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Hei!
Gausdal idrettsråd har lest i gjennom forslaget til kommuneplanens samfunnsdel.
Planen inneholder mange gode intensjoner og målsettinger for  Gausdalssamfunnet i åra framover.
For å lykkes med å realisere disse målsettingene blir samskaping og nytenking viktig, samt gode økonomiske
prioriteringer med tilhørende kommunedelplaner og aktive handlingsplaner.
 
Idrettsrådets innspill og kommentarer er følgende:
 
Sammen om gode hverdagsliv

 
Mål: I Gausdal lever vi aktivt og deltar i lokalsamfunnet gjennom hele livet.

‐Forslag til nytt punkt: Gausdal kommune har en aktiv rolle som fasilitator for frivillige lag og foreninger
(se til Lillehammer kommune som har jobbet aktivt sammen med frivillige organisasjoner i Lillehammer
med Frivilligmeldingen, og landet fem overordnete prinsipper for kommunens arbeid med og for
frivilligheten i Lillehammer kommune
 
Kommunen v/Frivilligsentralen kan ha en rolle i å binde ulike frivillige foreninger sammen på tvers av
interesser og alder.For eksempel å koble ungdommene i  «traktormiljøet» opp i mot å frakte snø til
 Fjerdumsparken med traktor og henger, kanskje sammen med noen andre eldre frivillige. Eller for
eksempel å la ungdommen låne utsyr av teknisk avd. /få veiledning av ansatte ved teknisk i å islegge
skøytebane ved Fjerdrum skole. Eller hva med å legge til rette for  Stolpejakt i Gausdal, hvor ungdommen
 sammen med ansatte i teknisk og voksne frivillige  planlegger og etablerer en slik løype.
Ringvirkninger i tillegg til denne samarbeid på tvers av alder og miljøer vil være at det blir enda lettere å
komme seg på tur i Gausdal(god folkehelseeffekt)
 

Mål: Vi er et lokalsamfunn som gir gode muligheter for alle, preget av sunne levevaner, fellesskap, trygghet
og deltakelse.

‐Tilføyelse til punkt: Et aktivitetsvennlig lokalsamfunn for alle. Det skjer ved å legge til rette for lett
tilgjengelige fysiske omgivelser, åpne møteplasser, aktive og trygge skoleveier og gode idrettsanlegg for
uorganisert og organisert aktivitet.(tilføyelse til teksten)
Kommentar: Ungdommen etterspør anlegg og aktivitet for uorgansiert aktivitet i Gausdal. Viktig ved
arealplanlegging å prioritere områder til for eksempel skatepark, lekepark, skileikområder, 100‐
meterskoger, skøytebaner osv.

 
Sammen om et nært og aktivt lokalsamfunn:
Mål: Kommunen som organisasjon inviterer til og tilrettelegger for god samskaping og bred deltakelse i utviklingen av
Gausdalssamfunnet.
- Videreutvikling av det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og kommunen. Det
bidrar til et sosialt bærekraftig lokalsamfunn med høy deltakelse og trivsel.
 
Kommentar fra Idrettsrådets  til dette punktet er at vi ikke opplever samarbeidet som systematisk. Vi har spilt inn en mail
til kommunen (v/Edel Klaape Aasdahl  03.12.20) hvor vi opplyser at samarbeidet mellom Idrettsråd og kommunen
oppleves oppsplitta og uoversiktlig med mange ansvarspersoner i kommunen. Vi er redd for at denne oppsplittingen av
oppgaver og ansvar innen idrett/fysisk aktivitet fordelt på mange kommuneansatte gjør det vanskelig for kommunen med
en helthetlig oversikt og utvikling på området.
 
Det er også viktig å utforme en kommunedelplan for idrett/fysisk aktivitet/friluftsliv og naturopplevelser som aktivt taes i
bruk som et styrings og handlingsverktøy på området sammen med frivilligheten.  Målsettinger med tiltak, ansvar og frist
må følges opp og det må være 1 ansvarlig person i kommunen som blir tildelt dette oppfølgingsansvaret, og holder tak i



planen sammen med de involverte partene(for eksempel ved å invitere til statusmøter, evaluering og årlig revidering)
 
Et kulturliv som bidrar til fellesskap og glede, gir gode opplevelser og varierte sosiale møteplasser for alle aldersgrupper.
Kommentar:Det er veldig bra at kommunen til tross for anstrengt økonomi fortsetter å holde utleiepriser for anlegg lav-
det bidrar til at klubbene kan holde medlems/treningsavgifter nede slik at personer med anstrengt økonomi kan delta i
idrett og fysisk aktivitet
Det er også veldig viktig å opprettholde og videreutvikle Utstyrsarenaen. For eksempel ved å gå i dialog med Bua på
Lillehammer for å dele erfaringer og styrke tilbudet ytterligere.
 
Det er også viktig å fortsette samarbeidet med Idretten angående Åpen hall, og tilby gratis halleie til denne aktiviteten
 
 
 
Sammen i Lillehammer‐regionen:
Kommentar:Veldig viktig å inngå dialog med Fylkeskommunen og regionråd angående behovsvurdering og ev.
utbygging av interkommunale idrettsanlegg. Det er for eksempel meldt inn ønske fra lokale klubber både i Øyer,
Lillehammer og Gausdal om en basishall, og Idrettsrådet er kjent med at Fylkeskommunen vil invitere kommunen
til en dialog blant annet om en slik hall.
 
 
 
Vi ønsker tilbakemelding fra kommunen på våre forslag. Idrettsrådet var i dialog med Marit Finstad angående et
møte for dialog angående våre innspill. Idrettsrådet antok at kommunen på nåværende tidspunkt har nok med å
ivareta Coronasituasjonen og etterspurte ikke dette møtet på nytt  før høringsfrist gikk ut, men vi lager gjerne en
ny møteavtale.
 
Hilsen
Renate Segtnan
på vegne av Gausdal Idrettsråd
 


