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UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 
KORONAVIRUS 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1187     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
37/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Vedlikeholdstiltak Øyer kommune  
2. Kartleggingsnotat fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
FSK-sak 34/2020 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram vurderinger er av de momenter som ble vedtatt utredet i 
sak 34/2020, og tilrår fire tiltak i Øyer kommune i forbindelse med korona-virusutbruddet.  
 
Saksutredning og vurdering: 
 
Investeringsprosjekter og vedlikeholdstiltak 
Øyer kommunes investeringsplan 2020-2023 er gjennomgått med tanke på prosjekter som 
kan forseres. Vurderingen er gjort med tanke på prosjekter som kan settes i gang raskt, og 
som vil kunne gi sysselsetting av lokal arbeidskraft. I gjeldende investeringsplan er det ikke 
mer enn fire mindre prosjekter som vurderes som aktuelle, ut fra mulighet for rask oppstart 
og lokal sysselsettingseffekt. Disse prosjektene er:  
 
Prosjekt Kostnad  Planlagt i år 
Tingberg – Sikring av skranke og adgangskontroll  400 2022 
Øyer helsehus – bytte av vinduer 400 2022 
Idrettshallene – bord og stoler 220 2022 
Solvang amfi – høytaleranlegg  320 2022 
Totalt  1 340   
 
Kommunedirektøren tilrår at disse prosjektene framskyndes, og at dette finansieres ved økte 
låneopptak i 2020.  
 
Å framskynde eller igangsette andre større investeringsprosjekter vil kreve prosjektering, og 
er ikke nærmere vurdert på nåværende tidspunkt. Det er videre foretatt en gjennomgang av 
kommunens vedlikeholdsplan. Fra denne er det tiltak i størrelsesorden 12,9 millioner kr som 
vurderes som aktuelle ut fra rask igangsetting og mulighet for lokal sysselsettingseffekt. 
Vedlegg 1 i saken. Dette er imidlertid vedlikeholdstiltak, som kommunen ikke kan ta opp lån 
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til. Listen som er utarbeidet kan benyttes dersom kommunen tilføres ekstraordinære 
vedlikeholdsmidler fra sentralt hold. Videre prioritering av tiltakene vil da bli foretatt.  
 
Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt, og det er mulig 
å tilpasse anskaffelsesprosesser til den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. KS har 
utarbeidet en oversikt over de muligheter oppdragsgiver bør være oppmerksom på, dette er 
gjort kjent i administrasjonen i Øyer. 
 
Kostnadsoverslag over kommunens merutgifter og mindreinntekter 
Den økonomiske situasjonen i kommunene påvirkes sterkt av koronautbruddet, både gjenn-
om reduserte skatteinntekter, andre inntektsbortfall og kostnadsøkninger. Stortinget har 
gjort følgende anmodningsvedtak overfor regjeringa i forbindelse med behandling av korona-
tiltakspakker: 
«Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene og fylkeskommunene for 
urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med 
håndteringen av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt 
statsbudsjett.» 
 
Det er fortsatt behov for klarere presisering av hvilken kompensasjon for økte utgifter og 
reduserte inntekter som faktisk kan forventes i kommunene. Dette vil være helt avgjørende 
for å kunne opprettholde tjenestetilbudet og bidra til aktivitet i lokalt næringsliv.  
 
16. april skal det rapporteres til Fylkesmannen i Innlandet hvilke merutgifter og mindreinn-
tekter Øyer kommune har hatt hittil som følge av koronasituasjonen, samt anslag på videre 
utvikling. Dette skal rapporteres videre til sentralt hold, og det forventes oppfølging av de 
forpliktelser som ligger i Stortingets anmodningsvedtak når regjeringa legger fram revidert 
nasjonalbudsjett 12. mai. Rapporteringen er under utarbeidelse, og vil bli ettersendt/fram-
lagt for formannskapet. 
 
Per dags dato er det kjent at kommunene får økt rammetilskudd som følge av koronasitua-
sjonen, for Øyer utgjør dette 3,8 millioner kroner. Videre er det tallfesta at bortfall av for-
eldrebetaling i barnehage og SFO i perioden 13. mars – 13. april kompenseres med 855.000 
kroner for Øyer. Dette dekker ikke kommunens samla merutgifter og inntektsbortfall slik 
situasjonen ser ut i dag.  
 
Anslag på merutgifter og ikke minst reduserte skatteinntekter er fortsatt svært usikre, og må 
følges tett framover. Videre utvikling er også høyst usikker, og avhenger av hvilke tiltak og 
restriksjoner som skal gjelde framover, samt utvikling av sykdomsbilde og smittespredning i 
kommunen og regionen. Anslag som foreligger per nå er følgende, men oppdateres løpende:  
 
Tiltak Beløp i tusen kroner 
Ansatte i karantene 1 500 
Administrativt arbeid  1 200  
Innkjøp 650  
Bortfall av barnehagebetaling 636  
Bortfall av brukerbetaling i SFO 336  
Bortfall av leieinntekter 200  
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Koronatelefon og testing 100  
Ekstravakter og overtid 100  
Funksjonstillegg og beredskapsvakter 80  
Koronasenger – samarbeid i Helseregionen  400  
Tapte skatteinntekter (anslag fortsatt usikkert)    
    
 Listen er ufullstendig og under utarbeidelse   
SUM 5 202  
Beløp pr. dato.   
 
Kommunedirektøren legger til grunn at Stortingets anmodningsvedtak følges opp gjennom 
revidert nasjonalbudsjett, og at kommunene reelt kompenseres for merutgifter og inntekts-
tap som følge av virusutbruddet. Per dags dato er vurderingene i Øyer kommune at løpende 
utgifter dekkes, kommunens likviditetssituasjon følges nøye som følge av dette.  
 
Kartlegging av behov for arbeidskraft i landbruket 
For å kartlegge behovet for arbeidskraft innenfor landbruket har landbrukskontoret i Lille-
hammerregionen utarbeidet et eget kartleggingsnotat, vedlegg 2. Notatet er tredelt og 
beskriver 1) behov for arbeidskraft i landbruket i Øyer, 2) muligheter for å sysselsette lokale 
arbeidstakere og 3) hvordan det skal sikres størst mulig normal drift i næringen. Det er gjort 
vurderinger for de ulike punktene for både jordbruk og skogbruk. Notatet beskriver på en 
god måte utfordringer som ses innenfor næringa som følge av situasjonen, og de tiltak som 
landbrukskontoret har iverksatt. I tillegg til notatet og de tiltak som nevnes her, har land-
brukskontoret sendt ut brev til alle bønder før påske, med fokus på psykisk helse i landbruk-
et. I brevet er det satt opp direktenummer til et bredt utvalg av kontaktpersoner. 
 
Lokale tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for innbyggere, næringsliv, lag og for-
eninger  
Kommunale avgifter og eiendomsskatt 
Øyer kommune fakturerer nærmere 82 millioner kroner i eiendomsskatt og kommunale 
avgifter i 2020. Betaling skjer i hovedsak gjennom fire terminer, der første termin hadde 
forfall 20. mars. Avgiftene fordeler seg slik:  
 
Type avgift Beløp 
Eiendomsskatt 37,1 millioner 
Avløp 15,1 millioner 
Vann 14,1 millioner 
Renovasjon  12,4 millioner 
Feiing 2,3 millioner 
Slam 0,9 millioner 
 
Koronakrisen rammer mange, både lønnsmottakere, næringsdrivende og bedrifter. Kom-
munedirektøren anbefaler at alle betalingsvarsler vil gå ut som vanlig. Det er viktig at alle 
som kan og vil gjøre opp får betalt. Bedrifter og enkeltpersoner som opplever betalings-
vansker som følge av bortfall av inntekt bes ta kontakt med kemnerkontoret. 
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Rentefritak ved utsatt betaling inntektsføres i kemnerkontorets regnskap og inngår i finan-
sieringen av fellesenhet skatt og innfordring.  Anslagsvis for 2020 betyr dette ca 150.000 
kroner for Øyer. Rentefritak har ikke vært tema i de tre andre deltakerkommunene i Felles-
enhet Skatt og innfordring. Kommunedirektøren anbefaler ikke rentefritak ved utsatt betal-
ing, men viser til henstilling om å ta kontakt med kemnerkontoret ved betalingsvansker. 
 
Økonomisk sosialhjelp 
Pandemisituasjonen kan føre til at flere personer kan ha rett til økonomisk sosialhjelp og 
Øyer kommune kan påregne økte utgifter som følge av dette. Hvis man ikke har andre mulig-
heter til å forsørge seg selv, som for eksempel gjennom jobb, andre inntekter eller egne 
midler, kan man ha rett til økonomisk sosialhjelp. Alle har rett til å søke om økonomisk 
sosialhjelp og til å få en individuell vurdering av søknaden sin.  Ved søknad om økonomisk 
sosialhjelp vil NAV vurdere om det er ekstrautgifter på bakgrunn av dagens situasjon som det 
bør tas hensyn til. Kommunedirektøren mener at den enkeltes behov for økonomisk 
sosialhjelp er en rettighet som vil ivaretas innenfor gjeldende regelverk og foreslår derfor 
ingen ytterligere tiltak. 
 
Næringslivet 
Interkommunalt politisk råd i Lillehammer – regionen har opprettet et hjelpekorps som skal 
bistå næringslivet i regionen med å dra nytte av nye og gamle støtteordninger. Hjelpekorpset 
skal jobbe direkte med bedriftene, hjelpe med å finne relevante støtteordninger og konkret 
bistå bedriftene med å sende søknader.  
 
Det er budsjettert med 0,9 millioner kroner i tilskudd via kommunale næringsfondsmidler i 
2020, dette inkluderer tilskudd til skiløyper på 0,2 millioner kroner og medlemsbidrag til Visit 
Lillehammer (kr 42.339). Øyer kommunes kommunale næringsfond har per 1.1.2020 en saldo 
på 935.000 kroner. Formålet med det kommunale næringsfondet er å styrke næringsutvikling 
og sysselsetting. Kommunens prioriteringer skal skje på bakgrunn av vedtatte planer for 
regionale og lokale utviklingsområder. Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme 
næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og 
videreutvikling av eksisterende bedrifter.  
 
Det vises til Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond i Øyer kommu-
ne. For å kunne målrette tiltakene mot å sikre fortsatt drift for lokale bedrifter må retnings-
linjenes punkt 5 «Ikke støtteverdige tiltak» kunne fravikes. Kommunestyret som forvaltn-
ingsmyndighet for fondene må gi sin tilslutning til dette. Individuelle konkrete søknader skal 
vurderes av Lillehammer Region Vekst og behandles av Formannskapet. Det tilrås ikke på 
nåværende tidspunkt å øke bruken av næringsfondsmidler, men dette kan vurderes på et 
senere tidspunkt.  
  
Lag og foreninger 
Lag og foreninger rammes i stor grad av sviktende inntekter.  Regjeringen har presentert en 
kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten på totalt ca 600 millioner kroner.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidig-
kompensasjonsordning-for-arrangorer-i-frivillighets--og-idrettssektoren-ved-avlysning-
stenging-eller-utsettelse-av-arrangementer-som-folge-av-covid-19/id2696763/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidig-kompensasjonsordning-for-arrangorer-i-frivillighets--og-idrettssektoren-ved-avlysning-stenging-eller-utsettelse-av-arrangementer-som-folge-av-covid-19/id2696763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidig-kompensasjonsordning-for-arrangorer-i-frivillighets--og-idrettssektoren-ved-avlysning-stenging-eller-utsettelse-av-arrangementer-som-folge-av-covid-19/id2696763/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidig-kompensasjonsordning-for-arrangorer-i-frivillighets--og-idrettssektoren-ved-avlysning-stenging-eller-utsettelse-av-arrangementer-som-folge-av-covid-19/id2696763/
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Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, 
samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes.  
 
Forskriften sier ingenting om for eksempel tapte inntekter man går glipp av som funksjon-
ærer. Vi vet at flere idrettslag, også i Øyer, er avhengige av dugnadsinntekter. Dette kan føre 
til at enkelte lag og foreninger kan bli stående igjen med store utfordringer. Kommune-
direktøren foreslår derfor å bevilge 200.000 kroner til økning av kulturmidler til lag og foren-
inger. Disse midlene kan gå til å dekke deler av inntektsbortfall som følge av tapte dugnads-
timer og utbetales med grunnlag i grunngitt søknad. Det foreslåtte tiltaket finansieres av 
disposisjonsfond. 
 
Saldo på Øyer kommunes disposisjonsfond per 31.12.2019 er 42.828.840,47 kroner.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Fire planlagte investeringstiltak til en samlet kostnad på 1.340.000 kroner fram-
skyndes og gjennomføres i 2020. Dette finansieres gjennom økt låneopptak.  

2. Vedlikeholdstiltak i henhold til vedlegg 1 kan prioriteres og gjennomføres ved evt. 
tilføring av økonomiske midler til kommunen.  

3. Individuelle konkrete næringsfondsøknader vurderes av Lillehammer Region Vekst og 
behandles av Formannskapet. Punkt 5 i retningslinjene som omhandler «Ikke 
støtteverdige tiltak» kan fravikes. 

4. Det bevilges 200.000 kroner til økning av kulturmidler til lag og foreninger, finansiert 
ved bruk av kommunens disposisjonsfond.  

  
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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HØRING - INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1114     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
38/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Fylkesmannen Innlandet datert 05.03.2020 – Innlandsstrategien 2020 2024 Høring  
Innlandsstrategien 2020-2024 – Høringsdokument 
Saksprotokoll fra sak 20/31 i formannskapet 2. april 2020 
 
 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen har sendt Innlandsstrategien 2020-2024, regional planstrategi på høring 
med frist 30. april 2020. Det legges fram sak til formannskapet om høringsuttalelse fra Øyer 
kommune til Innlandsstrategien 2020-2024. Saken legges frem uten forslag til vedtak, og 
formannskapet vedtar selv de høringssinnspill som skal gis. 
 
 
Saksutredning: 
Fylkeskommunen har sendt Innlandsstrategien 2020-2024, regional planstrategi på høring 
med frist 30. april 2020. 
 
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. Innlandsstrategien ble så satt opp som sak i 
formannskapet 2. april 2020, som sak 20/31. Der ble det orientert om at det fra 
kommunedirektørens side legges opp til at innholdet i høringssvaret fra Øyer kommune skal 
komme fra formannskapet i møtet 21. april 2020.  
 
Innlandsstrategien er den regionale planstrategien. Innspill til Innlandsstrategien er i stor 
grad politiske prioriteringer. Det ble derfor gitt en orientering om Innlandsstrategien til 
formannskapet i møtet 2. april 2020, sak 31/20. Det ble der også orientert om prosessen 
frem til innsending av høringssvar. 
 
Det blir ikke laget en saksframstilling for dette høringssvaret. Protokollen fra sist møte 
vedlegges, der det vises innspill fra Stein Plukkerud på vegne av Sp og Sv. Det forventes at 
innholdet i høringssvaret utarbeides og vedtas av formannskapet i denne saken. 
Kommunedirektøren vil forestå oversending av høringssvar innen høringsfristen. 
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Saken legges frem uten innstilling 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Sak 28/2020 Kommunal planstrategi Øyer 2020-2023 – Oppstart  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
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 revidert 
forslag til framdriftsplan. Kommunestyret vedtar forslaget til organisering, med kommune-
styret som prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeids-
gruppe.   
 
Saksutredning og vurdering: 
Kommunestyret vedtok oppstart av arbeid med kommunal planstrategi i sak 28/2020. 
Revidert framdriftsplan for å sikre bred involvering av de folkevalgte, næringslivet i kom-
munen og ulike innbyggergrupper er utarbeidet og inntatt i saken. 
 
Som grunnlag for den kommunale planstrategien skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag. 
Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet, og FNs bærekraftmål legges til 
grunn for arbeidet. Utkast til kunnskapsgrunnlag vil blir framlagt for drøfting og innspill i 
formannskapsmøte i mai. Deretter vil kunnskapsgrunnlaget utarbeides og gjøres kjent i 
kommunale råd og utvalg, næringsrådet m.v. Innspill fra råd og utvalg vil bli presentert på et 
arbeidsmøte i kommunestyret i september. 
 
Det legges opp til at kommunestyret vedtar kommunal planstrategi i desember.   
Framdriftsplan kommunal planstrategi April Mai Juni August September Oktober November Desember
Vedtak i kommunestyret om oppstart og framdrift 21.
Utarbeide statusoversikt kommunalt planverk 
Utarbeide kunnskapsgrunnlag 
Utkast Kunnskapsgrunnlag drøftes i FSK 21.
Vurdere status eksisterende planer og rulleringsbehov
Vurdere behov for nye planer
Samråd med stat, fylke og nabokommuner
Kunnskapsgrunnlag: kommunale råd og utvalg, næringsliv
Arbeidsmøte planstrategi i kommunestyret 24.
Utarbeide utkast til planstrategi 
Ferdigstilling planstrategi 1.
Formannskapet legger planstrategien ut på høring 10.
Offentlig høring 
Vedtak i kommunestyret 3.

30 dager
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med revidert 
framdriftsplan, med kommunestyrevedtak av kommunal planstrategi i desember.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ENDELIG VEDTAK - ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 231 D40  
Arkivsaksnr.: 20/664     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
40/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Økning av festeavgift på grav – sak 04/20 i Øyer og Tretten kirkelige råd 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Etter forslag fra Øyer og Tretten kirkelige råd rår kommunedirektøren kommunestyret til 
å øke festeavgiften med kr 100 pr grav pr år, til kr 300 pr grav pr år gjeldende fra 01.01.2020. 
Det foreslås også at festeavgift på grav innarbeides i kommunens gebyrregulativ f.o.m. neste 
budsjettbehandling. Sistnevnte sikrer en vurdering av avgiften hvert år. 
 
Saksutredning: 
Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTkr) vedtok i sak 04/20 den 29.01.2020, å tilrå overfor 
kommunestyret å øke festeavgiften på grav. Vedtaket er oversendt kommunen til 
behandling den 25.02.2020.  
 
Gravferdsloven § 21, 2. ledd: 
«Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter 
forslag fra fellesrådet». 
 
Festeavgift på grav i Øyer kommune ble økt med kr 50,- pr grav pr år til kr 100 pr grav pr år i 
2003, og økt med kr 100 pr grav pr år til kr 200 pr grav pr år i 2005. Det har fra 2005 til 2020 
ikke vært økning i avgiften. 
 
ØTkr sine utgifter til drift av kirkegårdene består av lønnsutgifter for kirketjenerne, i 2020 
beregnet til kr 548.000. Vedlikeholds- og driftsutgifter kommer i tillegg. Festeavgiften er i 
2020 budsjettert med kr 400.000, forutsatt at alle betaler og ingen sier opp gravstedet. I 
tillegg kommer eventuelle nye festede graver. Avgiften kan ikke være høyere enn utgiftene 
ved drift av kirkegårdene. Ved å øke festeavgiften til kr 300 pr grav pr år vil beregnet inntekt 
øke til kr 597.000, dette er innenfor ØTkr sine samlede utgifter til drift av kirkegårdene. 
 
Til sammenligning har Lillehammer en festeavgift på kr 290 pr grav pr år i 2020. De regulerer 
summen hvert år i samsvar med deflatoren (veid gjennomsnitt av lønns- og prisvekst). 
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ØTkr tilrår at festeavgiften for gravsted legges inn i kommunens gebyrregulativ og blir 
vurdert for prisjustering hvert år.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren registrerer at ØTkr sin økonomiske situasjon er anstrengt, det er 
nødvendig å utnytte de inntektsmuligheter som finnes. Slik kommunedirektøren ser det er 
dette et nødvendig tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Det har vært vurdert 
hvorvidt ny avgift kan gjøres gjeldende fra 01.01.2020. I og med at det ikke er sendt ut 
regninger for 2020 enda (gjøres høsten 2020) mener kommunedirektøren at dette er 
holdbart. Kirkevergen bekrefter dette i mail 06.03.2020. Etterat formannskapets innstilling 
foreligger (møte 17.03.), kunngjøres forslaget på kommunens og ØTkr sin hjemmeside. 
Kommunestyret behandler saken i møte 14.05..  
 
På lik linje med andre gebyrer og betalingssatser som kommunestyret vedtar, mener 
kommunedirektøren det er hensiktsmessig å legge festeavgiften inn i kommunens 
gebyrregulativ. Dette sikrer en vurdering av avgiften hvert år og den politiske behandlingen 
inkl offentlig utlegging av innstillingen overfor kommunestyret, blir ivaretatt på en effektiv 
måte.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.03.2020 sak 18/20 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020.  
 
Innstillingen skal ligge ute på høring i minimum 2 uker og vil bli tatt opp til endelig 
behandling i formannskapet den 21.04.2020. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 

 
Det har ikke kommet inn noen innspill i høringsperioden. 
 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020.  
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SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.07.2020 - 30.09.2020 - FORLENGELSE 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1111     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 17/16, møte 17.03.2016 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å ta til etterretning at salgs- og 
skjenkebevillinger gitt for perioden 01.07.2016 til 30.06.2020, løper til 30.09.2020. 
Dette gir mulighet for kommunestyrebehandling av alkoholpolitikken inkl 
bevillingspolitikken for inneværende kommunevalgperiode, før det tas stilling til 
videreføring av løpende bevillinger.   
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet i KST-sak 17/16, 17.03.2016 følgende vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan 

m/handlingsprogram for perioden 2014 – 2017. Kommunestyrets intensjon er å prioritere 
videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt. Endelige prioriteringer vil skje i 
forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan for psykisk helse i 
inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og økonomiplan. 

2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2016 – 2020. 

3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2012 -2016 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.06.2020. 

 
I KST-sak 67/18, møte 30.08.2018 – Alkoholloven med forskrift og serveringsloven: 
Delegering av myndighet – delegerte kommunestyret blant annet § 1-6 om 
bevillingsperioden til formannskapet.  
 
For å kunne videreføre bevillinger for en ny periode på inntil fire år er det en forutsetning at 
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i 
kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken (alkoholloven § 1-6, 4. ledd). Arbeidet med 
denne gjennomgangen er blitt forskjøvet pga korona-pandemien. Kommunen har mulighet 
for å vente med å fatte nye bevillingsvedtak i inntil tre måneder dvs fra 30. juni til 30. 
september, alkoholloven § 1-6, 7. ledd.  
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Det er pr 01.03.2020 6 salgssteder og 21 skjenkesteder med bevilling for salg og skjenking av 
alkohol i Øyer kommune. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er hensiktsmessig å benytte seg av muligheten lovens § 1-6, 
7. ledd gir til å vente med å fatte avgjørelse om nye bevillinger i tre måneder dvs fra 30.06. til 
30.09.2020. Det legges til grunn at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 
alkoholpolitikken inkl vurdert bevillingspolitikken senest i august 2020. Dette åpner for at 
neste bevillingsperioden løper fra 01.10.2020 – 30.09.2024. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet tar til etterretning at salgs- og skjenkebevillinger gitt for perioden 

01.07.2016 til 30.06.2020, løper til 30.09.2020. 
2. Formannskapet legger til grunn at kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 

alkoholpolitikken inkl vurdert bevillingspolitikken senest i august 2020. Dette åpner for at 
neste bevillingsperioden løper fra 01.10.2020 – 30.09.2024. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING 
ETTER JORDLOVEN § 12 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/619     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
36/20 Plan- og miljøutvalget 24.03.2020 
 
42/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartutsnitt over eiendommen M 1:0000 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om fradeling datert 6. januar 2020 
2. Brev fra O. A. Steinfinsbø datert 27. januar, begrunnelse for søknad 

 
Sammendrag: 
Odd Arne Høier Steinfinsbø søker om å fradele en skogteig på 126 daa fra Viken g/bnr 80/2 
slik at denne kan selges til eier av naboskogteig som tilleggsareal. Skogteigen ligger i 
tilknytning til Fakkelmannen. Søker opplever at eierskap til denne skogen er en belastning. 
De er også plan om å søke full bruksrasjonalisering, dvs. at landbrukseiendommen deles opp 
og alle landbruksarealer selges som tilleggsareal til andre bruk. Dette vil evt. komme først 
etter at KDP Øyer sør er revidert. 
 
Kommunedirektøren mener søknaden bør avslås etter en vurdering av hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur, driftsmessige forhold og presedensvirkning. Ei deling vil ikke tilgodese en 
tjenlig bruksstruktur og det er ikke driftsmessige forhold som tilsier at deling gir noen klare 
fordeler. Det er heller ikke ønskelig å gjennomføre stegvise oppdelinger av bruk, ettersom 
kommunen kan miste muligheten i senere saker til å sette krav om full bruksrasjonalisering.  
  
Privatøkonomiske forhold eller tilpasninger hos søker kan ikke tillegges vekt i saken. 
 
Saksutredning: 
Odd Arne Høier Steinfinsbø eier landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 på Øyer vestside. I 
søknad av 6. januar 2020 søker han og ektefellen Inge Lise Høier Steinfinsbø om å fradele en 
ca. 126 daa stor skogteig i Baklia. Teigen ligger sør for den såkalte Fakkelmannen og inngår 
delvis i «innrammingen» av figuren.  
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Søknaden fremmes som et første ledd i en bruksrasjonalisering. I samtale med søker har 
landbrukskontoret fått opplyst at det er et ønske om å fradele denne skogteigen nokså raskt. 
Ønsket er til dels begrunnet med at eierskapet til skog forbundet med Fakkelmannen 
oppleves å være en belastning. Grunneierne i Fakkelmannen har i mange år utsatt hogst for å 
bevare figuren, uten at de har oppnådd en langsiktig kompensasjonsordning mellom 
grunneierne og de interesser som ønsker Fakkelmannen bevart.  
 
Etter planen skal skogteigen selges til Arne Haug, eier av Haug g/bnr 32/1. Han eier 
naboteigen i sør, denne ligger i Lillehammer kommune og har g/bnr 173/26. Etter hvert er 
dyrkamark og beiter aktuelle å selge til en nabo som driver aktiv melkeproduksjon. 
Gardstunet vil etter planen bli en frittliggende boligeiendom. 
 
Til eiendommen hører også Viken sag hvor Steinfinsbø har hoveddelen av som virksomhet. 
Han ser for seg å skille ut sagbrukstomta som egen næringseiendom.  
 
Det vesentligste av eiendommen, unntatt denne skogteigen, ligger innenfor KDP Øyer sør. Et 
mindre areal i tilknytning til sagtomta er avsatt til framtidig boligområde. Steinfinsbø ønsker 
ved revisjon av KDP Øyer sør å justere denne figuren noe. I påvente av KDP-rullering ønsker 
ikke Steinfinsbø å søke om full bruksrasjonalisering i denne omgang.  
 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Dyrkamarka ligger fordelt på tre jordstykker. Ut fra arrondering anses jordvegen å være noe 
urasjonell. Ut fra nyere flyfoto kan det synes som om vel halvparten blir høstet maskinelt.  
 
I tillegg til skogteigen i tilknytning til Fakkelmannen ligger det en mindre skogteig i lia opp for 
tunet, ellers er det skog i mosaikk rundt dyrkamark og beitearealer. 
 
Det har ikke vært husdyrproduksjon på eiendommen på lang tid. Jordvegen er bortleid. Det 
er sagbruks- og foredlingsvirksomheten som i hovedsak utgjør næringsgrunnlaget på 
eiendommen i dag.  
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Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd: 
  
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Vurdering: 
Forvaltning av landbrukseiendommer og -arealer er en samfunnsoppgave med lang horisont. 
Det er eiendommen en må ha i fokus. Eieren er i dette bildet kun en epoke i eiendommens 
liv. I slike delingssaker er det driftsenhetens samlede ressurser for framtidige generasjoner 
som skal vektlegges. Søkers foretaks- eller privatøkonomiske forhold kan kun vektlegges i 
saken som et korrigerende moment. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur:     
Sentralt ved vurderingen er om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I någjeldende 
kommunedelplan for landbruk har en derfor lagt vekt på at det skal være drift på både store 
og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. Samtidig har en i 
behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.  
 
Viken er en liten landbrukseiendom uten selvstendig jordbruksdrift. Det er ikke påregnelig at 
det vil bli ny drift på eiendommen i slikt monn at det kan utgjøre en arbeidsplass. Det er 
derfor tvil om det er nødvendig at Viken består som selvstendig bruk med de ressurser 
bruket har i dag.  
 
Konsekvensen av den omsøkte delinga er imidlertid at Viken mister en relativt stor del av 
eiendommens samlede arealressurser, uten at en har sikkerhet for at en til slutt oppnår en 
full bruksrasjonalisering. Ved tidligere fradelingssaker har det i hovedsak vært et krav at det 
skal være en full bruksrasjonalisering og at det etter deling ikke etterlates en resteiendom 
som utgjør en urasjonell landbrukseiendom. Kommunedirektøren mener det er en linje en 
bør følge også i denne saken.  
 



  Sak 42/20 

 Side 21 av 24   

Driftsmessig god løsning: 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold 
som skal vurderes.  
 
Søknaden gjelder fradeling av en teig på 126 daa. Dette kan ikke regnes som et lite areal. 
Teigen som den er tenkt slått sammen med er på 163 daa. Det er slik sett to jevnbyrdige 
teiger som vil bli sammenslått. Det er ca. 240 meter felles eiendomsgrense. Arne Haug hogde 
store deler av sin teig i 2018. En kan ikke se at det er særlige driftsmessige fordeler ved å slå 
disse teigene sammen, verken for selger eller kjøper. Det er derfor ikke driftsmessige hensyn 
i denne saken som med tyngde taler for at deling skal tillates.  
 
Helhetsvurdering: 
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltteiger. Det har likevel 
blitt tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå 
en skogteig sammen med et større naboareal. I dette tilfellet er det verken en liten teig eller 
klare driftsmessige fordeler ved en deling.  
 
Kommunedirektøren mener at søkers privatøkonomiske hensikter ikke kan tillegges vekt i 
saken. Kommunedirektøren mener det kan være gode grunner for å dele opp Viken, men da 
bør det gjøres etter en helhetlig delingsplan for alle landbruksarealer. På den måten vil en ha 
mulighet for å sikre en rasjonell bruksutforming. Kommunedirektøren mener derfor at 
søknaden bør avslås. 
 
Hensynet til presedens taler også for å avslå saken. Dersom en tillater en praksis med å 
kunne fradele enkeltteiger kan kommunen miste styringsmuligheten til å kunne forlange full 
bruksrasjonalisering der det alternativet framstår som mest riktig. 
 
Veiledningsplikten: 
Landbrukskontoret har anbefalt søker om å søke om full bruksrasjonalisering nå, evt. å vente 
med delingssøknad til KDP Øyer sør blir revidert. Med tanke på at arealene rundt tunet på 
Viken i framtida kan bli mer verd som utbyggingsareal enn som landbruksareal, ønsker søker 
først å se an revisjon av KDP Øyer sør. Utfallet av dette vil gi søker de svarene han trenger for 
å ta beslutning om videre steg i delingsprosessen.  
 
Søker har blitt orientert om at det er stor sannsynlighet for at søknad om fradeling av en 
enkeltskogteig kan bli avslått. Kommunedirektøren mener kommunen har oppfylt sin 
veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Inger Lise og Odd Arne Høier Steinfinsbø om 
fradeling av en enkeltskogteig på 126 daa fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Det 
henvises til saksutredningen.  
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 24.03.2020 sak 36/20 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endringsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Med bakgrunn i vedtak i sak 23/20 i formannskapet 24. mars 2020, om delegering av saker 
fra kommunestyret til plan- og miljøutvalget, sendes saken over til formannskapet siden den 
anses som en prinsipiell sak».  
 
Øyer SP og Øyer SV sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtak i sak 23/20 i formannskapet 24. mars 2020, om delegering av saker 
fra kommunestyret til plan- og miljøutvalget, sendes saken over til formannskapet siden den 
anses som en prinsipiell sak. 
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HASTESAKER I FORMANNSKAPET 21.04.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET  
AV COVID 19 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1234     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
«Det vil i dagens og kommende formannskapsmøter komme saker opp til behandling etter at 
sakspapirer er utsendt. Det vil være nyttig at det settes en hastesak på dagsorden til møtene 
i formannskapet».  
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REFERATER - FSK 21.04.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/1218     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/20 Formannskapet 21.04.2020 
 
 
ØYER-TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL – Årsmelding 2019 og Virksomhetsplan 2020 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - TRETTEN 
KRO OG MOTELL AS 
 
OPPFORDRING OM OPPRETTHOLDELSE AV SAKSBEHANDLINGSFREMDRIFT I FORBINDELSE 
MED E6 MOELV-ØYER – brev fra Nye Veier datert 03.04.2020 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


