
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - 
OPPSTARTSMELDING 2020 (PLANPROGRAM)  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 5/20 den 23.01.2020. 
 
Behandling: 
Orientering/arbeidsøkt knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.  

- Innledning ved ordfører Anette Musdalslien og May Britt Hernes fra Asplan Viak AS. 
Asplan Viak AS har aksjonsforskning knyttet til et KS nettverk Gausdal kommune er 
med i.  

- Kommunestyret hadde gruppearbeid om temaet kommuneplanens samfunnsdel som 
politisk styringsverktøy. 
Gruppeoppgaven:  
«Hvordan kan kommunestyret selv ta ansvaret for at samfunnsdelen skal bli et reelt 
lokalpolitisk styringsverktøy her hos oss? Hvordan kan  arbeidet med samfunnsdelen 
legges opp for å sikre politisk engasjement, eierskap og forankring.» 
 
Svarene ble notert, og tas med i videre arbeid i planprosessen.  

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram dette forslaget:  

«Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget, med 
følgende endringer: 
 
 Tillegg til punkt om befolkningsutvikling (side 3): 

Gausdal er en viktig fritidsboligkommune, og det er nå flere fritidsboliger enn 
eneboliger i kommunen. I den videre utviklingen av Gausdal kommune spiller også 
deltidsinnbyggerne en viktig rolle.  

 
 Overskrift på side 8 endres fra «Satsingsområder som foreslås videreført» til 

«Strategier som foreslås videreført i ny kommuneplan». 
 

 Avsnittet om kommunereform (fra toppen av side 9) endres til:  
I tillegg må konsekvenser av vedtaket om å bestå som egen kommune vurderes. Det er 
sårbart å stå alene med økonomiske utfordringer, flere oppgaver og større ansvar. 
Samtidig er Gausdal kommunes strategi om interkommunalt samarbeid tidkrevende, og 
spørsmålet er om vi oppnår nok sett opp mot ressursinnsatsen. Utfordringer knyttet til 
sårbarhet og ressursbruk må konkretiseres, og alternative løsninger knyttet til 
videreutvikling av regionale og interkommunale samarbeid må drøftes.  

 
 Tillegg til første punkt under overskriften Utredningsbehov (side 11): 



 
 

 
 

 

Viktige punkter her vil være demografisk utvikling, næringsutvikling, tettstedsutvikling, 
samhandling med sivilsamfunnet og endringer i økonomiske rammebetingelser.» 
 

Votering i saken:  
 
Innstilingen ble enstemmig vedtatt med Anette Musdalsliens endringsforslag.  
 
 
 
Vedtak: 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget, med følgende 
endringer: 
 

 Tillegg til punkt om befolkningsutvikling (side 3): 
Gausdal er en viktig fritidsboligkommune, og det er nå flere fritidsboliger enn 
eneboliger i kommunen. I den videre utviklingen av Gausdal kommune spiller også 
deltidsinnbyggerne en viktig rolle.  

 
 Overskrift på side 8 endres fra «Satsingsområder som foreslås videreført» til 

«Strategier som foreslås videreført i ny kommuneplan». 
 

 Avsnittet om kommunereform (fra toppen av side 9) endres til:  
I tillegg må konsekvenser av vedtaket om å bestå som egen kommune vurderes. Det er 
sårbart å stå alene med økonomiske utfordringer, flere oppgaver og større ansvar. 
Samtidig er Gausdal kommunes strategi om interkommunalt samarbeid tidkrevende, og 
spørsmålet er om vi oppnår nok sett opp mot ressursinnsatsen. Utfordringer knyttet til 
sårbarhet og ressursbruk må konkretiseres, og alternative løsninger knyttet til 
videreutvikling av regionale og interkommunale samarbeid må drøftes.  

 
 Tillegg til første punkt under overskriften Utredningsbehov (side 11): 

Viktige punkter her vil være demografisk utvikling, næringsutvikling, tettstedsutvikling, 
samhandling med sivilsamfunnet og endringer i økonomiske rammebetingelser. 
 

 
 
 


