
Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i 
kommunen er positv. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert tl primærnæringene. I 
seinere år har reiselivsnæringen hat en rivende utvikling. Kommunen har en fn natur, med rike muligheter tl aktviteter, 
bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fnt fjellterreng. I kommunen er det et rikt kulturr og foreningsliv. Kommunen har et 
felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Det er svært god barnehagedekning i kommunen. Det er
god pensjonsordning, feksitd og godt arbeidsmiljø.
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I Øyer kommune, Teknisk sektor, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, er det en nyoppretet 100 
% stlling som ingeniørbbyggesaksbehandler. Enheten har ansvar for behandling av bygger og 
delingssaker, alle typer arealplaner og oppmålingbkartverk. Det er i alt 15 faste stllinger ved enheten.

Teknisk sektor omfater også drif av kommunens eiendommer, vei, vannr og avløpsanlegg, samt 
utbygging. Denne nærheten mellom fagfolkene gir en særlig god mulighet tl å arbeide planmessig, 
helhetlig og efektvt. Øyer kommune har hat en sterk vekst de senere årene med økt tlfylng og 
etablering som hyter og turistdestnasjon. Veksten fortseter og det er mange utordrende 
arbeidsoppgaver.

Byggesaksbehandleren vil ha hovedarbeidsfelt innenfor:
 Saksbehandling av byggesøknader eter  lan og bygningsloven med tlhørende forskrifer
 Matrikkelføring
 Det må også kunne påregnes andre arbeidsr og forvaltningsoppgaver 

Stllingen ønskes besat med en person med relevant utdannelse fra universitet eller høyskole.  
Realkompetanse gjennom relevant arbeidserfaring fra ofentlig eller privat virksomhet og kjennskap 
tl  lanr og bygningslovgivningen kan erstate formell utdannelse. øødvendig opplæring vil bli git. 

Vi legger vekt på at søkeren har initatv, er målorientert, gode samarbeidsevner og kan jobbe 
selvstendig. Søker må ha gode kommunikasjonsegenskaper og en god skriflig og muntlig 
framstllingsevne.  Vi søker primært personer med erfaring, men nyutdannede oppfordres også tl å 
søke. Søkere må kunne stlle egen bil tl tjenestekjøring og ha førerkort kl. B. 

Vi tlbyr gode muligheter for faglig utvikling. Den som blir ansat vil komme tl et trivelig arbeidsmiljø 
med gode kollegaer og engasjerende og utviklende arbeidsoppgaver. 

Ansetelse skjer på vanlige kommunale vilkår, pensjonsordning, feksitd, kjøregodtgjøring eter 
statens satser og telefonordning. Avlønning eter avtale iht. utdanning og erfaring. Kontorplass i Øyer
rådhus. 

øærmere opplysninger om stllingen fås ved henvendelse tl Anete Sponberg, tlf. 61 26 81 21.

Vi ber om at søkere bruker elektronisk søknadsskjema på: htp:bbwww.oyer.kommune.nobstlling og 
at søknaden er så fullstendig som mulig. Hjelp tl utylling av søknadsskjemaet kan fås ved 
henvendelse tl kommunens servicetorg tlf. 61 26 81 00. Kopier av vitnemål og atester skal ikke 
legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.  Søknadspapirer returneres ikke. Søkerlisten 
vil være ofentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. ofentleglova.
Aktuelle søkere vil bli innkalt tl intervju. 
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