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Gausdal kommune 
Vestringsvegen 8 
2651 ØSTRE GAUSDAL 
Att. Marit Lang-Ree Finstad 
 

  

Høring - kommuneplanens samfunnsdel Gausdal 

Det vises til brev av 1.desember 2020 med høring av samfunnsdelen til kommuneplan for Gausdal.  
 
Statsforvalteren viser til innspill ved oppstart og høring av planprogram i brev 10.3.20. Vi registrerer 
med tilfredshet at forslag til samfunnsdel følger opp våre innspill og forventninger på en god måte. 
 
Generelt er det lagt ned mye godt arbeid i forhold til planen, både når det gjelder prosess, innhold 
og layout/leservennlighet. 
 
Statsforvalteren merker seg kommunens gjennomgående, enkle og godt forståelige kopling av mål 
for samfunnsutviklingen i kommunen til FNs bærekraftsmål. God og logisk forankring i 
bærekraftsmålene er ikke uten videre enkelt. Vi tillater oss å ta med en gjennomgang av dette 
temaet fra Nordlandsforskning, som i et foredrag i desember 2020 oppsummerte deres erfaringer 
fra kommuners og fylkeskommuners arbeid med bærekraftsmålene, se lenke under:  
https://www.regjeringen.no/contentassets/158ab0e44c9d4245a70100e806d5ebfa/01_lundberg_nor
dlandsforskning.pdf.  - Statsforvalteren håper denne gjennomgangen kan gi kommunen ytterligere 
inspirasjon og bakgrunn for oppfølging av samfunnsdelen.  
 
Når det gjelder beskrivelsen av utfordringer, oppleves disse som noe vage. Et innspill er å gjøre en 
mer tydelig inndeling av utfordringer og muligheter enn det som foreligger nå.  Målformuleringene er 
også litt lite konkrete. Vi er litt usikre på hvor godt styringsverktøy disse vil representere. Et innspill 
er at kommunen vurderer mer konkrete kjennetegn på måloppnåelse for de ulike områdene i 
samfunnsdelen.   
 
Folkehelse – barn og unge 
 
Folkehelse i sammenheng med den sosiale dimensjonen av bærekraftig utvikling er tydeliggjort på 
en god måte både på overordnet nivå og i de ulike satsingsområdene.  Prioriteringene bygger på et 
oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag.  Det er svært bra fokus på barn og unge i de ulike 
satsingsområdene både når det gjelder forebygging, tjenestetilbud og medvirkning.  
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/158ab0e44c9d4245a70100e806d5ebfa/01_lundberg_nordlandsforskning.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/158ab0e44c9d4245a70100e806d5ebfa/01_lundberg_nordlandsforskning.pdf
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap er- og vil bli et svært viktig tema for kommunene framover. Dette 
tydeliggjøres både gjennom klimaendringer, pågående pandemi og nylige tilfeller av dataangrep på 
kommunale system. Statsforvalteren er tilfreds med at Samfunnssikkerhet og beredskap foreslås 
videreført som eget temaområde i planen. Dette er i tråd med de anbefalingene som ble gitt i 
høringssvaret til planprogrammet. – Det er viktig at utfordringsbilde, muligheter, hovedmål og tiltak 
bygger på kommunens overordna og oppdaterte ROS-analyse. 
 
Miljø, landbruk, klima og energi: 
 
Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Norge har blant annet mål 
om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Lavutslippssamfunnet er nødvendig av hensyn til 
klimaet, og det gir oss også en rekke positive tilleggseffekter. Dette kan være grunnlag for nye 
næringer, et enklere samfunn gjennom forbedret teknologi, effektivisering og reduserte kostnader, 
helsegevinster blant annet som følge av mindre støy, reduserte utslipp av skadelige stoffer og bedre 
luftkvalitet. 
 
Det er derfor svært positivt at kommunen har «Sammen om en grønnere kommune» og «Sammen 
om bærekraftig arealbruk» som to av sine satsingsområder i samfunnsdelen og der det er tatt 
utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. De nevnte utfordringene og mulighetene som ligger i grønn 
omstilling kommer tydelig fram i planen. Kommunen tar, på dette overordnede nivået, tak i dette på 
en meget god måte. Vi vil bl.a. framheve at kommunen får fram koblingen til landbruk og 
næringsutvikling i omstillingen og at de vil utnytte lokale forutsetninger konstruktivt. Vi vil også 
framheve som positivt at kommunen er tydelig på at de ønsker å bruke ulike virkemidler, herunder 
arealforvaltningen, for å redusere utslipp og begrense energibruk. Det avgjørende blir å følge opp 
dette i praksis. Kommunens klima- og energiplan er fra 2009 og vi oppfordrer kommunen til å ha en 
mer oppdatert plan for klima- og energispørsmål, herunder tiltaksdel/handlingsplan 
 
Kommunen har et godt søkelys på verdien av å sikre biologisk mangfold og verdier i landskapet. Vi 
minner om mulighetene for å utarbeide egne kommunedelplaner på dette området, som et godt 
verktøy for oversikt og prioritering, se lenke under: 
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/kommunedelplaner-for-
naturmangfold/ 
 
Statsforvalteren er videre godt fornøyd med at kommunen, i tråd med våre anbefalinger, har gode 
og logisk kategoriserte arealstrategier under kapitlet om bærekraftig arealbruk. Vi tillater oss å 
påpeke den iboende konflikten kommunen nok er godt kjent med, mellom styrking av tettsteder og 
bosetting i hele kommunen. Kommunen bør konkretisere og avklare denne iboende motsetningen 
fram mot neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Siden kommuneplanens arealdel er inne i 
sluttbehandling i disse dager antar vi at neste revisjon av arealdelen ikke vil starte opp før om noen 
år. Vi antar videre at det kan være relevant å se på behovet for oppdatering av andre deler av 
arealstrategiene før neste revisjon av arealdelen og oppfordrer kommunen til å ta høyde for det.  
 
Vi ber kommune vurdere å ta inn en formulering om redusert arealbruk i hovedmålet, øverst på s. 18 
i forslag til samfunnsdel. Statsforvalteren tror erfaringene vi har om konsekvenser av vår arealbruk 
tilsier en økende oppmerksomhet på dette som overordna mål i arealpolitikken.  
 
Vi ønsker lykke til med videre prosess, og stiller gjerne vår kompetanse til disposisjon dersom det 
skulle være behov. 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/kommunedelplaner-for-naturmangfold/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/kommunedelplaner-for-naturmangfold/
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Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Solveig Rindhølen 
fagdirektør 
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