
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR 
KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 18/21 den 
16.06.2021. 
 
Behandling: 
 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
REF har i sak 5/21, 19. mars 2021 gitt en foreløpig uttalelse med utgangspunkt i eldres og 
funksjonshemmedes behov. 
Ingen av disse premissene kan vi se er del av det foreslåtte planprogrammet. 
 
Vi finner derfor grunn til å gjenta og presisere de. 
Kommunens uttalte politikk ut ifra økonomiske argumenter er at eldre bør bo hjemme lengst mulig. 
En forutsetning er da at alle innbyggerne, uansett hvor de bor i bygda har tilgang til velfungerende og 
kvalitetsmessig gode tjenester slik som drikkevann, renovasjon, hjemmetjenester, transport og 
nettilgjengelighet.  Den pågående pandemien har vist oss hvor sårbare vi er for uforutsette, men ikke 
uventede hendelser. I store deler av kommunen og spesielt i Vestre Gausdal og Auggedal er det store 
mangler ved infrastrukturen. Det rammer spesielt funksjonshemmede og eldre. 
Det blir for snevert å lage en kommunedelplan for deler av Skei med mål om ytterligere 
turistutbygging som krever ytterligere utbygging av offentlige tjenester uten å ta hensyn til udekkede 
behov for de samme tjenestene i resten av kommunen. 
 
Planprogrammet må lede til en faktabasert plan som gir et klart bilde av kostnader og ulemper   
som belyser knapphet på pleie og omsorgstjenester i turistsesongen, økte kostnader til vann og avløp 
og ikke bare kortsiktig gevinster i utbyggingsfasen. 
Funksjonshemmedes muligheter og rettigheter for aktiviteter og friluftsliv må vektlegges på en helt 
annen måte enn nå og i samsvar med FN krav til et inkluderende samfunn. 
Samfunnsdelen av kommuneplanen er under utarbeidelse. Føringene i den må selvfølgelig ligge til 
grunn for den videre turistutbygging i Gausdal. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende innspill til saken: 
 
REF har i sak 5/21, 19. mars 2021 gitt en foreløpig uttalelse med utgangspunkt i eldres og 
funksjonshemmedes behov. 
Ingen av disse premissene kan vi se er del av det foreslåtte planprogrammet. 



 
 

 
 

 

 
Vi finner derfor grunn til å gjenta og presisere de. 
Kommunens uttalte politikk ut ifra økonomiske argumenter er at eldre bør bo hjemme lengst mulig. 
En forutsetning er da at alle innbyggerne, uansett hvor de bor i bygda har tilgang til velfungerende og 
kvalitetsmessig gode tjenester slik som drikkevann, renovasjon, hjemmetjenester, transport og 
nettilgjengelighet.  Den pågående pandemien har vist oss hvor sårbare vi er for uforutsette, men ikke 
uventede hendelser. I store deler av kommunen og spesielt i Vestre Gausdal og Auggedal er det store 
mangler ved infrastrukturen. Det rammer spesielt funksjonshemmede og eldre. 
Det blir for snevert å lage en kommunedelplan for deler av Skei med mål om ytterligere 
turistutbygging som krever ytterligere utbygging av offentlige tjenester uten å ta hensyn til udekkede 
behov for de samme tjenestene i resten av kommunen. 
 
Planprogrammet må lede til en faktabasert plan som gir et klart bilde av kostnader og ulemper   
som belyser knapphet på pleie og omsorgstjenester i turistsesongen, økte kostnader til vann og avløp 
og ikke bare kortsiktig gevinster i utbyggingsfasen. 
Funksjonshemmedes muligheter og rettigheter for aktiviteter og friluftsliv må vektlegges på en helt 
annen måte enn nå og i samsvar med FN krav til et inkluderende samfunn. 
Samfunnsdelen av kommuneplanen er under utarbeidelse. Føringene i den må selvfølgelig ligge til 
grunn for den videre turistutbygging i Gausdal 
 


