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MØTEINNKALLING 
Formannskapet 

 

Møtested: Fjernmøte via Teams 

 
Møtedato: Torsdag 02.04.2020                   Tid: 08:30 - 13:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/20 Formannskapet 02.04.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016-2019 
 
Sammendrag: 
I henhold til Kommunelovens § 5 og Plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunen utarbei-
de en kommunal planstrategi.  
 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med forslag til 
framdriftsplan. Kommunestyret vedtar forslaget til organisering, med kommunestyret som 
prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeidsgruppe.  
 
Saksutredning: 
Ifølge plan- og bygningsloven skal kommunen i begynnelsen av hver valgperiode utarbeide 
en planstrategi. Den kommunale planstrategien skal vedtas seinest innen ett år etter konsti-
tuering.   
 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare 
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et 
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. 
Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av 
kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. 
 
Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Videre skal det tas stilling til kommunens 
framtidige planbehov – herunder nye planer, revidering av gjeldene planer eller oppheving av 
disse  
 
Planstrategien er også da et verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og 
samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og 
sektor(fag)planer.  
 
Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for kommunen til å fast-
legge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål 
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og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som 
grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven bør planstrategien 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 innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer i for-
bindelse med arbeidet med planstrategien. Samarbeidet med nabokommuner er viktig blant 
annet fordi det kan bidra til å identifisere og avklare interkommunale planoppgaver i 
planperioden. I tillegg vil samhandlingen med regional stat og fylkeskommunen kunne bidra til å 
få en god dialog om planbehov som følge av nasjonale føringer og regionale utfordringer.  
 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal plan-
legging. De nasjonale forventningene skal blant annet følges opp i kommunens arbeid med 
planstrategier og planer. I nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-
2023 peker regjeringen ut fire store utfordringer:  
 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Regjeringen vil at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer. De skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplan-
leggingen i kommunene. Dette vil bli synliggjort i kunnskapsgrunnlaget som blir utarbeidet.  
 
Innlandsstrategien, som er regional planstrategi for Innlandet fylkeskommune, er under ut-
arbeidelse. Regional planstrategi vil også gi føringer som vil være naturlig å følge opp ved ut-
arbeidelse av den kommunale planstrategien.  
 
Organisering  
Det er kommunestyret som er prosjekteier av arbeidet med planstrategien. Kommunestyret skal 
vedta oppstart, samt endelig vedtak av planstrategien. Kommunedirektøren foreslår at 
formannskapet fungerer som en styringsgruppe for arbeidet. Det er formannskapet som legger 
planstrategien ut på høring. For å oppnå en god arbeidsprosess, etableres det ei administrativ 
arbeidsgruppe bestående av kommunedirektør, kommunalsjefer og saksbehandler for den 
kommunale planstrategien. 
 
Kunnskapsgrunnlag  
Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag som del av arbeidet med en ny kommunal plan-
strategi. Kunnskapsgrunnlaget skal gi oversikt over viktige utviklingstrekk og utfordringer for 
Øyer kommune. Utfordringsnotatet skal også inneholde en oversikt og en drøfting av 
kommunens folkehelseutfordringer jf. Folkehelseloven. 
 
Politisk prioritering  
Prioriteringer gjøres gjennom drøftinger i formannskapet, i henhold til framdriftsplan. 
Prioriteringen skal ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget og vurdering av planbehov, inkludert 
konsekvenser med tanke på både behov, kapasitet og økonomiske ressurser.  
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Planstrategi -forslag  
Arbeidsgruppa utarbeider et forslag til planstrategi på bakgrunn av utfordringsnotatet og 
politiske prioriteringer. Formannskapet legger planstrategien ut på høring i henhold til de 
tidsfrister som gis i plan- og bygningsloven.  
 
Medvirkning  
Det vil bli varslet oppstart av arbeidet med den kommunale planstrategien, der statlige og 
regionale myndigheter og nabokommuner blir invitert til innspill. I henhold til plan- og bygn-
ingsloven skal den kommunale planstrategien gjøres offentlig i 30 dager før kommunestyrets 
behandling. Den vil bli sendt til stat, fylke, nabokommuner, samt andre aktuelle aktører og 
parter. 
 
Framdriftsplan  
På bakgrunn av det overstående har kommunedirektøren utarbeidet følgende forslag til 
framdriftsplan for utarbeidelse av kommunal planstrategi for Øyer. 
 
Framdriftsplan kommunal planstrategi April Mai Juni August September
Vedtak i kommunestyret om oppstart og framdrift 2.
Politiske drøftinger: Kunnskapsgrunnlag 21.
Utarbeide statusoversikt kommunalt planverk 
Utarbeide kunnskapsgrunnlag 11.
Vurdere status eksisterende planer og rulleringsbehov
Vurdere behov for nye planer
Samråd med stat, fylke og nabokommuner
Behandling av kunnskapsgrunnlag i formannskapet 18.
Utarbeide utkast til planstrategi 
Ferdigstilling planstrategi 18.
Formannskapet legger planen ut på høring 25.
Offentlig høring pbl § 10-1
Vedtak i kommunestyret 24.

30 dager

 
 
Vurdering: 
Prosess for utarbeidelse av kommunal planstrategi bygger i stor grad på organisering og 
arbeidsform som er brukt tidligere i kommunen. Det er gjort noen forenklinger av arbeidet, 
på bakgrunn av situasjonen vi er i denne våren. Tidligere gruppearbeid i kommunestyret er 
bl.a. utelatt. Kommunedirektøren mener likevel at arbeidet det legges opp til vil sikre invol-
vering og gi mulighet for politiske prioriteringer og drøftinger ved utarbeidelse av ny kom-
munal planstrategi.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med forslag til 
framdriftsplan. Kommunestyret vedtar videre forslaget til organisering, med kommunestyret 
som prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeidsgruppe.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ORIENTERING - REGNSKAP 2019 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1117     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/20 Formannskapet 02.04.2020 
 
 
Øyer kommunes regnskap 2019 ble avlagt 19. februar og er oversendt Innlandet Revisjon.  
Frist for revisjonsberetning er 15. april.  
 
Etter at revisjonsberetningen foreligger skal Kontrollutvalget behandle regnskapet og avgi sin 
uttalelse. Når denne foreligger kan kommunestyret behandle regnskapet.  
Neste møte i Kontrollutvalget er satt opp 29. april. Ut fra dette vil regnskap 2019 legges fram 
for kommunestyret i mai.  
 
Dette er normal saksgang for behandling av regnskapet. Det har videre vært praksis i Øyer 
kommune at formannskapet orienteres om regnskapsresultatet når dette er klart. Pga. 
koronasituasjonen og endring i møteplan har dette ikke blitt gjort på tidligere møter i år. 
Orientering gis 2.4.2020. 
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ORIENTERING - TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER KORONAKRISA 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1096     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/20 Formannskapet 02.04.2020 
 
 
Det vises til vedtak fattet i sak 26/20 i Formannskapet 24.03.2020: 
 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre foreslår følgende midlertidige krisetiltak som vi ønsker å 
få utredet : 

1. Innbyggere kan få rentefri utsetting med betaling av kommunale avgifter til høsten 
2020 eller dele opp innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter uten ekstra 
kostnader for den enkelte.  

 
2. Alle næringsdrivende i kommunen som har fått vesentlig svikt i sin omsetning i 

forbindelse med koronakrisa kan få rentefri utsettelse med betaling av kommunale 
avgifter til høsten 2020 for å bedre bedriftene sin likviditetssituasjon. I tillegg innleder 
kommunen et nært samarbeid med Øyer næringsforening for så tidlig som mulig å 
avdekke utfordringer/behov og eventuelle konsekvenser for de næringsdrivende, for 
om mulig å kunne bidra til at færrest mulig går konkurs. Formannskapet orienteres 
løpende om dialogen og hvilke tiltak som eventuelt kan være aktuelt å bidra med. 
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ORIENTERING - UTTALELSE TIL INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1114     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/20 Formannskapet 02.04.2020 
 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Fylkesmannen Innlandet datert 05.03.2020 – Innlandsstrategien 2020 2024 Høring 
 
 
I sak 47/20 Referater i Plan- og miljøutvalgets møte 17.3.2020 ble det fattet følgende vedtak:  
Plan- og miljøutvalget ber om at det blir laget et svar på Innlandsstrategien, dersom det ikke 
blir sendt en felles uttalelse fra regionen.  
 
Det vil bli gitt en orientering om Innlandsstrategien i formannskapsmøtet 02.04.2020. 
Innlandsstrategien er den regionale planstrategien. Innspill til Innlandsstrategien er i stor 
grad politiske prioriteringer. Videre vil det bli satt opp en sak i formannskapsmøtet 
21.04.2020. Det vil ikke bli laget saksframstilling, men det er meningen at formannskapet 
selv må komme med de innspillene som skal gis til Innlandsstrategien, og at 
administrasjonen vil sammenfatte dette og sende inn som høringssvar fra Øyer kommune. 
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ORIENTERING - SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET I ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1124     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/20 Formannskapet 02.04.2020 
 
 
 
Vedlegg: 
Notat fra Henning Holmbakken datert 26.03.2020 
Status for næringslivet i Øyer – Knut Olsen Skatterådgivning datert 26.03.2020 
Vurdering av aksjeselskap i Øyer før corona situasjonen 
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DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2020 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/1173     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/20 Formannskapet 02.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer turskiløyper SA datert 14.02.2020 
Søknad fra Tretten Vestside datert 31.03.2020 
Søknad fra Smedpersetra datert 22.01.2020 
Oversikt fordeling tilskudd pr km 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det tildeles kr 200.000,- i driftstilskudd til løypekjøring for sesongen 2019/2020. Tilskuddet 
fordeles på tre søkere etter antall kjørte kilometer. Beløpet er avsatt i budsjettet for 2020. 
 
Saksutredning: 
Det er i budsjettet for 2020 avsatt kr 200.000,- til løypekjøring. Dette fordeles på antall kjørte 
km. Det er tre aktører som kjører løyper, og det totale antall km er 297.  
Det gir kr 673,40 pr km. 
 
Vurdering: 
Beløpet er avsatt i budsjettet og det skal søkes årlig om tilskudd. Det er mottatt tre søknader. 
Antall km er som i 2019. 
 
Konklusjon: 
Tilskuddet fordeles ihht vedlagt oversikt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det tildeles kr 200.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2019/2020. 
2. Tilskuddet fordeles etter vedlagte oversikt. 
3. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 


