praksis foreslår Kommunedirektøren at 
det disponible beløpet kan brukes til prosjektstøtte i samsvar med vedtekter og retningslinjer 
for næringsfondet, og formannskapet gis fullmakt til å disponere disse midlene. Midler som blir 
inndratt i løpet av året, foreslås overført til bruk i 2020. Eventuelt gjenstående beløp av ramma 
ved årets slutt vil bli overført for bruk neste år. 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

Innstilling: 
 

 
1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 715.000,- som ramme for bruk av midler 

fra næringsfondet i 2020, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.  
 

2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan 
tillegges det disponible beløpet.  
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Formannskapet behandlet saken, saksnr. 7/20 den 15.01.2020. 
 
Behandling: 
 
Stig Melbø, Tverrpolitisk liste, satte fram dette forslaget til nytt punkt 3: 
 
«Finansiering av næringssamarbeidet knyttet til Lillehammerregionen Vekst bes innarbeidet i 
det ordinære driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2021-2024, og årsbudsjett 2021.» 
 
Votering: 

 Punkt 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt.  
 Nytt punkt 3 ble enstemmig tiltrådt.  

 
 
Innstilling: 
 
 

1. Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 715.000,- som ramme for bruk av midler 
fra næringsfondet i 2020, jfr. vedtatte vedtekter og retningslinjer.  

 
2. Ubrukte midler fra tidligere år og eventuelle tilsagn som blir inndratt i løpet av året kan 

tillegges det disponible beløpet.  
 

3. Finansiering av næringssamarbeidet knyttet til Lillehammerregionen Vekst bes 
innarbeidet i det ordinære driftsbudsjettet i økonomiplanen 2021-2024, med årsbudsjett 
2021. 

 
 
 
 


