Kommunal planstrategi for 2016-2019
Et verktøy for politisk prioritering av planoppgaver i kommunen.
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1. Innledning - kommunal planstrategi som verktøy
Kravet til å utarbeide kommunal planstrategi er regulert i Plan- og bygningsloven. Det er et verktøy
for politisk prioritering av planoppgaver i kommunen. Kommunal planstrategi er også en viktig arena
for å drøfte og avklare behov for interkommunal planlegging. Gjennom planlegging og samhandling
med fylkeskommunen og regional stat ivaretar kommunen også viktige regionale og nasjonale behov
og hensyn.
Kommunal planstrategi er vellykket når den tas aktivt i bruk som prioriteringsverktøy. Omfang og
utforming av planer må være tilpasset kommunens behov, slik at planressursene blir brukt til å
utarbeide de riktige planene. Planleggingen må legge til rette for den krevende
prioriteringsoppgaven – ønsket utvikling vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og ikke bare
vektlegge prosess og medvirkning. I mange sammenhenger er det kanskje en utredning kommunen
trenger og ikke en egen temaplan. Planarbeid må uansett ha som formål å prioritere oppgaver som
er viktig for avklaringer og gjennomføring av planen: økonomi, plassere ansvar osv.
Fra plan- og bygningsloven:
§ 10-1. Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

2. Plansystemet i Gausdal kommune
I Gausdal kommune har vi tatt kommunal planstrategi aktivt i bruk, og setter den i sammenheng med
plan- og styringssystemet ellers. Vedtatt planstrategi fra 2012 har vært utgangspunkt for en årlig
vurdering av planbehovet.
Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste styringsdokumentet. Gjennom arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til
samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Samfunnsdelen er således et
godt verktøy for strategisk overordnet styring.
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I Gausdal er kommuneplanens
handlingsdel kalt strategiplanen.
Strategiplanen inneholder også
økonomiplanen og årsbudsjettet.
Planbehovet i Gausdal kommune blir
avklart årlig gjennom vedtak i
samband med behandling av
strategiplanen. Med dette har vi da
et rimelig enkelt kommunalt
plansystem rettet mot
gjennomføring.

Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen. Den er juridisk bindende. Arealdelen skal sikre
at arealbruken i kommunen bidrar til å nå/bygger opp under mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Arealdelen består av planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og plankart med
utfyllende bestemmelser. Den er styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.
Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel,
kommunedelplaner og eventuelt andre planer. Handlingsdelen skal vise hva kommunen vil prioritere
de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Den er et styringsdokument for
kommunens løpende virksomhet og gir konkrete prioriteringer for sektorene. Handlingsdelen skal
revideres årlig.
Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver(Kommuneloven § 44).
Økonomiplanen skal omfatte minst en 4-års periode, og revideres årlig. Årsbudsjett er en bindende
plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret (Kommuneloven § 45).
Årsbudsjettet skal konkretisere økonomiplanen og gjelder hele kommunens virksomhet.
Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og revideres årlig.
Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte områder (areal), tema eller virksomhetsområder.
De skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanens samfunnsdel eller konkretisere arealbruken for et
avgrenset geografisk område. De har samme juridiske status som kommuneplanen og det er krav om
å lage planprogram etter plan- og bygningslovens bestemmelser. For temaplaner utarbeidet som
tematiske kommunedelplaner er det i tillegg krav om å ha et handlingsprogram med årlig rullering.
Temaplaner har som fellestrekk at de ikke utarbeides etter plan- og bygningsloven. De omhandler
tema der det vurderes mer hensiktsmessig at disse fremmes uten omfattende prosesskrav etter planog bygningslovens bestemmelser (krav om planprogram, handlingsplan, offentlig ettersyn etc.). Dette
kan være hensiktsmessig der tema, interessegrupper og medaktører er klart begrenset og definerte.
Temaplaner kan gjerne inneholde både sektorovergripende tema og mer detaljert planlegging for
hvert virksomhetsområde for å følge opp kommuneplanen. Det er ønskelig at mål og strategier i
vedtatte temaplaner følges opp i årlig strategiplanarbeid. Dette sikrer at det settes av ressurser til
oppfølgingen av vedtatte planer.
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Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealkart med
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Alle
forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området. Reguleringsplan kan utformes som områderegulering eller detaljregulering:
Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes der det er krav om slik plan i
kommuneplanen, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise
avklaringer av arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordnede strukturer i
områder, som bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer. Områderegulering utarbeides av
kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forsalg til
områderegulering.
Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til
konkrete utbyggingsprosjekter. Både kommunen og private kan utarbeide detaljregulering, men
disse utarbeides som oftest av private aktører.
Hvert 4.år, i forkant av arbeid med kommunal planstrategi, utarbeides det er utfordringsnotat.
Utfordringsbildet tar for seg status og utviklingstrekk for viktige tema innenfor samfunns- og
arealutvikling, herunder kommunens økonomiske rammebetingelser, ressurssituasjonen og
utfordringer knyttet til tjenestetilbud. Utfordringsbilde inneholder også en folkehelseoversikt for slik
Folkehelseloven §§5 og 6 stiller krav om.
Planstrategien 2016-19 omhandler i hovedsak ikke prosjekter- og utredningsoppgaver, og heller ikke
reguleringsplaner og områdeplaner. All kommunal virksomhet er dermed ikke omtalt i
planstrategien, men vil være ivaretatt gjennom øvrig planlegging og rapportering, - primært gjennom
strategiplanen, regnskap/årsmelding og tertialrapportering.
Mer detaljert prioritering av når planarbeidene skal starte opp, vil skje gjennom prioritering av
planoppgaver i strategiplanen.
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3. Sentrale dokument for arbeidet med kommunal planstrategi
«Egne» dokument:















Kommuneplanens samfunnsdel
Strategiplan, inkludert vedtatt planbehov
Planprogram for arealdelen, inkludert
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Byregionprosjektet for Lillehammer og
Gudbrandsdalen:
- Samfunnsanalyse fra 2014
- By og fjell – moderne bosetting som
grunnlag for utvikling og verdiskaping 20152017
Utredninger fra kommunereformprosessen 2014-2015
Regionrådets satsinger
Folkehelse: Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer
Ungdata 2015
Kommunal planstrategi – utfordringsnotat fra
rådmannen til kommunestyret april 2016,
inkludert
Kommunal planstrategi – referat fra
kommunestyrets arbeid med
utfordringsnotatet
Vurdering av interkommunalt planbehov

Fra andre:








Fylkesstatistikk for Oppland
Folkehelse- og levekårsundersøkelsen i
Oppland 2014
Kommunebildet 2015 fra Fylkesmannen i
Oppland
Regional planstrategi for Oppland
fylkeskommune
Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging fra 12. juni 2015
Innlandsutvalgets rapport 2015
Referat fra regionalt planforum

4. Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale føringer: I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (fra 02. juli 2015)
legger regjeringen føringer for hvilke tema som skal vektlegges i den kommunale planleggingen.
Disse omhandler:




Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by og tettstedsområder

Forventningene skal bidra til at kommunene i planleggingen tar opp viktige nasjonale utfordringer.
Forventningene viderefører tidligere nasjonale føringer for attraktive og klimavennlig by- og
tettstedsområder og bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I tillegg vektlegger regjerningen
raskere og mer effektive planprosesser. Planleggingen må målrettes og kommunene bør prioritere
ressurser til å oppdatere overordnede planer, samt bruk av hensiktsmessige plantyper. Regjeringen
er også opptatt av at statlige myndigheter ikke krever mer omfattende planlegging enn nødvendig.
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Regionale føringer: Fylkestinget vedtok i juni 2016 regional planstrategi 2016-2020, «Mulighetenes
Oppland i en grønn framtid», med følgende prioriterte politikkområder:




Næringsutvikling
Kompetanse
Samferdsel

Samarbeid og samhandling med nabokommuner, regional stat og fylkeskommune er svært viktig for
å følge opp kommuneplanens samfunnsdel, og kommunal planstrategi.

5. Utfordringsbildet
Til kommunestyrets møte i april 2016 ble det lagt fram et utfordringsnotat. Utfordringsnotatet var
grunnlaget for kommunestyrets arbeidsmøte om kommunal planstrategi
Folkehelse: Kommunens samfunnsrettede folkehelsearbeid skal ha oppmerksomhet på hvordan
helsen fordeler seg i befolkningen og mot risikofaktorer for å kunne ta gode strategiske valg.
Gjennom god planlegging og prioritering og tverrsektorielt arbeid skal kommunens innsats være
rettet mot å utvikle det som skaper og fremmer helse i befolkningen. Folkehelse er et
gjennomgående perspektiv både i kommuneplanens samfunnsdel fra 2014 og det pågående arbeidet
med arealplanen.
Kommunene skal ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorer som kan virke inn på denne. Plikten til å ha denne oversikten er forankret i
folkehelseloven. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen og vurdere
årsaksforhold og konsekvenser. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen
som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
Denne oversikten er et viktig kunnskapsgrunnlag til planstrategien.
Noen av Gausdal kommunes viktigste folkehelseutfordringer handler om befolkningssammensetning,
utdanningsnivået i kommunen og gjennomføring av videregående skole. En av de mest virksomme
folkehelsesatsingene er å oppnå at unge mennesker mestrer livene sine og opplever at de har god
psykisk og fysisk helse.
De viktigste utfordringene for Gausdal kommune er:
•
•
•

Befolkningssammensetning
Lavt utdanningsnivå
Kommuneøkonomi

Utfordringsnotatet ligger på Gausdal kommunes hjemmeside under fanen politikk; møtekalender;
kommunestyret; 28. april 2016.
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6. Planstatus
Gausdal kommunestyre vedtok 22. mai 2014
kommuneplanens samfunnsdel.
Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier
(politikkutforming) for: Kommunen som
samfunn, tjenesteyter og organisasjonen.
Samfunnsdelen gir grunnlag for
prioriteringer i arealdelen f.eks. knyttet til
arealbehov for ulike funksjoner, valg av
infrastruktur, boligpolitikk og næringsarealer
mv. I 2016 blir arbeidet med arealdelen
fullført, der utvikling av Segalstad Bru er et
sentralt satsingsområde. Føringene er lagt i
samfunnsdelen.
Kapitlene i samfunnsdelen er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gausdal og gausdølene
Folkehelse og levekår
Gausdal skal være et godt og trygt sted å vokse opp
Ta vare på og skape verdier
Segalstad bru – sentrumsutvikling
Lokaldemokratiet
Tjenestene i og organisasjonen Gausdal kommune
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommuneplanens arealdel

Satsingsområder i samfunnsdelen er:
•
•
•
•

Barn og unge – oppvekstmiljøet, kunnskap og kompetanse.
Lokal- og regional utvikling, til beste for Gausdal kommune og Lillehammer-regionen.
Strategisk og aktiv satsing på folkehelse.
Utvikling av Segalstad Bru.

I strategiplanen er dette vedtatt for perioden 2016-2019:
Innen samfunnsperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot:





Stedsutvikling Segalstad Bru.
Næringsutvikling i henhold til næringsplanen.
Folkehelse og helsefremmende arbeid.
Kommunal planstrategi (med interkommunalt kapittel)
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Innen tjenesteperspektivet vil oppmerksomheten rettes inn mot:





Fokus på tidlig innsats, en enkeltes mestringsevne og mulighet for å ivareta egen helse,
trivsel og livskvalitet.
Omstilling og omstrukturering, herunder videreutvikling av interkommunalt samarbeid
Omsorg 3:0
Økt bosetting og god integrering

Revisjon av kommuneplanen
I Plan- og bygningsloven står det at kommunestyret ved behandlingen av kommunal planstrategi skal
ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal
videreføres uten endringer. Dagens kommuneplan – samfunnsdelen - er fra mai 2014. Arealdelen er
under utarbeidelse.
Forslag fra rådmannen blir nok at kommuneplanens samfunnsdel ikke revideres i denne
kommunestyreperioden, fordi nåværende plan er fra 2014, og det ikke er noe som tilsier at den har
gått ut på dato. Arbeidet med revisjon kan bli påstartet i forbindelse med arbeid med ny kommunal
planstrategi i neste periode. Dette er praktisk fordi en kan bruke kommunal planstrategi som
grunnlag for kommuneplanens planprogram (et lovpålagt dokument det også).
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt våren 2016. Arealplanen er under utarbeidelse.
Områderegulering Segalstad Bru vedtas på slutten av 2016 eller tidlig i 2017.
Boligområder med kvalitet, arbeidsplasser, kvalitet i tjenestetilbud og fritidsaktiviteter er sentrale
forhold for å fremme bolyst, - i Gausdal kommunen og regionen. Disse perspektivene dekkes godt i
vedtatte planer (kommuneplanens samfunnsdel og strategiplanen) og pågående planarbeid
(arealdelen og rullering av næringsplanen)

7. Vurdering av planbehov i Gausdal kommune
Kommuneplanens samfunnsdel – prioriterte politikkområder - følges opp gjennom kommunalt og
interkommunalt planarbeid, herunder den årlige vurderingen av planbehov i strategiplanen.
4 tema er særlig aktuelle for vurdering i ny kommunal planstrategi, i tillegg til vedtatt planbehov
2016-2019 (fra strategiplanen 2016-2019).
Temaplan tidlig innsats inn mot barn og unge - oppvekstplan
Barn og unge er et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel, der tidlig innsats, forebygging og
folkehelse for å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn er framhevet. I lys av de utfordringen
kommunen har, bør vi i gang med et planarbeid. Tema i planen kan være:
•
•
•
•

Bomiljø
Fritidstilbud
Kvalitet i barnehage og skole
Kvalitet i samhandlingen om utsatte barn
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Et effektmål i planarbeidet kan være at alle barn og unge fra Gausdal fullfører videregående skole. På
grunn av mange pågående prosesser nå er det realistisk å sette opp planarbeidet til slutten av
planstrategiperioden, dvs 2019. I mellomtiden er det viktig å styrke det tverrfaglige samarbeidet (og
da særlig knyttet til barn/unge). Dette er allerede hjemlet i vedtatte styringsdokument.
Bosetting og integrering
Flyktningsituasjonen stiller nye krav hvor både hensiktsmessig bosetting og øvrige
integreringsutfordringer må løses både på kort og lang sikt. Et godt integreringsarbeid fordrer
samarbeid mellom mange og ulike aktører, internt i kommunen og med aktører i nærmiljøet. Sak om
økt bosetting og god integrering ble behandlet i kommunestyret i juni 2016, og der ble retningen i
Gausdal kommunes arbeid vedtatt. Nå går vi inn en fase med gjennomføring av vedtak. Hvordan
utvikler situasjonen seg, og hva utfordres kommunene på, -både når det gjelder antall for bosetting
og statlige føringer, må vi følge med på, men per i dag er det ikke et planbehov på dette området.
Digitalisering, informasjon- og kommunikasjon og tjenesteutvikling på nett
Vi har en strategi fra 2014, og den fungerer på noen områder. På andre områder har vi utfordringer.
Nye medieplattformer og nye teknologiske løsninger, men få standarder i kommune-Norge er en
utfordring. Økte krav og forventninger hos publikum og brukere forutsetter en helt annen
tilnærming enn vi har nå. Det gjelder i hovedsak tjenesteutvikling på nett, og bedre tilgjengelighet for
innbyggerne (mer selvbetjening på hjemmesiden).
Hva kan vi klare i Gausdal kommune, og hva må vi samarbeide med andre om? Hva er
ambisjonsnivået? Hvor mye ressurser må vi sette inn? Og samtidig må vi opprettholde
kommunikasjonsformer for innbyggere som ikke er på internett. Det er behov for en samlet strategi
for digitalisering. Denne må utarbeides i samarbeid med Lillehammer og Øyer. Se også kapitelet om
interkommunalt planbehov.
Klima, energi og bærekraftig utvikling
Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering peker på risikoområder og foreslår strategier/tiltak. Disse
tas inn i blant annet arealplanleggingen.
Planleggingen styres av stadig tydeligere krav og målsetninger om en mer klimavennlig utvikling.
Kompakt utbygging, reduksjon i personbiltrafikk, fortetting og transformasjon er stikkord når
tettsteder/byer/regioner skal planlegges/utvikles.
Slike strategier krever økt bevissthet om lokalisering, transportløsninger, sosiale konsekvenser og hva
som skal til for å skape gode og blandede bomiljø.
Gausdal kommunes klima- og energiplan er gått ut på dato. Det er derfor behov for å utarbeide en ny
klima- og energiplan i planperioden. Lillehammer er i sluttspurten for sin plan nå, så en
interkommunal plan er mest aktuell å vurdere i neste kommunestyreperiode.
Arealplanlegging
Kommunedelplanene som ikke inngår i arealplanen er: Skei, Veslesætra og Nyseterkjølen. Planbehov:
Kommunedelplan for Skei bør rulleres i planperioden.
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8. Vurdering av interkommunalt planbehov
Kommunereform.
Gausdal kommune har gjennomført en kommunereformprosess med Gausdal, Ringebu og Øyer. Den
ble avsluttet med kommunestyrevedtak i oktober 2015. Arbeidet med intensjonsplan ble sluttført og
tatt til orientering av kommunestyret. Det samme gjelder sluttrapporten. Disse dokumentene inngår
i rapporteringen til fylkesmannen. Prosessen etterlater seg også 15 utredninger om fordeler og
ulemper ved å forbli separate kommuner eller danne ny. Gausdal kommunes har i etterkant av
prosessen valgt videreutvikling av det interkommunalt samarbeid som en strategi for samfunns- og
tjenesteutvikling.
Lillehammerregionen – planbehov
Lillehammerregionen har utstrakt formelt og uformelt samarbeid på en rekke samfunnsområder.
Senest i arbeidet med kommunereformprosessen er dette beskrevet - i utredning nr. 11 om
interkommunalt samarbeid (juni 2015). Her framgår at ved siden av den politiske viljen til samarbeid,
er det i stor grad utbyggingen av IKT som har gjort omfanget av samarbeidet mulig. Videre at
rettighetslovgivning og behovet for både generalistkompetanse og spisskompetanse gjør alle
kommuner sårbare og gjør samarbeid påkrevet. 18 utredninger fra reformprosessen sier mye om
dette.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Status for arbeidet med kommunenes ROS-analyser er forskjellig, Gausdal er i sluttfasen, Øyer og
Lillehammer skal revidere sine fra hhv 2009 og 2008. På denne bakgrunn vurderes det som lite
hensiktsmessig å igangsette et større samarbeid om ROS nå. Imidlertid bør det fortløpende i
perioden vurderes om og på hvilke måte de tre kommunene på mer permanent basis skal samhandle
om samfunnssikkerhet og beredskap.
Helse og omsorg
Kommunene har ulike behov når det gjelder planlegging innen helse og omsorg. Alle har utfordringer
når det gjelder sykehjemsplasser, hverdagsrehabilitering, rusomsorg og «Omsorg 3.0.». Men
problematikken kan like gjerne være drift, ledelse eller samarbeid - som planlegging. På bakgrunn av
omfanget av regionale avtaler og samarbeidskonstellasjoner, anbefales derfor en gjennomgang av
disse før det eventuelt igangsettes ny planlegging.
Vurdering av gjeldende planer
Kommunedelplan Landbruk Lillehammerregionen, vedtatt i 2014. I samsvar med vedtak skal den
revideres i 2018. Erfaringer så langt tilsier ikke annet. Regional næringsplan og organisering av
næringsutviklingsarbeidet ble vedtatt i 2014, og det er behov for rullering/revidering.
Omfang/planstatus tas opp ved oppstart av arbeidet. Regional bibliotekplan er planlagt revidert i
2017/2018 da gjeldende utløper i 2017.
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Nye planer/utredninger
Strategisk plan for IKT/digitalisering. Erstatter tidligere IKT-planer. Skal blant annet ta opp
elektroniske innbyggerløsninger og øvrige forvaltningsmessige løsninger knyttet til saksbehandling og
dokumentasjon.
Kartlegging og vurdering av bolig- og næringsarealer. Kommunene har ingen felles arealplaner i dag.
Korte avstander og naboskap tilsier behov for en mer samlet vurdering av status og potensialet når
det gjelder arealer til bolig- og næringsformål.
Studentpolitikk i Lillehammerregionen. Utfordringer og muligheter – i samarbeid med flere.
Indre Østland – som utviklingsområde og avlastningsregion. Aktive pådrivere og deltagere.
For øvrig vil Eierskapspolitikk 2016 være et nyttig bakteppe for øvrig regionalt samarbeid og
samarbeidskonstellasjoner i perioden.

9. Planstrategi 2016-2019 - planoversikt for gjeldende planer og
planbehov
Navn på plan

Status

Kommentar

- Vedtatt 2014
- Revisjon pågår

Samfunnsdelen: Oppstart
og planprogram skjer i
forbindelse med
utarbeidelse av ny
planstrategi i 2019/2020
Innbefatter økonomiplan
og årsbudsjett
Erstattes av planstrategi
2016-2019
Revisjon i løpet av
planstrategiperioden 20162019

Gausdal kommune
Kommuneplanen
- Samfunnsdelen
- Arealdelen

Strategiplanen = kommuneplanens
handlingsdel
Kommunal planstrategi

Årlig rullering

Kommunedelplan for Skei

Vedtatt i 2012 for 20122015
Vedtatt 2010

Kommunedelplan for Veslesetra
Kommunedelplan for Nyseterkjølen
Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Kulturminneplan

Vedtatt 2016
Vedtatt 2011
Vedtatt 2016
Ny plan

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
og naturopplevelse 2016-2019
Energi- og klimaplan

Vedtatt 2011

Hovedplan for vann og avløp 2015-2026
Beitebruksplan
Løypeplan

Vedtatt 2015
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse

Vedtatt 2009
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Navn på plan

Status

Kommentar

Arkivplan
Informasjon- og kommunikasjonsplan
Plan for hjortevilt
Trafikksikkerhetsplan

Vedtatt 2013
Vedtatt 2014
Vedtatt 2013
Vedtatt 2011

Rehabiliteringsplan for kommunale bygg

Vedtatt 2014

Helse- og omsorgsplan med delplaner

Omsorgsplan vedtatt
2009

Oppdateres i 2017
Oppdateres 2018
Revisjon i 2017
Revisjon er i
oppstartsfasen.
Handlingsplan oppdateres
årlig.
Oppdatering sees i
sammenheng med EPC
(energiøkonomisering)
Forprosess i regi av
helseregion SørGudbrandsdal «Omsorg
3.0. Oppstart i 2017 for
egen plan for Gausdal
kommune

Gausdal kommune

Aktuelle delplaner:
- Demensplan,
handlingsplan oppdateres nå
- Rus og psykiatri, vurderes som en del av
arbeidet i helseregion Sør-Gudbrandsdal
- Rehabilitering, vurderes som en del av
arbeidet i helseregion Sør-Gudbrandsdal
Beredskapsplan
-Smittevernplan – oppdateres nå
-Helseberedskapsplan – må utarbeides
Nye planer
Temaplan tidlig innsats inn mot barn og unge
- oppvekstplan
Interkommunale planer
Kommunedelplan for landbruk
Regional næringsplan
Bolig- og næringsområder i
Lillehammerregionen
Studentpolitikk i Lillehammerregionen
Digitalisering/IKT

Vedtatt 2014

Oppdateres årlig

Kommentar
Oppstart 2017
Status
Vedtatt 2014
Vedtatt 2014
Ny
Ny
Oppstart høst 2016

Indre Østland – som utviklingsområde og
avlastningsregion.

Kommentar
Revideres 2018
Revideres 2016
I første omgang en
utredning - 2017
I første omgang en
utredning
Foreslås i samarbeid med
Lillehammer og Øyer
Regional samarbeid –
Mjøs-regionen

----
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