
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022-2035, HØRING  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 5/21 den 
19.03.2021. 
 
Behandling: 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 
I innledningen til planen står det: 
«En viktig grunn til at kommuneplanen for hele Skeiområdet nå tas opp til revisjon er at 
kommunen ønsker å se på området som en helhet, slik at en unngår å ta for seg små 
separate områder. 
Planen er på nåværende tidspunkt lite konkret. 
Vi har brakt i erfaring at det er ca 1500 ubebygde tomter / boenheter på Skei.  
For sysselsettingen skulle det således ikke være hastverk med å legge ut nye tomter. 
For våre målgruppe eldre og personer med funksjonsnedsettelser er utgangspunktet i 
hvilken grad en ytterligere utbygging på Skei påvirker de. 
Alle som oppholder seg i kommunen har «rett på nødvendige pleie og omsorgstjenester» 
samt at det  alt er åpnet for at hyttene kan tas i bruk som helårsboliger.  Det vil bety at det 
blir flere om å konkurrere om de knappe kommunale ressursene til pleie og omsorg. 
Skei er så langt kun tilrettelagt for funksjonsfriske. Våre målgrupper har de samme 
rettigheter til fritidsaktiviteter som funksjonsfriske.  Det er så langt ingen tilrettelegging dor 
de. 
 
Drikkevann er det viktigste næringsmiddel vi har. I store deler av kommunen har 
innbyggerne ikke tilgang på drikkevann som muliggjør forsvarlig offentlig vannbehandling nå 
og ved eventuelle framtidige forurensninger ved naturkatastrofer eller nedfall av giftige 
stoffer. 
Kommunens politikk om at eldre og personer med funksjonsnedsettelser skal kunne bo i 
egen bolig lengst mulig tilsier at boligen må ha tilgang til vanlig infrastruktur som drikkevann, 
offentlig  søpppelrenovasjon og elektronisk bredbånd tilknytning. Vi er ikke der nå.  
Alle boenheter bør snarest tilknyttes offentlig vanntilførsel. 
Presset på Skeis naturmangfold er økende. Gausdal har store lite benyttede områder for 
friluftsliv i Vestfjellet.  
 
Kommunen bør  lage en helhetlig arealplan for kommunen hvor utviklingen på Skei sees i 
sammenheng med resten av kommunen, men også i sammenheng med  turistutbyggingen i 
nabokommunene til Skei. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 



 
 

 
 

 

 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende uttalelse til 
kommunedelplanen for Skei 2022-2035 
 
I innledningen til planen står det: 
«En viktig grunn til at kommuneplanen for hele Skeiområdet nå tas opp til revisjon er at 
kommunen ønsker å se på området som en helhet, slik at en unngår å ta for seg små 
separate områder. 
Planen er på nåværende tidspunkt lite konkret. 
Vi har brakt i erfaring at det er ca 1500 ubebygde tomter / boenheter på Skei.  
For sysselsettingen skulle det således ikke være hastverk med å legge ut nye tomter. 
For våre målgruppe eldre og personer med funksjonsnedsettelser er utgangspunktet i 
hvilken grad en ytterligere utbygging på Skei påvirker de. 
Alle som oppholder seg i kommunen har «rett på nødvendige pleie og omsorgstjenester» 
samt at det  alt er åpnet for at hyttene kan tas i bruk som helårsboliger.  Det vil bety at det 
blir flere om å konkurrere om de knappe kommunale ressursene til pleie og omsorg. 
Skei er så langt kun tilrettelagt for funksjonsfriske. Våre målgrupper har de samme 
rettigheter til fritidsaktiviteter som funksjonsfriske.  Det er så langt ingen tilrettelegging dor 
de. 
 
Drikkevann er det viktigste næringsmiddel vi har. I store deler av kommunen har 
innbyggerne ikke tilgang på drikkevann som muliggjør forsvarlig offentlig vannbehandling nå 
og ved eventuelle framtidige forurensninger ved naturkatastrofer eller nedfall av giftige 
stoffer. 
Kommunens politikk om at eldre og personer med funksjonsnedsettelser skal kunne bo i 
egen bolig lengst mulig tilsier at boligen må ha tilgang til vanlig infrastruktur som drikkevann, 
offentlig  søpppelrenovasjon og elektronisk bredbånd tilknytning. Vi er ikke der nå.  
Alle boenheter bør snarest tilknyttes offentlig vanntilførsel. 
Presset på Skeis naturmangfold er økende. Gausdal har store lite benyttede områder for 
friluftsliv i Vestfjellet.  
 
Kommunen bør  lage en helhetlig arealplan for kommunen hvor utviklingen på Skei sees i 
sammenheng med resten av kommunen, men også i sammenheng med  turistutbyggingen i 
nabokommunene til Skei. 
 
 


