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GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - 
TILLEGGSVURDERING 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
9/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
Vedlegg: 
Sak 136/20 i formannskapet møte 15. desember 2020, inkl protokoll 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Gebyrregulativ for 2020 
 
Sammendrag: 
Det legges fram utfyllende vurderingen til sak 136/20 i formannskapet. Arbeidet med 
effektivisering har ikke kommet ordentlig i gang. Dersom gebyrøkningen blir på foreslåtte 
3%, vil det få kunne få konsekvenser for antall ansatte og gebyrinngangen. 
 
Saksutredning: 
Det vises til vedtak i formannskapssak 136/20.  
 
Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021.  
 
 
Vurdering: 
Det gis med dette utfyllende vurderinger til sak 136/20. Denne saken må leses i forlengelsen 
av sak 136/20. Det er ikke lagt ved nye gebyrregulativ til behandlingen i formannskapet, men 
det vil bli gjort til saken kommer i kommunestyret. 
 
Full selvkostdekning 
§ 8 i selvkostforskriften sier at dersom kommunestyret ikke vedtar noe annet, så gjelder full 
kostnadsdekning for selvkostområder etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven. Det er ikke vedtatt i Øyer kommune at det ikke skal være full 
kostnadsdekning. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at det skal være full 
kostnadsdekning innenfor selvkostområdene reguleringsplan, byggesak og oppmåling. 
 
Oppmålingsgebyr 
Ved sluttføring av regnskap 2020 for selvkostområde oppmåling viste det seg at inntektene 
dekket kostnadene. Tidligere foreslått gebyrøkning er derfor nå foreslått tatt ned til 15 %. 
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Det er fortsatt behov for å øke gebyrene for å forberede seg på innføring av målebrev. 
Landmålerne må ha egen godkjenning, som følge av nye regler som er innført. Dette har en 
kostnad gjennom at alle oppmålere må avlegge prøve.  
 
Bruk av fond 
De siste årene er det brukt fond eller gått med merforbruk på alle tre områder, dvs. at det 
ikke har vært full selvkostdekning. Dette kan sees i tabellen i saksframlegget til sak 136/20 til 
formannskapet 
 
Dette har gjort at aktivitet har kunne vært høy. Nå er det ikke fond å bruke, og da må 
gebyrene fullt ut finansiere saksbehandlingen. Økningen i gebyrene må tilsvare det som er 
brukt av fond de siste årene for å opprettholde samme aktivitet. 
 
Fristoverskridelse 
For å løse den reduserte inndekningen ved bortfall av fond, og gebyrinntekter som ikke økes 
tilsvarende, må aktivitetsnivået ned. Aktivitetsnivået styres av innsendte søknader. Alle 
innsendte søknader og planer har lovkrav om saksbehandlingstid. Dersom fristene ikke 
overholdes reduseres eller bortfaller gebyrinntekter. Slik bortfall av gebyrinntekter kan ikke 
belastes selvkost, men må belastes kommuneregnskapet. Det er ikke budsjettert med 
gebyrbortfall, og gebyrbortfall vil dermed føre til et merforbruk som ikke har inndekning i 
kommunens budsjett for 2021. 
 
Økt effektivitet 
Det var planlagt påbegynt en prosess med å se på effektivisering innen Plan og utvikling. 
Dette arbeidet kom ikke ordentlig i gang før det ble konstituert kommunedirektør. Dette 
arbeidet vil bli tatt opp igjen. Det er vanskelig å anslå en effektiviseringsgevinst, men det 
antas at det kan nå et mål om 5 % effektivisering.  
 
Det jobbes kontinuerlig med å ha effektive tjenester. En effektivisering på inntil 40 % på kort 
tid mener kommunedirektøren er urealistisk. Hele avdelingen jobber i dag under stort press 
og effektiviseringen kan ikke løses ved bare å «løpe» fortere. Det må løses ved å jobbe 
smartere. Et slikt arbeid tar tid og krever gode prosesser. 
 
Kommunedirektøren vil advare mot for store krav om effektivisering på en allerede hardt 
presset planavdeling. Det stilles store krav til framdrift i KDP Øyer sør, og det er igangsatt 
planlegging for E6.  
 
På byggesak er det anskaffet et nytt saksbehandlingssystem, som tas i bruk i løpet av 
februar. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på arbeidet, og det vil også kunne gi en 
effektiviseringsgevinst. I oppstartsåret 2021 vil det ikke være mulig å oppnå noen 
effektiviseringsgevinst, da det blant annet må til opplæring og innkjøring i systemet. En viktig 
del av effektiviseringspotensialet ligger i at søkere bruker eByggesøknad. Det er også 
foreslått en reduksjon i gebyr for de som sender inn søknad digitalt som kan tas imot av 
eByggesak.  
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Sammenligning med andre kommuner 
Det er bedt om en sammenligning med andre kommuner. En slik sammenligning er 
vanskelig. Da må man vite om aktuell kommune har vedtatt 100 % selvkostdekning, om det 
er budsjettert med bruk av fond for det året, hva som inngår i selvkost og hvordan arbeidet 
er organisert. Så må det finnes kommuner som er sammenlignbare. Både plan og byggesak 
har utfordringer som gjør saksbehandlingen krevende. Det er stadig større krav til 
samfunnssikkerhet, og det er stort utbyggingspress. Det gjør at forholdet til 
samfunnssikkerhet blir mer krevende. Det er også slik at ulike kommuner har bygd opp 
gebyrregulativet på ulike måter. Det er krevende å skulle sammenligne ulike kommuner, da 
det krever kjennskap til de ulike gebyrregulativene. I tabellen under er det gjort et forsøk på 
å se på noen gebyrsatser. 
 
 
 
 

  Øyer 
3% 

Øyer forslag Gausdal Lillehammer 
(2019-tall) 

Drammen 

Bolig, 250 m2 13 600 24 000 30 142 25 950 36 300 
Hytte, 200 m2 27 600 34 900 28 057 25 950 36 300 
Dispensasjon 25 650 29 800 20 255 35 360 18 600 
Reg.plan 50 
daa 

111 
200 

129 800 96 846 154 650 527 000 

 
Drammen er tatt med, fordi det er en sammenslått kommune der det har vært inne ekstern 
hjelp til å sette gebyrene. Samtidig er det viktig å være klar over at Drammen er en 
bykommune, slik at reguleringsplaner på 50 daa er kanskje noe stort, og ikke helt 
sammenlignbart med Øyers hyttefelt. Det er usikkert om Drammen har politisk behandling 
av dispensasjoner. 
 
For Lillehammer er det brukt 2019-tall, da det var det som lå ute på hjemmesiden. 
 
Den enkle oppstillingen av gebyrer viser at Øyer ligger både over og under andre kommuner. 
Det som er viktig er at Øyer kommunes gebyrer gjenspeiler det arbeidet som faktisk utføres 
innen for de ulike saksfelt. 
 
Kommunedirektøren viser også til K-sak 67/17 der et politisk utnevnt saksutvalg la fram sine 
vurderinger knyttet til gebyrer på selvkostområdene. 
 
Det har ikke vært fremmet forslag om at det ikke skal være full kostnadsdekning innenfor 
selvkostområdene. Dersom kommunestyret ønsker dette, må det vedtas, og det må også 
vedtas økonomisk inndekning i kommunebudsjettet. 
 
Å justere gebyrene for reguleringsplan, byggesak og oppmåling med prisstigning i 2021 
utgjør en økning på ca 3 %. Dersom dette vedtas endelig, betyr det en underdekning i 
budsjettet. Det er særlig på byggesak dette vil være aktuelt, men også innenfor de andre 
tjenestene.  



  Sak 9/21 

 Side 6 av 33   

 
Den største kostnaden innenfor selvkostområdene er knyttet til lønn. Skal gebyrene ikke 
økes, tilsier det færre ansatte. Dette kan føre til at gebyrfristen oversittes i alle saksområder, 
som igjen betyr tapte gebyrinntekter. Men saksbehandlingen må likevel sluttføres. 
Kostnadene for dette tilfaller da kommunens driftsbudsjett. Dersom gebyralternativet med 3 
% økning vedtas, må det presiseres at det forventes færre ansatte innenfor 
selvkostområdene. Dette vil medføre en nedbemanningsprosess, med de risikoer dette 
medfører knyttet til å miste verdifull kompetanse og økt saksbehandlingstid med tilhørende 
tapte gebyrinntekter. 
 
 
Siden det allerede er fattet innstilling i saken, legges saken fram uten innstilling.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling.  
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er behov for å kjøpe inn ekstern kompetanse til arbeidet med KDP Øyer Sør. Det er et 
behov på inntil 1 500 000 kr. Kommunedirektøren foreslår at dette bevilges fra 
disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Framdrifta på KDP Øyer Sør har ikke vært som forventa. Det var satt av midler til innleie av 
hjelp i budsjettet for 2020. Disse midlene ble ikke brukt, selv om dette var forventningen. På 
bakgrunn av at det var forventet å bruke disse midlene, og det var usikkert hva ytterligere 
behov var, ble det ikke lagt inn ekstra ressurser i 2021 budsjettet. Det viser seg nå at det de 
avsatte midler for 2020 ikke ble benyttet. Det er også et totalt mindreforbruk på planramme 
5700, som er Plan og utviklings ramme som er finansiert over det kommunale 
driftsbudsjettet. Dette var på over 800 000 kr. Det er nå innhentet tilbud på innleie av 
ekstern kompetanse til KDP Øyer Sør. Denne har en kostnadsramme på 1,5 millioner kroner.  
 
Vurdering: 
Det er gjort en vurdering av hva som må hentes inn av ekstern kompetanse og hva som kan 
ordnes internt. Det er også gjort en vurdering av hva som bør hentes inn, for å få en så rask 
framdrift som mulig. I vurderingen er det også lagt inn at en utlysning av en konkurranse i 
markedet vil ta tid og ressurser. Ut fra foreliggende rammeavtaler kan det gjøres 
direkteavrop på inntil 1,5 millioner kroner. For å sikre framdrifta på KDP Øyer Sør gjøres det 
et avrop på i underkant av 1,5 millioner kroner til ekstern kompetanse. For at dette skal 
kunne gjøres, trengs det en bevilgning. Det er ikke avsatt midler til dette, da det var forutsatt 
at dette skulle gjøres i 2020, og da var det tilgjengelig 800 000 kr. Dersom det skal kjøpes inn 
ekstern kompetanse til KDP Øyer sør, må det bevilges penger fra dispensasjonsfondet. Det er 
ikke mulig med innsparing innenfor budsjett 2021 for å dekke inn behovet. Saldo på 
disposisjonsfondet per 8.2.2021 er kr 50 534 840. Dette er saldo før strykninger i forbindelse 
med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: REGPL 202101  
Arkivsaksnr.: 21/275     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Nye Veier har startet arbeidet med regulering av strekningen E6 Øyer – Otta. 
Kommunedirektøren anslår at det er behov for et årsverk pr år i planperioden. Det er ikke 
avsatt midler til dette i budsjettet for 2021, og kommunedirektøren foreslår at det bevilges 
inntil 900 000 kr fra disposisjonsfond i 2021 til arbeidet, og at det innarbeides midler i 
budsjettet for 2022. 
 
Saksutredning: 
Nye Veier har startet arbeidet med regulering av strekningen E6 Øyer – Otta. For Øyer sin del 
betyr dette regulering av strekningen fra sørsiden av Øyertunnelen, sør for Rustberg, og til 
Ringebu grense. Det er bedt om oppstartsmøte nå i februar. Det er lagt en ambisiøs tidsplan, 
der reguleringsplanen skal vedtas siste kvartal 2022. For å komme dit inneholder tidsplanen 
utlegging av planprogram på høring 2. kvartal 2021 og vedtak av planprogram 4. kvartal 
2021. Reguleringsplanen er planlagt lagt ut på høring 2. kvartal 2022.  
 
Vurdering: 
En slik reguleringsprosess er krevende for kommunen, selv om det ikke er kommunen som 
skal utarbeide planen. Det kreves uansett løpende oppfølging og saksbehandling, for å 
ivareta Øyers interesser inn i planarbeidet. Det er ressurskrevende, noe vi også kjenner igjen 
fra planprosessen Storhove – Øyer. Det er anslått at arbeidet over året vil bli et årsverk pr år. 
Arbeidsintensiteten vil variere gjennom året. Det vil starte allerede inn mot at 
planprogrammet skal på høring. Nye Veier legger opp til en prosess der færrest mulig 
alternativer blir detaljregulert. Det betyr at alternativer kan bli silt ut allerede nå, i arbeidet 
med planprogrammet. Det blir derfor viktig at Øyer passer på å få med de alternativene, og 
de utredningene som kommunen mener er viktig. 
 
Ressursbehovet ansees som et årsverk pr. år i planperioden. I tillegg kan det være behov for 
å kjøpe inn ekstern kompetanse.  Behovet for tilleggstjenester ansees som størst i 2022, men 
det bør settes av en mulighet også i 2021. Med bakgrunn i dette er det vurdert et behov for 
inntil 900 000 kr til E6 i 2021. Behovet i 2022 vil kunne bli noe mer, da det også forventes 
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større behov for innkjøp av ekstern kompetanse. I tillegg kommer kostnader til 
settekommunedirektør for perioden fram til og med 30. april 2021. 
 
Det er i dag ikke satt av ressurser i budsjettet til planressurser E6 Øyer - Otta. Innenfor 
vedtatt budsjettramme er det prioritert ressurser til kommunedelplan Øyer Sør. I tillegg 
kommer øremerket ressurs til kommunedelplan Øyer Sør. Det må brukes personalressurser 
som var tiltenkt private reguleringsforslag nå i første omgang, for å løse dette.  
 
Kommunedirektøren har ikke andre steder å hente inndekning for arbeid med E6 i 2021, enn 
at det må hentes fra disposisjonsfond. For 2022 må det innarbeides i budsjettet, men 
kommunestyret bør signalisere allerede nå om det er vilje til å prioritere arbeidet med E6, 
slik at vi kan følge Nye Veiers ønske om framdrift. 
 
Saldo på disposisjonsfondet per 8.2.2021 er kr 50 534 840. Dette er saldo før strykninger i 
forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  
 

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022 
 
 
 
Lars Rudi Øystein Jorde 
Settekommunedirektør 
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BREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/402     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilgangen på bredbånd er viktig for fastboende, fritidsboende og næringslivet i Øyer. Den 
teoretiske bredbåndsdekningen for Øyer er 100 prosent av husstandene. Den opplevde 
dekningen antas å være betraktelig lavere. Kommunedirektøren tilrår derfor at den 
foreslåtte bredbåndshandlingsplanen for 2021, vedtas. 
 
Saksutredning: 
Ifølge den nasjonale bredbåndsrapporten til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for 
andre halvår 2020, har 100 prosent av husstandene i Øyer tilgang på 
bredbåndsabonnementer eller mulighet til å få slike. Dette omfatter husstander som har 
eller kan få bredbåndsabonnement. 61 prosent har eller kan få kablet bredbånd. De øvrige 
39 prosentene har eller kan få hovedsakelig i form av mobile løsninger. 
 
Bredbånd i denne sammenhengen, er definert som kablet eller trådløs teknologi for å kunne 
gi datanedlasting på minimum 30 Mbit/s til sluttbruker. Tilgangen til og muligheten for 
bredbånd i Øyer med abonnementer som er hastighetspriset, tilbys i all hovedsak av tre 
aktører. Én av dem har bredbånd gjennom fiber som sitt primærkonsept, én tilbyr både 
gjennom fiber og mobil teknologi (med klar overvekt på sistnevnte) og én har bare prioritert 
bredbånd mobilt som sitt konsept. I tillegg eksisterer det en tilbyder av trådløst bredbånd 
med god dekning i kommunen, men kun med abonnementer som er mengdepriset. 
 
Øyer kommune vedtok ved formannskapets behandling 10. april 2018, å bli med i 
Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen. Gjennom prosjektet jobbes det strategisk og 
operativt for å stimulere til etablering av bredbånd i områder som der det ikke er grunnlag 
for etablering på kommersielt grunnlag. Med kommersielt grunnlag, forstås at kostanden for 
etablering og drift i sin helhet, dekkes av bredbåndskundene gjennom tilbydernes ordinære 
etablerings- og abonnementsløsninger.  
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Bredbåndsprosjektet driftes av Lillehammer-regionen Vekst (LRV). Ut over et enkelttilskudd 
på kr. 30.000,- ved etablering av prosjektet, finansieres arbeidet som utføres for og i Øyer, 
gjennom kommunens årlige andel av kostnaden for LRV. 
 
Øyer kommune har ikke et eget bredbåndsfond, men gjør vedtak om årlig bevilgning 
gjennom ordinær budsjettbehandling. For 2021 er det avsatt kr 740.000,- for arbeidet med å 
stimulere til bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag. 
 
Stortinget stiller årlig midler til disposisjon for utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag. Beløpet varierer fra år til år. Midlene administreres av Nkom. 
Innstillingen til hvilke prosjekter som skal få midler, gjøres av fylkeskommunene. Inkludert 
midlene Innlandet fylkeskommune selv stilte til disposisjon, fikk 25 kommuner i Innlandet 
tilsagn om til sammen 84 millioner kroner i 2020. Totalt søkte 36 kommuner i fylket i sum 
over én milliard kroner. Hverken Øyer eller de øvrige kommunene i Lillehammer-regionen, 
fikk tilsagn om tilskudd i 2020. 
 
De statlige bredbåndstilskuddene som fordeles gjennom fylkeskommunene, har som 
betingelse at søkerkommunene stiller med minimum 25 prosent egenfinansiering av de 
estimerte prosjektkostnadene. I Øyer ble det for 2020, identifisert områder som kunne være 
aktuelt for fiberprosjekter. Den estimerte totalkostnaden for prosjektene var på i overkant 
av 25 millioner kroner. I tillegg til bidrag fra husstandene, ble behovet for kommunal 
egenfinansiering estimert til totalt i overkant av 5 millioner kroner. Arbeid med å stimulere 
til etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag, omfattes ikke av 
kommunens lovpålagte tjenesteproduksjon. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektørens vurdering er at dekningsgraden for bredbånd i Øyer basert på opplevd 
tilgjengelighet, er betraktelig lavere enn estimatet på 100 prosent som fremgår av Nkom-
rapporteringen. Flere grunner kan tenkes til det: 
 

 Tilbydernes dekningskart kan være for grovmaskede slik at områder uten dekning 
likevel kategoriseres som med dekning. 

 Der muligheten for bredbånd baserer seg på trådløse løsninger, kan 
terrengutforming tenkes å gi blindsoner som dekningskartene ikke fanger opp. 

 Trådløse løsninger fra mobilselskapene har begrensninger i kapasitet som fører til at 
tilbyderne er villige til å selge abonnementer innen områdene med dekning, men i 
begrensede mengder som gjør at ikke alle innenfor dekningsområdet kan få 
bredbånd basert på dagens mobilkapasitet. 

 Det tilbys ikke hastighetsprisede, men kun datamengdeprisede trådløse abonnement 
i enkelte områder. 
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 Manges forståelse av bredbånd baserer seg på oppfatningen av at bredbånd kun er 
mulig gjennom kabelførte løsninger. 

 
 
Å minke avstanden mellom den teoretiske og den faktiske dekningsgraden, vil kreve at det 
jobbes strategisk og operativt med samtlige av de nevnte utfordringene. Både kommunens 
økonomiske utfordringer samt det spredtbygde bosettingsmønsteret, gjør arbeid med å øke 
dekningsgraden særlig utfordrende. 
 

 Full bredbåndsdekning basert på kablete løsninger, også i områder uten kommersielt 
grunnlag, er i realiteten ikke gjennomførbart selv med statlige og fylkeskommunale 
tilskudd så lenge kravet til kommunal medfinansiering er på minimum 25 prosent. 
Det videre arbeidet med å stimulere til bredbånd frem til husstandene gjennom 
kabel, vil måtte konsentrere seg om mindre og tettbygde områder. 

 I samarbeid med tilbyderne av hastighetsprisede trådløse bredbåndsløsninger, må 
det identifiseres hvilke områder som kan dekkes gjennom oppgradering av 
eksisterende basestasjoner på en slik måte at alle som ønsker bredbånd, kan få 
tilgang til det. 

 I samarbeid med tilbyderne av hastighetsprisede trådløse bredbåndsløsninger, må 
det identifiseres hvilke områder som kan dekkes gjennom etablering av nye 
basestasjoner på en slik måte at alle som ønsker bredbånd, kan få tilgang til det. 

 Arbeidet med å øke den faktiske utbredelsen av bredbånd, må i større grad være 
fokusert på økning av dekningsgrad og i mindre grad på teknologisk løsning. 

 Kommunen må gjennom sitt digitale kommunikasjonsarbeid, informere mer og 
tydeligere til innbyggerne, om hvordan det jobbes med utbredelse av bredbånd, hva 
som kreves av økte bidrag fra husstandene og hvilke teknologier som kan være 
aktuelle. 

 Kommunen må gjennom informasjonsmøter i grender, informere mer og tydeligere 
til innbyggerne, om hvordan det jobbes med utbredelse av bredbånd, hva som kreves 
av økte bidrag fra husstandene, hvilke teknologier som kan være aktuelle samt 
nødvendigheten av aktivt grendeengasjement. 

 Kommunen må jobbe med bredbåndstilbyderne for å bidra til å løse utfordringer 
med underliggende strukturelle hindringer som eksempelvis behov for grunnerverv 
og fremføring av strøm der dette kan gi økt bredbåndsdekning for mange husstander. 

 
 
Kommunedirektøren vurderer en betydelig økning av den faktiske bredbåndsdekningsgraden 
som nødvendig dersom Øyer kommune også i fremtiden skal oppleves som en attraktiv 
kommune å bosette seg i, etablere næring i eller bli værende i. 
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Tilråding til bredbåndshandlingsplan for 2021: 
Kommunedirektøren tilrår at innsatsen i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i 
områder uten kommersielt grunnlag, baseres på følgende prioriteringer: 

 Det skal i løpet av 2021 utarbeides en helhetlig bredbåndstrategi for Øyer kommune.  
 Arbeidet med utarbeidelse av bredbånd prioriteres til grender som gjennom aktiv 

deltakelse, selv prioriterer ressurser til bredbåndsutbygging. 
 Det skal arrangeres grendemøter i grender som er villige til å prioritere egne 

ressurser til bredbåndsutbygging.  
 Arbeidet med bredbånd gjennom kablete løsninger, prioriteres til områder og 

grender med tett bosetting. Dette inkluderer vurdering av prosjekter med potensial 
for medfinansiering gjennom statlige tilskudd.  

 Arbeidet med bredbånd gjennom trådløse løsninger, prioriteres til områder og 
grender der dette kan tilbys gjennom oppgradering av eksisterende baser.  

 Områder som potensielt gir flest nye påkoblinger, prioriteres.  
 Arbeidet med utbredelse av bredbånd skal prioritere løsninger som gi flere 

muligheter for hastighetsprisede abonnementer fremfor datamengdeprisede 
abonnementer. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan.  
 
 
 
Ådne Bakke Dag Vågsnes 
Kommunedirektør 
 



  Sak  13/21 

Side 15 av 33  

EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 K44  
Arkivsaksnr.: 21/401     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Iht. Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f) kan kommunen gi forskrift om at 
hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære 
forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.  
 
I Øyer har det i løpet av vinteren kommet mye snø og i tillegg en langvarig kuldeperiode. 
Under slike forhold er viltet svært sårbart med hensyn til stress, jaging osv. og følgelig kan 
løse hunder utgjøre en fare for viltet.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det grunnlag for å innføre ekstraordinær båndtvang 
for hund i Øyer kommune for å beskytte viltet. Lov om hundehold er ifølge 
delegeringsreglementet i Øyer delegert til kommunedirektøren. Ettersom en slik forskrift gir 
inngripende virkning i kommunen vurderer kommunedirektøren at en politisk behandling er 
hensiktsmessig. På grunn av den alvorlige situasjonen for viltet fremmes saken til 
formannskapet med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det med umiddelbar virkning innføres ekstraordinær 
båndtvang frem til ordinær båndtvang 1. april, dette med hjemmel i Lov om hundehold 
(hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).  
 
Saksutredning: 
Lovgrunnlag 
Ifølge Lov om hundehold § 6 er det generell båndtvang for hund i perioden 1. april til 20. 
august. Det står videre i samme paragraf, bokstav f), at kommunen kan gi forskrift om at 
hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære 
forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.  
 
Kommunestyret vedtok «Forskrift om hundehold, Øyer kommune, Oppland» i 2007, der det 
ble innført en utvidet båndtvang for perioden 1. april – 1. oktober. I denne forskriften er det 
ikke gitt et handlingsrom vedrørende ekstraordinær båndtvang utover det fastsatte 
tidsrommet. 
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Lov om hundehold § 6 sier følgende: 
«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, 
hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. 
Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller 
inngjerdet 
a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, 
b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport 

eller rekreasjon, 
c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, 
d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som 

tur- og rekreasjonsområder, 
e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest 

normalt går ute, eller 
f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.» 
 
Ifølge forvaltningsloven § 37 skal forskrifter ut på høring før de vedtas. Adgangen til å 
unnlate høring etter forvaltningslovens § 37 fjerde ledd er aktuell ved ekstraordinær 
båndtvang etter Lov om hundehold § 6 bokstav f). 
 
Kommuneloven § 11-8 (hasteparagrafen) sier følgende: 
«Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, 
kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe 
vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 
vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En 
melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 
møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.» 
  
Ifølge denne paragraf i kommuneloven har formannskapet myndighet til å treffe vedtak i 
saker som skulle vært avgjort av et annet organ når det ikke tid til å innkalle dette. 
 
I rundskriv om hundeloven står det at et vilkår for å utvide tiden for båndtvang, er at 
båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor vilt som man ønsker å beskytte, 
faktisk har sitt leveområde. 
 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. Lov 
om hundehold § 6 tredje ledd. 
 
Faglig grunnlag 
I Øyer har det i løpet av vinteren kommet mye snø og det har over en lang periode vært 
svært kaldt. Snøen er løs og hjortevilt har store utfordringer med å ta seg fram og de har 
problemer med å finne og tilegne seg nødvendig næring/føde. Dette gjelder spesielt rådyr, 
men man ser at også elgkalver kan få problemer med avmagring som resultat. Mangel på 
rennende vann medfører at dyrene må få i seg store mengder snø, noe som er svært 
energikrevende.  
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Rundskriv om hundeloven fremholder vilkår om å begrense arealomfanget for ekstraordinær 
forskrift; til områder viltet disponerer. For Øyer kommune anses ikke en geografisk 
begrensning å være praktisk mulig, og derfor inkluderes hele kommunen i forskriften. 
 
Vurdering: 
Lov om hundehold § 6, bokstav f), gir åpning for kommunen til å gi ekstraordinær båndtvang 
ut over perioden som fremgår av loven. I kommunens lokale forskrift om hundehold er det 
imidlertid ikke inntatt adgang til å utvide tidsrommet for båndtvang utover perioden 1. april 
– 1. oktober, selv om hensyn til viltet skulle tilsi det. Etter kommunedirektørens vurdering er 
dette en mangel ved den lokale forskriften.  
 
I visse tilfeller vil det være grunnlag for å innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte 
viltet, jf. bestemmelsene i hundeloven. Dette anses å være tilfelle på det nåværende 
tidspunkt, på grunn av snø- og kuldeforholdene i Øyer kommune. Viltet er svekket og det 
skal svært lite til for at de blir utmattet. Under slike forhold er viltet svært sårbart med 
hensyn til stress, og eventuell jaging av løse hunder kan utgjøre store dyrevelferdsmessige 
konsekvenser for viltet.  
 
Gjennom delegeringsreglementet er kommunens forvaltning av Lov om hundehold delegert 
til kommunedirektøren. Kommunedirektøren ønsker imidlertid å løfte denne saken til 
politisk behandling ettersom en slik forskrift har en inngripende virkning. I utgangspunktet er 
det naturlig at kommunestyret behandler saken, men ettersom situasjonen er alvorlig for 
viltet anses det å være grunnlag for bruk av kommunelovens «hasteparagraf», § 11-8, der 
formannskapet gjennom delegeringsreglementet er gitt vedtaksmyndighet.  
 
Et vedtak om ekstraordinær båndtvang kan unntas forvaltningslovens bestemmelser om 
høring, men den vedtatte forskriften må kunngjøres etter reglene i Forvaltningsloven § 38 og 
gjøres offentlig kjent. Forskriften vil kunngjøres gjennom kommunens hjemmeside og i 
lokale media. Kommunestyret vil bli orientert om forskriften gjennom referatsak i 
førstkommende kommunestyremøte. 
 
I februar 2018 ble tilsvarende vedtak fattet av formannskapet i Øyer – den gang grunnet 
store snømengder. 
 
Beslutninger om å innføre utvidet båndtvang av hensyn til viltet må tas raskt av hensyn til 
dyrevelferden. For å unngå at slike saker bør løftes til politisk nivå i fremtiden, vil 
kommunedirektøren legge frem en politisk sak om å gi fast forskrift gjeldende for slike 
tilfeller før vinteren 2021. 
 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. Lov 
om hundehold § 6 tredje ledd. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f), samt 
kommuneloven § 11-8 vedtar Formannskapet i Øyer følgende forskrift om ekstraordinær 
båndtvang for hund i Øyer kommune:  
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«Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Innlandet 
Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer 16.02.2021 med hjemmel i Lov om hundehold 
(hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).  
 
§ 1. Formål  
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar. Alle 
hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte 
viltet.  
 
§ 2. Virkeområde  
Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og 
redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund 
etter såret eller sykt vilt.  
 
§ 3. Hund som løper løs  
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til 
hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal 
den leveres til politi.  
 
§ 4. Dispensasjon  
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 
forskriften for bruk av løs hund i kommunen.  
 
§ 5. Straff  
Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.  
 
§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft fra og med 16. februar 2021 og frem til 1. april 2021, da ordinær 
båndtvang etter hundeloven gjelder. 
 
§ 7. Klageadgang 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. 
 
2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret som referatsak i førstkommende 
møte. 
 
 
 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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TILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS 
PERSONLØFTERE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 H16  
Arkivsaksnr.: 21/386     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tilbudsbrev fra ETAC AS 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 110 000 for innkjøp 
av nødvendig utstyr til Øyer helsehus. Bevilgningen dekkes gjennom belastning av 
disposisjonsfond. 
 
Saksutredning: 
I kommunal helse- og omsorgstjeneste, både på institusjon og i hjemmebaserte tjenester, er 
det mange, tunge operasjoner som innebærer bistand og løft av sengeliggende pasienter 
eller andre som av ulike årsaker ikke er i stand til å bevege seg på egenhånd. Dette er fysisk 
belastende for personell, og krever også ofte flere personer involvert.  
 
Øyer kommune har en del hjelpemidler til slike operasjoner. Dette er hjelpemidler/ 
heiseanordninger som krever årlig kontroll og sertifisering for å sikre at anordningen er trygg 
både for pasient og ansatt. Ved kontroll høsten 2020 ble 2 slike heiser erklært 
defekt/kassabel. Dette er utstyr som delvis gjort jobben i opp mot 15-20 år. Denne 
kontrollen kom så pass sent på høsten at anskaffelsen ikke ble redegjort i budsjettvedtaket. I 
tillegg til defekt utstyr ble det avdekket behov for reparasjon av andre heiser. Dette dekkes 
gjennom tjenestens vedlikeholdsbudsjett.  
 
Det er gjennomført en behovsundersøkelse ved institusjon for å få oversikt over hvilket 
utstyr som er nødvending å anskaffe. På institusjon må utstyret være lett tilgjengelig og 
mobilt. Det er ønskelig å ha utstyr tilgjengelig på hver avdeling, uten at det skal være 
nødvendig å ha alle typer heiser tilgjengelig overalt. Behovet er forklart gjennom kjent bruk 
av utstyr ut i fra beboernes tilstand på ulike avdelinger. Både ansatte, tillitsvalgte og 
ergoterapeut er rådspurt i kartleggingen av behovet. 
 
Ut ifra samlet vurdering anbefales det at følgende utstyr anskaffes til bruk hovedsakelig ved 
Øyer helsehus: 
2 passivheiser 
1 aktivheis 
1 løftestol 
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Samlet kostnad på dette utstyret er kr. 110 000 eks. mva 
 
Heisene er tenkt primært brukt på helsehuset. Løftestol vil være særs nyttig i 
hjemmetjenesten for å hjelpe opp mennesker som har falt hjemme, uten at det må 
rekvireres ekstra personell. Alt utstyret vil avlaste personell i daglig arbeid, virke 
forebyggende for belastningsskader, og redusere bemanningsbehov i enkelte 
pleiesituasjoner. 
 
Vurdering: 
ETAC AS er leverandør av det utstyret som må suppleres nå etter siste elektromedisinske 
kontroll/sertifisering. Priser på nytt utstyr er hentet fra samme leverandør, med tanke på at 
deler/utstyr kan gjenbrukes og brukes på tvers (eks. batterier/løfteseil osv.). 
 
Arbeidsgiver er pliktig å stille nødvendig utstyr tilgjengelig for å avlaste personell i daglig 
arbeid. Det er også nødvendig med slikt utstyr for å sikre at beboere/brukere får den hjelp 
og de tjenester de har krav på.  
 
Kommunedirektøren ber kommunestyret tilleggsbevilge kr. 110 000 til Øyer helsehus for 
anskaffelse av nødvendig utstyr. Bevilgningen belastet disposisjonsfondet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 

  Kto Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 

 
Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840 
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør  
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INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C22  
Arkivsaksnr.: 21/133     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Dagsturhytta Innlandet – Invitasjon fra Innlandet fylkeskommune 
2. Illustrasjon – Dagsturhytta Innlandet 
3. Kriterier, ansvar, økonomi – Dagsturhytta Innlandet 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskel 
friluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av tilskudd 
fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Kommunedirektøren 
råder Øyer kommune til å takke ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret tar stilling til plassering av dagsturhytta 
etter innspill fra innbyggerne.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Innlandet fylkeskommune tilbyr alle kommuner i Innlandet ei dagsturhytte. Formålet er å 
etablere ei dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av 
nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, 
økonomisk og kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal etableres innen 2025.  
 
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland; et samarbeid mellom 
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, 
kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der man sammen fremmer 
nærfriluftslivet.  
 
Hva får kommunen:  
- Ei ferdig prosjektert dagsturhytte. 
- Ei dagsturhytte som har en særegen arkitektur. (Nærmere beskrivelse av dagsturhytta i 

vedlegg 1 og 2). 
- Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.  
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.  
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.  
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- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 
spillemiddelreglementet i 30 år. 

 
Kriterier:  
- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.  
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for  

plassering av hytta. Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta.  
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt 

ansvar økonomisk mot leverandør av hytta.  
 
Kriterier for valg av turmål:  
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for 

utbedring. Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt viser en kraftig økning av 
aktivitet.  

- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i 
forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  

- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.  
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage- og skolealder.  
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.  
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.  
- Plasseringen kan ikke være over 1200 m.o.h. pga. helikoptertransport.  
- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder 

det ikke er fjellgrunn.  
 
Økonomi:  
- Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte 

med vedovn.  
- Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid 

og dugnadsarbeid.  
- Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks 300 000 kr per hytte.  
- De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i 

spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.  
- Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må 

kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).  
 
Solcelle og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i 
prosjektet, men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om 
spillemidler til toalettanlegg.  
 
Finansiering: 
Antatt kommunal nettoutgift 250 000 kr. I tillegg må det forskotteres spillemidler. 
 
Andre saksopplysninger: 
Norsk Pilegrimssenter skal bygge 6 pilegrimsbuer langs Gudbrandsdalsleden. Ved Ensby i 
Øyer settes en av disse buene opp i 2021. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB 
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og oppføring av Pilegrimsbua er kostnadsfritt for kommunen. Det er avsatt 700 000 kr til 
hver bu. Pilegrimsbua skal sørge for at vandrerne har tilgang til rent vann, toalett, hvileplass 
under tak, mulighet for å lade mobil/GPS, internettilgang og informasjon. Pilegrimsbua har 
universell utforming og består av tørrmur, treverk og sedumtak. På taket er det solcellepanel 
og toalettene er forbrenningstoalett. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til tiltaket «Dagsturhytta» og mener tiltaket bygger 
opp under folkehelseaspektet i kommuneplanens samfunnsdel. Dagsturhytta med de 
kriterier for valg av plassering som gjelder, vil bli et lavterskeltilbud for alle uavhengig av 
sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Kommunen har ikke lignende tilbud, sett bort fra 
private gapahuker. Kommunen mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav 
egeninnsats. En dagsturhytte blir en attraksjon i kommunen, som også fritidsinnbyggere vil 
benytte. Hvis kommunen ikke etablerer toalettanlegg eller solcelle, krever dagsturhytta 
minimale driftsressurser. Det er verdt å merke seg at kommunen for en egenandel i 
størrelsesorden kr 250.000, får en dagsturhytte til en verdi av ca 1,1 mill kr.  
 
Kommunedirektøren foreslår at innbyggerne inviteres til å komme med forslag til plassering 
av dagsturhytta og at kommunestyret vedtar plasseringen. 
 
Hvor ressurskrevende det er å drifte toalettanlegg er avhengig av hvor dagsturhytta blir 
plassert. Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig at kommunestyret tar 
stilling til hvorvidt hytta skal utstyres med toalett og solceller, samtidig som det tar stilling til 
dagsturhyttas plassering.   
 
Pilegrimsbua skal settes opp på Ensby i løpet av 2021. Kommunedirektøren foreslår at 
dagsturhytta settes opp i 2022. 
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel foreløpig beregnet til kr 250.000, og 
forskottering av diverse tilskudd dekkes av disposisjonsfondet.    
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 
2. Kommunestyret tar stilling til plassering av dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne. 

Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med 
toalettanlegg og solcelle.  

3. Dagsturhytta settes opp i 2022. 
4. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres 

av disposisjonsfondet. 

 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033 A22  
Arkivsaksnr.: 21/350     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 82/20: Økonomiplan 2021 – 2024 – Årsbudsjett 2021 
 
 
Sammendrag: 
I K-sak 82/20 vedtok kommunestyret en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis 
kjernetid utredes. Det er bedt om at utredningen legges frem for kommunestyret innen 
februar 2021. Det vil i denne saken legges frem forslag til ulike prismodeller, redegjøres for 
ordninger for redusert foreldrebetaling, samt gjennomgås hvilke forutsetninger som var lagt 
til grunn når gjeldende prismodell ble vedtatt i 2013. Videre vil kommunedirektøren komme 
med en anbefaling av prismodell. Da endring i gebyrer krever offentlig ettersyn vil saken 
etter behandling i Formannskapet bli lagt ut på ettersyn og vil derfor bli behandlet i 
kommunestyret i mars. 

 
Saksutredning: 
Selvkostprinsippet 
Skolefritidsordningen kan finansieres etter selvkostprinsippet. Selvkost er den merkostnaden 
som kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For 
skolefritidsordningen er selvkost definert som kostnader som direkte er knyttet til driften av 
skolefritidsordningen og kostnader knyttet til kommunens organisering av et slikt tilbud. 
Kommunen skal dekke kostnadene til lokaler, blant annet husleie, lys, varme, renhold og 
vaktmester, utstyr, uteareal og de administrative kostnadene i forbindelse med 
skolefritidstilbudet. Hvis en kommune ønsker å ha søskenmoderasjon må kommunen selv 
dekke det inntektstapet dette medfører. For Øyer kommune medfører søskenmoderasjon en 
mindreinntekt på mellom 40 og 50.000 kroner. Den kommunale egenfinansieringen for SFO 
i Øyer kommune er for 2020 prognostisert til ca 940.000 kroner. 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt 
I 2020 ble det innført en ordning med reduksjon i foreldrebetalingen i SFO for 1. – og 2.trinn 
for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt 
seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO – plass. I tillegg til redusert 
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foreldrebetaling ble det også i 2020 innført gratis SFO for elever på 5. – 7.trinn med særskilte 
behov. For skoleåret 2020/2021 har det hittil kommet seks søknader om redusert 
foreldrebetaling, dette medfører en redusert inntekt på ca 50.000 kroner for Øyer 
kommune. Noe av dette er kompensert gjennom økt rammetilskudd for 2021. 

Forutsetninger i prismodell fra 2014. 
Ny prismodell for SFO ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2013. Det ble da tatt 
utgangspunkt i elevtallet og antall barn som var påmeldt i SFO for skoleåret 2013/2014. 
Forutsetningene viste at inntektene fra foreldrebetaling i stor grad skulle balansere 
utgiftene. Det ble også vist noen beregninger med en forutsatt reduksjon i antall brukere på 
10 og 20 elever, med tilhørende kommunal egenfinansiering på 174.000 kroner og 385.000 
kroner.  

 
 
Vedtekter for SFO 
Gjeldende vedtekter for SFO ble også vedtatt i kommunestyret i oktober 2013. Prismodellen 
er ikke en del av vedtektene og dermed kreves ingen vedtektsendring som følge av 
kommunedirektørens anbefaling.  

Satser for foreldrebetaling 2020 
I dagens modell for foreldrebetaling er det tre satser: 

Inntil 8 timer 1.340 kroner 
8-12 timer 1.950 kroner 
Over 12 timer 2.680 kroner 

For 2020 økte prisene mer enn kommunal deflator for å kompensere for den kommunale 
egenfinansieringen. Prisøkningen var på ca 10 %, men likevel er den kommunale 
egenfinansieringen fortsatt vesentlig. Satsene for 2021 er ikke justert i påvente av denne 
saken. 

Satser i nabokommunene 
Det er noe utfordrende å sammenligne satsene for SFO i Øyer kommune med satsene i 
nabokommunene Ringebu, Gausdal og Lillehammer. Gausdal kommune har en prismodell 
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der det betales for antall dager i bruk, Ringebu kommune har en ordning med antall timer 
som er mer differensiert enn dagens ordning i Øyer og i Lillehammer er prismodellen mer lik 
modellen for barnehage, med prosentvise satser.  Tabellen under viser kostnaden for full 
plass, øvrige satser er ikke sammenlignbare.  

Priser 2020 100 % plass
Ringebu 2 682
Gausdal 2 561
Lillehammer 3 040
Øyer 2 680

 

Gausdal ligger lavere enn Øyer kommune i sats, Lillehammer ligger over og Ringebu omtrent 
på samme nivå 
 
Faktiske kostnader og inntekter for SFO i 2020 
Tabellen viser faktisk antall elever påmeldt i SFO fra og med skoleåret 2020/2021 med 
tilhørende inntekter, samt reelle inntekter fra ferie – SFO. Den viser at forutsetningene har 
endret seg og at antall påmeldte på SFO har blitt redusert med ca 20 elever. 

Beregninger fra 2014 viste at en reduksjon på 20 påmeldte ville gjøre utgjøre en kommunal 
egenfinansiering på ca 385.000 kroner, men i realiteten er den på ca 940.000 kroner. Det er 
ulike årsaker til dette: 

Vi ser at det i 2020 er langt flere elever som har den laveste satsen for SFO enn det som var 
forutsatt i 2014. Inntektene fra ferie – SFO er også noe lavere enn forutsatt. Kostnadene 
justert for deflator er omtrent på samme nivå som i 2014. 

 

 
 
Vurdering: 
Forslag til nye modeller for foreldrebetaling 
Kommunedirektøren har sett på tre alternative modeller for foreldrebetaling 

1. Videreføring av dagens satser med en prisøkning på 15 % 
2. En modell som er mer lik barnehagenes prismodell med en plasstørrelse i %. 
3. En modell med plasstørrelse på antall dager per uke. 

 



  Sak 16/21 

 Side 27 av 33   

Modell 1 – videreføring av dagens prismodell med prisøkning på 15 % 

 
 
 
Ved å beholde dagens prismodell med en økning i satsene på 15 % reduseres den 
kommunale egenfinansieringen med ca 300.000 kroner. Dersom det innføres 
foreldrebetaling i 11 måneder med ferie – SFO inkludert vil den kommunale 
egenfinansieringen reduseres med ca 400.000 kroner.  

Fortsatt vil det være en kommunal egenfinansiering på mellom 550 - 650.000 kroner. 
Samtidig øker satsen for full plass til 3.080 kroner.  

Fordeler: 
Denne modellen gir en stor grad av fleksibilitet til foresatte. De har mulighet til å tilpasse 
antall timer i bruk for å få kostnadene ned 

Ferie – SFO inkludert vi kunne gjøre at flere som har behov benytter seg av ferie-SFO og flere 
vil kunne benytte tilbudet siden det allerede er inkludert i prisen. 

Ulemper: 
For å ha en mindre grad av kommunal finansiering må satsene være tilsvarende høye. Dette 
kan gi seg utslag i redusert antall påmeldte til SFO. 

De som har behov for full plass på SFO må betale relativt mye. 

Ferie – SFO inkludert vil kunne innebære en risiko for at mange melder seg på og så trekker 
seg. Noen foresatte vil oppleve det uheldig å betale for noe de ikke ønsker å benytte. 

Prisnivået vil bli relativt høyt sammenlignet med nabokommunene. 
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Modell 2 – prismodell med plass - størrelse i % 
 

 
Det er i modellen lagt inn en prisøkning på 100 % plass og på dagsats på ferie – SFO som er i 
henhold til deflator for 2021. Prognose på antall påmeldte på det enkelte plassalternativ er 
gjort i samarbeid med skolene. Modellen bør inneha bestemmelser om fleksibilitet ved fast 
turnus for dem som har behov for det. 

Ved denne modellen reduseres den kommunale egenfinansieringen med ca 320.000 kroner 
dersom dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder og egen dagsats på SFO 
videreføres. Dersom det innføres foreldrebetaling i 11 måneder med ferie – SFO inkludert vil 
den kommunale egenfinansieringen reduseres med ca 420.000 kroner.  

Fordeler 
Forutsigbar drift for SFO 

Ferie – SFO inkludert vi kunne gjøre at flere som har behov benytter seg av ferie-SFO og flere 
vil kunne benytte tilbudet siden det allerede er inkludert i prisen. 

Mer rettferdig modell, en dag er en dag. 

Flere har behov for morgen – SFO, egen sats for dette vil gjøre at de som har behov kan få 
tilbud om det uten at det oppleves som for kostbart. 

Sats for full plass økes ikke mer enn deflator og er mer i samsvar med nabokommunene og 
prisutviklingen. 

Ulemper 
Det kan oppleves som mindre fleksibelt for noen foresatte 

Ferie – SFO inkludert vil kunne innebære en risiko for at mange melder seg på og så trekker 
seg. Noen foresatte vil oppleve det uheldig å betale for noe de ikke ønsker å benytte. 
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Prismodell 3 – prismodell antall dager per uke. 
 

 
Det er i modellen lagt inn en prisøkning på 100 % plass og på dagsats på ferie – SFO som er i 
henhold til deflator. Ved denne modellen reduseres den kommunale egenfinansieringen 
med ca 460.000 kroner dersom dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder og egen 
dagsats på SFO videreføres. Dersom det innføres foreldrebetaling i 11 måneder med ferie – 
SFO inkludert vil den kommunale egenfinansieringen reduseres med ca 577.000 kroner.  

Denne modellen gir redusert fleksibilitet til de foresatte, samtidig økes ikke sats for full plass 
mer enn deflator og kostnaden er mer i samsvar med satsen for full plass i nabokommunene. 
Så liten grad av differensiering betyr at enkelte familier vil måtte betale relativt mye dersom 
de for eksempel bare har behov for SFO en dag i uka.  Samtidig er det denne modellen som 
innebærer lavest grad av kommunal egenfinansiering. 

Fordeler 
Kommunal egenfinansiering reduseres ytterligere 

Sats for full plass øker ikke mer enn deflator 

Ferie – SFO inkludert vi kunne gjøre at flere som har behov benytter seg av ferie-SFO og flere 
vil kunne benytte tilbudet siden det allerede er inkludert i prisen. 

Ulemper 
Kan oppleves urettferdig da enkelte familier vil betale relativt mye dersom de for eksempel 
bare trenger morgen – SFO eller SFO en dag i uka. 

For liten grad av differensiering 

Ferie – SFO inkludert vil kunne innebære en risiko for at mange melder seg på og så trekker 
seg. Noen foresatte vil oppleve det uheldig å betale for noe de ikke ønsker å benytte. 

Vurdering av gratis kjernetid 
Skolefritidsordningen er åpen før skolen starter og etter at skolen slutter. Gratis kjernetid vil 
i realiteten bety gratis SFO slik kommunedirektøren vurderer det. 

Det finnes ordninger for redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt i dag. 
Kommunedirektøren vil heller anbefale å utvide de ordningene som finnes dersom 
kommunestyret ønsker det.  

Kommunestyret har mulighet til å utvide ordningen til også å gjelde 3. og 4.trinn. Dersom det 
forutsettes at dette betyr at tilsvarende antall familier vil søke betyr det at med dagens tall 
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vil det være en kommunal merkostnad på anslagsvis 50.000. Dette kan være et viktig grep 
for å fange opp sårbare barn og unge. 

Det er også en mulighet å redusere prosentsatsen for hvor mye foreldrebetalingen 
maksimalt skal utgjøre av inntekten. Det er vanskelig å gi et anslag på hva slags økonomiske 
utslag det vil gi for Øyer kommune, da vi har liten oversikt over familienes inntektssituasjon. 
Kommunedirektøren anbefaler ikke dette. 

Anbefalinger 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar en prismodell som samsvarer med 
alternativ 2 i dette notatet og at det innføres foreldrebetaling i 11 måneder inkludert ferie – 
SFO. Dersom kommunestyret ønsker foreldrebetaling i 10 måneder eksklusive SFO anbefaler 
kommunedirektøren en dagsats for ferie – SFO lik dagsats ellers i året: 190 kroner. 

Kommunedirektøren anbefaler ikke alternativ 3. Fra et kommuneøkonomisk perspektiv er 
dette den mest gunstige modellen, men den vil gi urimelig høye utgifter til de som kun har 
behov for noe SFO, de vil i stor grad subsidiere SFO for foresatte som trenger SFO – plass 
hver dag. 

Kommunedirektøren anbefaler ikke ordning med gratis kjernetid i SFO, men anbefaler at 
dersom kommunestyret ønsker ytterligere moderasjonsordninger at ordningen med 
redusert foreldrebetaling utvides til også å omfatte 3. – og 4.klasse. 

Endring av gebyrer skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager etter innstilling i 
Formannskapet. Saken legges ut på offentlig ettersyn og behandles i kommunestyret i mars.   

Kommunedirektøren anbefaler at prismodellen gjøres gjeldende fra 01.08.2021. På den 
måten kan de foresatte ha en forutsigbarhet rundt kostnaden når de skal søke SFO – plass 
for høsten, samt unngår vi endringer midt i året. SFO er i en spesiell driftssituasjon nå, det er 
færre barn som benytter SFO på grunn av pandemien og dette preger også hverdagen på 
SFO. Det vurderes at en endring i pris nå vil være uheldig. 

Modellen bør evalueres jevnlig slik at kommunal egenfinansiering er i henhold til politisk 
vedtatt nivå. Det er vanskelig å forutsi hva slags utslag er ny prismodell vil gi i forhold til 
antall påmeldte. Prismodellen bør derfor evalueres. Kommunedirektøren foreslår at dette 
gjøres i forbindelse med budsjett og økonomiplan for 2023. 

 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Kommunestyret vedtar 11 måneders foreldrebetaling med ferie – SFO inkludert. 
3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 

virkningstidspunkt 01.08.21 
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4. Kommunestyret vedtar at ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med 
lav inntekt også skal gjelde for 3. – og 4. klasse med virkningstidspunkt 01.08.21. 
Kostnaden innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 

5. Prismodellen evalueres høsten 2022 

 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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ÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/411     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Ansettelsesutvalget ønsker å utlyse stilling som kommunedirektør som åremålsstilling. 
Årsaken til dette er at det stilles større og større krav til ledelse, resultater, omstilling og 
fornyelse av offentlig sektor. Ved å lyse ut kommunedirektørstilling som åremål, mener 
utvalget at endringsevnen i organisasjonen bli større.  Utvalget mener at åremålsstilling ikke 
vil ha negativ effekt på hverken antall eller kvaliteten på søkere dersom åremålsperioden 
settes til seks år med mulighet til forlenging på ytterligere seks år.  
 
Saksutredning: 
Tilsetting av kommunedirektør i åremålsstilling er hjemlet i kommunelovens § 13-2. 
Åremål: 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative stillinger skal 
være åremålsstillinger. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst 
seks år. 
 
Det er kommunestyret selv som tilsetter kommunedirektør. Bruk av åremålstilsetting er et 
ledd i avklaringer av lønns- og arbeidsvilkår. For å gjøre rekrutteringsprosessen forutsigbar er 
det ønskelig at kommunestyret tar stilling til spørsmål om bruk at åremålstilsetting før 
utlysing.  
 
Det følger av Arbeidsmiljøloven at fast ansettelse skal være hovedregelen, men § 14-10 nr. 1 
gir hjemmel for åremålstilsetting av «øverste leder av virksomheten». Åremål vil si at en 
tilsettelse gjelder for et begrenset antall år, selv om stillingen er permanent og funksjonene 
tilknyttet denne er av varig karakter. Når åremålet utløper skal vedkommende som 
hovedregel fratre stillingen, eventuelt tilsettes for en ny periode, eventuelt tilsettes fast.   
 
Det er ingen sperre mot tilsetting på nytt når åremålsstillingen løper ut, og det er heller ikke 
noe i veien for at man fra et visst tidspunkt går over til fast tilsettingsforhold.   
 
I henhold til Hovedtariffavtalen skal åremålsstillinger hjemlet arbeidsmiljøloven, 
kommuneloven eller opplæringsloven være minimum seks år. Arbeidstakere tilsatt i 
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åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for en ny åremålsperiode 
senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. Ved forlengelse kan ny åremålsperiode være 
kortere enn seks år. 
 
I tilfeller der det er knyttet retrettstilling til en åremålstilsetting, skal lønns- og arbeidsvilkår 
for retrettstillingen avtales så tidlig som mulig.  
 
Vurdering: 
Bakgrunnen for bruk av åremål har vært at det stilles større og større krav til ledelse, 
resultater, omstilling og fornyelse av offentlig sektor. Tanken har vært at det har skapt bedre 
ledelse og bedre tjenester hvis en skifter ut toppleder med jevne mellomrom.   
 
Åremålstilsetting har både fordeler og ulemper. Fordelene er at kommunen og ledergruppa 
kan bli tilført ny kunnskap utenfra. Et skifte av øverste leder kan bety mer omstilling og 
fornyelse, og et skifte kan medføre bedre ledelse og derav bedre tjenester.    
 
På den andre sida koster rekruttering av kommunedirektør tid, penger og ressurser. 
Historikk og oversikt over oppfølging av politiske vedtak må innarbeides over tid. Man vil 
derfor kunne miste stabilitet og erfaring som følge av åremålstilsetting. Forutsigbarhet for 
både organisasjonen og folkevalgte vil gå tapt når åremålsperioden utløper. På den andres 
siden viser praksis at kommunedirektører sjelden har en fartstid på over 6 år. En 
åremålsperiode på seks år vil derfor trolig ha liten innvirkning på rekrutteringshyppigheten 
og kostnader.  En åremålstilsetting kan virke mindre attraktiv for noen, og mere attraktiv for 
andre.   
 
Vi vil påpeke at en åremålstilsetting ikke erstatter løpende, tett og god oppfølging av 
kommunedirektør, med klart definerte mål og resultatkrav for gjennomføring av politiske 
vedtak.   
 
Åremål må ikke anses for å være «forlenga prøvetid». Åremål vil heller ikke erstatte metoder 
og regler som bør avtales hvis det skulle oppstå uønskede forhold undervegs. Slike forhold 
må håndteres fortløpende, en kan ikke vente til åremålsperioden er over.   
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år 
med mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 


