
 

 

Sammen om gode hverdagsliv 
Befolkningsutviklingen i Gausdal er i endring, med lavere tilflytting, synkende 
fødselstall og flere eldre. Det er flest unge kvinner som flytter ut av kommunen.  

Kommentar: Skal Gausdal snu trenden med synkende fødselstall og fraflytting må 
det tilbys interessante jobber for folk med akademisk utdannelse, både 
nyinnflyttere og for å lokke ferdigutdanna tilbake til hjembygda. Kommunen må bli 
en attraktiv arbeidsgiver som evner å skape utviklende og innovative fagmiljøer 
innenfor de ulike tjenesteområdene. 

Det må tilrettelegges for grundervirksomhet, for eksempel ved å tiltrekke seg 
grundere som ønsker å bidra til grønn og bærekraftig omstilling. Gausdal har en 
aktiv landbruksnæring og private virksomheter som foredler råvarer fra 
primærnæringen. Gausdal kommune kan flagge spennende samarbeid med 
næringen for å tiltrekke seg for eksempel unge kvinner med akademisk utdannelse 
som kan utvikle ideer og løsninger som bidrar i det grønne skiftet  

Gausdal kommunen bør ikke tillate å selge eneboliger og småbruk som 
fritidsboliger. Det er viktig med fastboende i grendene, det skaper trivsel i 
nabolaget «å se lys i glaset» og treffe naboen hele uka og ikke kun i helger/ferier. 
Eneboliger/småbruk i utkanten av bygda kan også tiltrekke seg 
innflyttere/tilbakevendte Gausdøler som vil bo og leve mer landlig enn på 
boligfeltene i kommunen. 

Andre grep som kan tas for å bli en attraktiv bokommune for småbarnsfamilier er 
for eksempel gratis barnehage og SFO. 

Coronasituasjonen har vist at det er mulig å bo på bygda, ha hjemmekontor og 
være ansatt i et firma for eksempel i Oslo. MEN da må Gausdal kommune gå i 
bresjen for utbygging av fiber slik at hjemmekontor er mulig for alle.Fiber til alle i 
kommunen, ikke bare i bolig- og hyttefelt. 

  

Det er nå flere fritidsboliger enn boliger i Gausdal, og fritidsinnbyggerne tilbringer stadig 
mer tid i kommunen vår. De utgjør en viktig ressurs, og bidrar til aktivitet og verdiskaping 

Kommentar: Kan det utredes mulighet for å bostedadresse på hytta for fritidsinnbyggere? 
Det vil kunne gi økt innbyggertall og statlige overføringer 
Folkehelse: 

For å lykkes med å skape aktive og nære lokalsamfunn som fremmer helse, må vi 
jobbe med rammene som påvirker oss; oppvekst, levekår, miljø, utdanning og 
tilknytning til arbeidsliv.  



Folkehelsemeldinga: 

 Tidlig innsats for barn og unge 

Kommentar: Med tall fra leverkårsundersøkeslen, Ung Data, folkehelseprofilen bør 
tidlig innsats vektlegges for å bedre folkehelsen for barn/unge i Gausdal. 
Gausdalsmodellen er et godt eksempel å være stolt av for kommunen, og ressurser 
til dette må ikke kuttes, men heller forsterkes. Videreføre erfaringer fra 
Gausdalsmodellen inn i barneskolen med fysisk aktivitet som en del av mange ulike 
fag, og ikke kun gym. Skolehelsetjeneste, familieteam, ungdomskontakt bør 
forsterkes for å kunne ha ressurser tilgjengelig for tidlig innsats. 

 

 
 

 
 
 
 

Sammen om en grønnere kommune 
MÅL: 

Vi skal jobbe aktivt gjennom det grønne skiftet for å bli klimanøytrale innen 2030. 

TILTAK: 

Klimavennlig transport med gode kollektivtilbud for alle, bedre gang- og sykkelveier og 
god tilrettelegging for el-biler. 

Kommentar: Få fart på utbygging av Hurtig lading for el-biler på brua 

Bedre utbygging av bredbånd, for å redusere behov for bil- og jobbreiser og ta i bruk 
ny teknolog-dette kan også påvirke befolkningsgrunnlaget og tiltrekke seg nye 
innbyggere. Jobb i Oslo, bo i Gausdal.(se kommentar høyere opp) 

Balanse i videre fritidsboligutvikling med fokus på naturens tålegrense, ved blant annet 
å fastsette markagrense. Markagrense innføres ved revisjon av kommunedelplanen for 
Skei. Bruke kunnskapsgrunnlaget fra Miljødirektoratet ved utredning av områder for 
hytteutbygging. Hvilket arts og naturmangfold finnes i området? 

Landbruk: Utforske og stimulere til grønnsaksdyrking i Gausdal. Forsøkskommune for 
bønder som vil teste ut dette og andre tiltak fra Klimakur for å få ned CO2-utslipp fra 
landbruksnæringen 

 



Sammen om bærekraftig arealbruk 
God arealforvaltning er et viktig premiss for en forutsigbar samfunnsutvikling i kommunen. I 
Gausdal velger vi bærekraftige løsninger og gjør gode avveininger mellom bruk og vern. 

Bærekraftig arealdisponering 

Ta i bruk kommunal/moderniseringsdepartementens kommunale 
planregister, slik at det departementet lettere kan få oversikt over 
vedtatte arealplaner og planlagte områder for fritidsbebyggelse i 
kommuneNorge 

 Vi skal vektlegge høy utnyttingsgrad i bolig-, fritidsbolig- og næringsområder 
for å nå målene om redusert omdisponering av dyrka/ dyrkbar mark og å 
redusere inngrep i våtmark og myrområder. Jobbe aktivt sammen med 
utleiefirmaer for å få hytteeiere til å leie ut hytta si. Det vil kunne begrense 
etterspørsel for nye hyttetomter 

 

 Vi skal utnytte muligheter for bruk og verdiskaping i fjellområdene innenfor 
og i tilknytning til verneområdene, samt vurdere behov for inngrepsfrie 
soner/ fastsatte grenser for utbygging mot natur- og fjellområder.  

 Fritidsbolig- og reiselivspoltikk  
 Vi skal ha balanse i videre fritidsboligutvikling med fokus på naturens 

tålegrense. Hvordan fastsette den og faktisk ta hensyn til den? Viktig å 
kartlegge natur/artsmangfold og utføre risikovurdering for tap av natur ved 
planlegging av utbygging. Hensynet til natur bør trumfe kortsiktig 
hytteutbygging. Tap av natur og arter kan ikke reverseres når området har 
blitt utbygd.  

 Fjellområdene våre er, og skal fortsatt være, attraktive for fastboende, 
fritidsboligeiere og besøkende.  

 Videre utbygging vil true/fjerne eksisterende kulturlandskap som for 
eksempel seterområder- dette er kulturarv som er viktig å ta vare på og som 
viser noe av særegenheten og historien i landbrukskommunen Gausdal. Det 
vil ikke bli så attraktivt å være fastboende eller fritidsboligeier i Gausdal 
hvis kultur/naturområder bygges om til «tettpakka boligfelt for hytter» og 
området mister sin særegenhet. Dersom fjellområdene også fylles opp med 
for mange brukere av de samme stiene,skiløypene og friluftsområdene vil 
også kvaliteten på opplevelsen av å være ute i naturen reduseres, i tillegg vil 
det medføre stor slitasje i området+ forstyrrelse av eksisterende dyreliv. 

 Det bør innføres maxgrense for videre hytteutbygging, både for å ta vare på 
natur og artsmangfold+ hvis kommunen skal nå målsettingen om reduksjon 
av klimagassutslipp. Jordsmonnet og skogen lagrer store mengder 
karbon. Den enorme utbyggingen av hytter og annen arealbruk, gir i 
seg selv store utslipp. 

 Se artikkel på nrk: https://www.nrk.no/klima/xl/hyttedrommen-som-
spiser-natur-1.15017165 

  

https://www.nrk.no/klima/xl/hyttedrommen-som-spiser-natur-1.15017165
https://www.nrk.no/klima/xl/hyttedrommen-som-spiser-natur-1.15017165


  
 Vi skal fortette eksisterende fritidsbolig-/hyttefelt framfor å ta i bruk nye 

arealer. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i beiteområder skal forholdet 
til beiterettigheter avklares før vedtak. Det bør ikke bygges i beiteområder, 
et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp fra landbruket er høy 
utnytting av utmarksbeite for å redusere bruken av kraftfor+at beitingen 
bidrar til bevaring av kulturlandskapet og reduserer gjengroing 

 

 Kommunen bør undersøke hva hytte/fritidsutbyggingen faktisk generer av 
inntekter og utgifter for kommunen. Det var nylig et oppslag på nrk.no fra 
Trysil kommune som setter søkelys på at kommunen ikke sitter igjen med så 
store inntekter som antatt. De fleste utbyggerfirmaene for eksempel på Skei 
har ikke næringsadresse i Gausdal og skatter ikke til vår kommune. Når 
grunneierne selger tomter, så er det grunneier som får salgsinntekter, og 
ikke kommunen Jobbene innenfor salg/service/reiseliv er lavinntektsjobber 
som nødvendigvis ikke tiltrekker seg flere fastboende i Gausdal(se 
sammenheng med punkt lenger opp)Og flere hytteeiere betyr større trøkk på 
helse/pleie/omsorgssektoren i Gausdal. 

Samferdselspolitikk 

 Vi skal stimulere til mer klimavennlig transport, arbeide for å styrke 
kollektivtilbudet, også i spredtbygde områder, og oppfordre til samkjøring og 
grønn mobilitet. 

Kommentar: Stimulere/legge til rette for kollektivreising til hytta. 
Opprettholde helt hemmat-ordningen med Innlandstrafikk/Gausdal taxi. 

  

 

Sammen i Lillehammer-regionen 
Gausdal skal være en pådriver for etablering og videreutvikling av interkommunalt samarbeid 
innen tjenesteutvikling og bærekraftig samfunnsutvikling, til beste for innbyggere, 
fritidsinnbyggere og næringslivet i regionen. 
 

Gausdal kommune bør invitere Øyer/Lillehammer kommune til en regional utviklingsplan for 
fjell og utmarks-områdene. Hvordan vil kommunene forvalte og ta vare på naturen for 
kommende generasjoner? Jeg mener at videre vekst i fritidsboligutbyggingen med 
nedbygging av utmarka ikke er forenelig med å ivareta natur og dyremangfold slik 
utbyggingstakten har vært de siste årene.Kommunenen bør gå sammen i regionen for å få 
oversikt over den samlede belastningen av naturen på tvers av kommunegrensene. 

Se artikkel på nrk.no: https://www.nrk.no/innlandet/ingen-har-oversikt-pa-hvor-mange-hytter-
som-er-planlagt-utbygd-i-norge-1.15216956 

https://www.nrk.no/innlandet/ingen-har-oversikt-pa-hvor-mange-hytter-som-er-planlagt-utbygd-i-norge-1.15216956
https://www.nrk.no/innlandet/ingen-har-oversikt-pa-hvor-mange-hytter-som-er-planlagt-utbygd-i-norge-1.15216956


  

 

 

 

 


