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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Formannskapet 19.01.2021 
 
3/21 Ungdomsrådet 26.01.2021 
 
3/21 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 21.01.2021 
 
3/21 Flerkulturelt råd 21.01.2021 
 
16/21 Kommunestyret 02.02.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Kommunal planstrategi Øyer kommune 2020-2023 – utkast 
2. Kunnskapsgrunnlag  
3. Folkehelseprofil Øyer kommune 
4. Oversikt: Interkommunalt samarbeid 
5. Planstatus Øyer kommune 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet utkast til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023. Som grunnlag for 
planstrategien er det laget et kunnskapsgrunnlag som viser utviklingstrekk i kommunen.   
 
Utkast til planstrategi skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrebehandling.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi hvert fjerde år, i henhold til Kommune-
lovens § 5 og Plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende planperiode, 
og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.  
 
Ved behandling av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommune-
plan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
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Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning 
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Folkehelseloven § 5 og § 6 pålegger kommunen å utarbeide en skriftlig oversikt over helse-
tilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet 
med kommunenes planstrategi. 
 
Planstrategien er ikke en plan, men en overordnet vurdering av hvilke planer og utredninger 
kommunestyret anser nødvendig å utarbeide i løpet av kommunestyreperioden for å møte 
kommunens utfordringer. Som grunnlag for planstrategien er det laget et kunnskaps-
grunnlag om utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor. For å identifisere 
kommunens utfordringer skal det utarbeides en skriftlig oversikt over helsetilstanden i 
kommunen. Denne finnes i vedlegget Folkehelseprofil for Øyer kommune. Videre har 
kommunestyret etterspurt oversikt over interkommunalt samarbeid som kommunen deltar 
i, dette er oppsummert i eget vedlegg.   
 
Kommunestyret har vedtatt at planstrategien skal bygge på FNs bærekraftsmål. I utkast til 
planstrategi legges det opp til en politisk drøfting for å velge ut noen av bærekraftsmålene 
som skal synliggjøres i kommunale planer i Øyer kommune framover.  
 
I utkast til planstrategi framgår oversikt over kommunedelplaner, med tidsangivelse for når 
disse skal revideres. Vedlagt saken er en oversikt som viser status for øvrige kommunale 
planer. Dette er temaplaner og handlingsplaner som ikke utarbeides etter plan- og bygnings-
lovens bestemmelser.  
 
Vurdering: 
Det er foretatt en vurdering av Øyers kommuneplaner og kommunedelplaner. Kommune-
planens samfunnsdel er fra 2014 og det foreslås en avgrenset revisjon av denne. Kommune-
planens arealdel er nylig vedtatt, og denne videreføres i planperioden. Det er planlagt ferdig-
stillelse av kommunedelplan Øyer sør og kommunedelplan for vann og avløp. 
 
Kommunestyret vedtok å sette i gang arbeid med kommunal planstrategi i sak 39/20, be-
handlet 21. april 2020. Som følge av Covid-19-utbruddet har det vært vanskelig å gjennom-
føre de prosessene det var lagt opp til i den opprinnelige framdriftsplanen, med arbeids-
møter i formannskap og kommunestyre, og bred involvering av ulike grupper. Det legges opp 
til et arbeidsmøte i kommunestyret i januar, med deltakelse fra de kommunale rådene. 
Kommunedirektøren legger fram utkast til planstrategi i denne sak, og ber om en politisk 
vurdering av om dette utkastet skal legges direkte ut på høring eller om det er ønskelig med 
ytterligere bearbeidelse før planstrategien kunngjøres og høres.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 1/21 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3.  Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
 
Nisveta Tiro (SV) trakk forslaget. 
 
Omforent forslag: 
1.Formannskapet legger utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 ut på offentlig høring 
i 30 dager etter arbeidsmøtet i kommunestyremøtet 28.01.2021. 
 
2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3.  Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets omforente forslag og 
kommunedirektørens forslag ble formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Formannskapet legger utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 ut på offentlig høring 
i 30 dager etter arbeidsmøtet i kommunestyremøtet 28.01.2021 (endret til 02.02.2021) 
 
2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3. Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
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Behandling/vedtak i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 
21.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jorde presenterte saksframlegg for kommunal planstrategi 2020-2023. 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli informerte litt om kommunestyrets arbeid med planstrategi. 
Inviterer representant fra Fellesrådet til kommunestyrets arbeidsmøte 2.2.21 
 
Rådet tar utgangspunkt i bærekraftmålene til debatt. 
- Befolkningsutvikling 
 Legge til rette for næringsutvikling regionalt, sørge for tilgjengelig næringsareal 
 Sikre at vi beholder befolkningen, særlig de med høyere utdanning 
- Utdanning og kompetanse 
 Bygge på nærheten til skog og skogdrift 
 Samarbeide med næringslivet om lærlingeplasser 
- Næring og sysselsetting 
 Jobbe tett mot turistnæringa 
- Folkehelse og levekår 
 Utredning framtidens helse- og omsorgstilbud 
- Energi, klima og miljø 
 Transportbehovet internt i kommunen 
 Tilrettelegging av tog som kollektivtransport 
- Langsiktig arealbruk 
- Transport og infrastruktur 
 Ivaretakelse av sti- og løypenettet 
 Bredbåndsutbygging 
- Kultur, idrett og friluftsliv 
 Utvikling av Øyer folkebibliotek, areal – møteplass - kulturarena 
- Risiko og sårbarhet  
  
- Kommunale tjenester og forvaltning 
 
 
Rådets uttalelse: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
Sammenstilling av behandling. 
 
 
Behandling/vedtak i Flerkulturelt råd den 21.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jorde presenterte saksframlegg for kommunal planstrategi 2020-2023. 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli informerte litt om kommunestyrets arbeid med planstrategi. 
Inviterer representant fra Flerkulturelt råd til kommunestyrets arbeidsmøte 2.2.21 
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Rådet tar utgangspunkt i bærekraftmålene til debatt. 
- Befolkningsutvikling 
 Boligutbygging, flergenerasjonsboliger 
- Utdanning og kompetanse 
 Bruke språkkompetanse i f.eks. kommunal helsetjeneste 
 Samarbeide med næringslivet om lærlingeplasser 
- Næring og sysselsetting 
  
- Folkehelse og levekår 
  
- Energi, klima og miljø 
  
- Langsiktig arealbruk  
- Transport og infrastruktur 
 Kollektivtilbudet 
 Sentrumsnære grøntområder, møteplasser 
 Trygge skoleveier (gang- og sykkelveier) 
- Kultur, idrett og friluftsliv 
 Utvikling av Øyer folkebibliotek, areal – møteplass – flerkulturell kulturarena 
- Risiko og sårbarhet  
 Informasjon på flere språk (eks. Korona) 
- Kommunale tjenester og forvaltning 
 Merbruk av kommunal bygningsmasse  
 
 
Rådets uttalelse: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
Sammenstilling av behandling. 
 
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 26.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Innledning ved Anne H Jorde og Jon Halvor Midtmageli: Hva er en planstrategi og hvorfor 
utarbeider kommunen en planstrategi?  
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet har kommentarer til noen av temaene i kunnskapsgrunnlaget: 
Tema 1 – Befolkningsutvikling: Bra å planlegge for en moderat befolkningsøkning. Det er 
viktig å balansere utbygging mot betydningen av å beholde landsbygdas preg (natur og 
identitet). Viktig å utvikle/forskjønne våre to sentra.  
Tema 2 – Utdanning og kompetanse: Viktig å beholde den gode «Øyer-skolen». 
Ungdomsrådet er opptatt av den uutnyttede kompetansen de fremmedspråklige har, det er 
viktig å styrke norskopplæringen (kvalifisere til arbeid).  
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Tema 4 – Folkehelse og levekår: De fleste øyværinger opplever god folkehelse og gode 
levekår. Utfordringen er lavinntektsfamiliene der innvandrerne er overrepresentert. Det må 
gjøres en større innsats slik at færre barn i Øyer lever i barnefattigdom.  
Tema 5 – Energi, klima og miljø: Naturen må forvaltes på en bærekraftig måte. Viktig å øke 
kollektivtrafikkens andel av samlet transport. Fleksible transporttilbud med lav terskel for 
bestilling er viktige tiltak. 
Tema 7 – Transport og infrastruktur: Viktig med gang- og sykkelveger på «utsatte» 
strekninger. 
Tema 8 – Kultur, idrett og friluftsliv: Det er lett å være aktiv i Øyer. Det er viktig å ha fokus på 
lavterskeltilbud slik at alle kan være i aktivitet. Biblioteket er et viktig lavterskel-tilbud som 
kan utvides med flere aktiviteter. Vi trenger en tilrettelagt og sikker badeplass i nærheten av 
Øyer sentrum. 
 
Bærekraftmålene: Ungdomsrådet er spesielt opptatt av bærekraftmål 
 1 – Utrydde fattigdom 
 4 – God utdanning 
 10 – Mindre ulikhet. 
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KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - ARBEIDSMØTE ETTER INNSPILL I 
KOMMUNEPLANUTVALGET 19.01.2021 - FOKUS: OVERORDNA FØRINGER 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
17/21 Kommunestyret 02.02.2021 
 
 
Samla kommuneplanutvalg: 
Kommunedirektøren sammenfatter innspill og svarer på spørsmål fra dagens møte. Dette 
legges frem for politikerne onsdag 20.01.2021. Nye innspill og spørsmål fra politikerne 
leveres kommunedirektøren innen fredag 22.01.2021 kl 07.00. Gruppeledere i partiene 
formidler. 
 
Kommunedirektøren bes om å legge frem sak om ny fremdriftsplan evt. ekstra ressurser til 
neste møte i kommuneplanutvalget, tirsdag den 16.02.2021. Det skisseres hvis det bør være 
mer enn en høring. Det bes om en kort fremstilling og evaluering av tidligere vedtatte 
fremdriftsplaner, hvor årsaken til stadige utsettelser kommer frem. 
 
Til ekstraordinært møte i kommuneplanutvalget den 02.02.2021 innkalles kommunestyret til 
heldagsmøte.  Møtet gjennomføres fysisk. 
 
 
 


