
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 03.12.2020 Tid: 08:30 - 15:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
 
Det vil bli servert varm lunsj i kantina kl 11.30. 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten på 
kveldstid.  
 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
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ÅRSBUDSJETT 2020 - JUSTERINGER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 151  
Arkivsaksnr.: 20/3979     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
128/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
80/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til budsjettjustering mellom tjenesteen-
heter for å fordele avsatte midler til lærlinger, spesialpedagogiske tiltak/tilretteleggings-
midler i kommunale barnehager og redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager.  
 
Kommunestyret godkjenner låneopptak på sjølkostområde Byggesak for kostnader til inn-
føring av eByggesak. Midlene til innføring er budsjettert i driftsbudsjettet til Byggesak, men 
skal regnskapsføres i investering.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtar netto budsjettrammer per tjenesteenhet, og kommunedirektørens 
fullmakter til å flytte budsjettposter mellom tjenesteenheter framgår av vedtak om årsbud-
sjettet.   
 
I årsbudsjett for 2020 er det avsatt budsjettmidler på Fellesutgifter og Fellesutgifter barne-
hage som skal fordeles til andre tjenesteenheter. Dette gjelder lærlingelønn, midler til spesi-
alpedagogiske tiltak i barnehage og kompensasjon for redusert foreldrebetaling i kommun-
ale barnehager.   
 
I årsbudsjett 2020 er det avsatt kr 732 000 til lærlingelønn på Fellesutgifter. Lønn til lærlinger 
føres løpende gjennom året i de tjenesteenheter som har lærlinger, og ved årsslutt bør de 
avsatte midlene fordeles ut til riktig kostnadsområde.  
 
I årsbudsjett 2020 er det avsatt 5 millioner kroner til spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegg-
ingsmidler for funksjonshemmede barn i barnehage under Fellesutgifter barnehage. Midlene 
gjelder både private og kommunale barnehager. For 2020 har de kommunale barnehagene 
utgifter til spesialpedagogiske tiltak på omkring 1,8 millioner kroner.  
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I årsbudsjett 2020 er det avsatt kr 454 000 til å kompensere for redusert foreldrebetaling i 
kommunale barnehager pga. gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for barn av lavinn-
tektsfamilier.  
 
I årsbudsjett 2020 er det budsjettert med 1 million kroner til innføring av eByggesak. Pro-
sjektet gjennomføres i 2020, sammen med Lillehammer og Gausdal. Avsatte midler skal 
dekke kjøp av IKT-utstyr/programvare samt prosjektledelse og lønnsmidler. Etter nærmere 
vurdering er dette en kostnad som skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Det skal 
deretter beregnes kapitalkostnader for investeringen som årlig dekkes av sjølkostområde 
Byggesak og inngår i gebyrgrunnlaget.  
 
Vurdering:  
Budsjettmidler til lærlinger, spesialpedagogiske tiltak barnehage og redusert foreldrebetaling 
kommunale barnehager er anslag, og midlene er plassert innenfor Fellesutgifter og Fellesut-
gifter barnehage. Midlene fordeles til de aktuelle enheter når årets utgifter er kjent, i stedet 
for å legge usikre anslag inn i rammene til tjenesteenhetene. Midlene som fordeles ved 
årsslutt er dekking av faktisk påløpte kostnader i tjenesteenhetene gjennom året.  
 
Innføring av eByggesak er budsjettert i driftsbudsjettet på sjølkostområde Byggesak, men 
etter en nærmere vurdering er dette en kostnad som skal føres i investeringsregnskapet. 
Kapitalkostnader som følge av investeringen belastes sjølkostområde Byggesak.  
 
Justeringer framlagt i denne sak gjøres for å flytte budsjettposter dit påløpte kostnader skal 
regnskapsføres i 2020, og medfører ingen resultateffekt for kommunen.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lærlingemidler på kr 732 000 til de 
tjenesteenheter som har hatt utgifter til lærlinger i 2020.   

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra Fellesutgifter barnehage til 
Mosjordet og Vidarheim barnehage med inntil 2,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på 1 million kroner for utgifter knyttet til 
innføring av eByggesak på sjølkostområde Byggesak. Kapitalkostnader som følge av 
investeringen innarbeides i sjølkostberegningen for Byggesak.  

 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.11.2020 sak 128/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lærlingemidler på kr 732 000 til de 
tjenesteenheter som har hatt utgifter til lærlinger i 2020.   

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra Fellesutgifter barnehage til 
Mosjordet og Vidarheim barnehage med inntil 2,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på 1 million kroner for utgifter knyttet til 
innføring av eByggesak på sjølkostområde Byggesak. Kapitalkostnader som følge av 
investeringen innarbeides i sjølkostberegningen for Byggesak.  
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 20/3974     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
81/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjettet for 2020 nedjusteres etter prognoser per 1.11.2020 for prosjekter 
som ikke blir sluttført inneværende år.  
 
Saksutredning: 
For å hensynta økonomibestemmelsene om at investeringsbudsjettet er ettårig legges det 
årlig fram sak i desember om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke 
fullføres innenfor kalenderåret. Investeringsmidler som antas å ikke bli benyttet i 2020 
trekkes inn og midlene budsjetteres inn på nytt i 2021 etter at årsregnskap for 2020 er 
avsluttet. 
 
Justering av investeringsbudsjett 2020 medfører at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms 
justeres ned i henhold til takten på samla investeringer.  
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per oktober 2020.  
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2021. 
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Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2020 
 Prognose 

2020 
 Overføres til 

2021 
001021 Skanning byggesaksarkiv 500 - -500
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 468 468 -1 000
001230 Asfaltering kommunale veger 2019 1 406 606 -800
001304 Vidareim barnehage gesims 500 - -500
007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 5 787 987 -4 800
009119 Trodal trinn 2 15 199 499 -14 700
Sum -22 300

006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 4 000 300 -3 700
006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon 1 000 - -1 000
006017 Rehab. ledningsnett Øvregate 3 842 2 542 -1 300
006106 Oppgradering Tretten RA 9 495 195 -9 300
006200 Rehabilitering kummer og ledningstrekk 1 000 200 -800
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 2 000 100 -1 900
006202 Rehabilitering kummer og ledningstrekk Lyngvegen 3 500 3 050 -450
006204 Rehabilitering kummer og ledningstrekk Skogvegen 8 500 7 900 -600
006205 Driftsovervåking vannverk 1 400 400 -1 000
Sum budsjettjusteringer VA -20 050
Samla budsjettjusteringer -42 350

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån - Vann og avløp 20 050
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 5 884
000001 Investeringsmoms 4 516
000001 Overført fra drift -
000001 Refusjon fra andre 4 500
000001 Salg av fast eiendom 7 400
Sum reduksjoner 42 350  
 
Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2020 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil bli 
fullført inneværende år, samt utsatt oppstart på tre prosjekter.  
 
Det største enkeltprosjektet med utsatt framdrift er Trodal. Her tas også budsjetterte inn-
tekter ned, og flyttes over sammen med utgiftsbudsjettet.  
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med nærmere 26 millioner kroner i 2020.  
 
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2020 er avlagt, med de endelige utgifter for året, vil det bli framlagt egen sak for 
kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler til 2021. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabellen i 
saksframlegget.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.11.2020 sak 127/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabellen i 
saksframlegget.  
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ØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
8/20 Ungdomsrådet 17.11.2020 
 
6/20 Flerkulturelt råd 18.11.2020 
 
6/20 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 18.11.2020 
 
82/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021, av 2.11.2020 
2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2021 
3. Gebyrregulativ for Øyer kommunes 2021 
4. Budsjett for Kontrollutvalget 2021, av 28.10.2020 
5. Tjenestebeskrivelser  
6. Kommunedirektørens budsjettnotat, av 2. november 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 22-2020 Investeringsplan Øyer kommune 2021-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2021-2024 og årsbudsjett for 2021, 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.  
 
Saksutredning: 
Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning 
i §§ 14-3 – 14-5. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag 
til vedtak, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistisk, jfr. § 14-4. 
 
Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som årsbudsjett, drift og investeringer, 
for Øyer kommune 2021.  
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomi-
planperioden er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale 



  Sak 82/20 

 Side 11 av 83   

skattøren økes med 1,05 prosentpoeng til 12,15 % i 2021. Det legges til grunn at kommunen 
skriver ut eiendomsskatt med fire promille (høyeste sats) for boliger og fritidsboliger i 2021. 
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for neste fireårsperiode, basert 
på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2021 legges til grunn 
1,75 % netto driftsresultat (avsetning til disposisjonsfond i forhold til brutto inntekter), og for 
årene 2022-2024 er netto driftsresultat på i gjennomsnitt 2,2 %.  
 
Det er ikke avsatt egne budsjettmidler fra 2021 for å dekke merutgifter/inntektstap som 
følge av Covid-19. Den 29. oktober 2020 la regjeringen fram en kompnsasjonsplan for kom-
munesektoren som lover samlet kkompensasjon på 7,3 milliarder for første ahlvår 2021. 
Midlene skal i følge framlegget fordeles slik: 4,4 milliarder i økt innbyggertilskudd, 1,5 milli-
arder i skjønnsmidler og 321 millioner til kontroll. Dette tilsier kompensajon i størrelsesor-
den på 4,5 million kroner til Øyer kommune, uten anslag på fordeling av skjønnsmidlene. 
Kommunedirektøren vil legge fram egen budsjettjusteringssak i 2021 så snart fordelingen er 
kjent.  
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag.  
 
Driftsbudsjettet for 2021 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. Det legges opp til flytting av noen funksjoner mellom tjenesteenheter fra 
1.1.2021, her vises til endringstabeller per tjenesteenhet i økonomiplandokumentet.  
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2021-2024 med godkjenning av låneopptak for 
investeringer.  
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021 er utarbeidet, vedlegg 3. Det vises til 
kommunedirektørens budsjettnotat for vurderinger omkring prismodell for SFO, vedlegg 6.   
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2021 i møte den 28.10.2020 jf. forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon §2:  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 
§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4.  
 
Vurdering: 
Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av 
Øyer kommunes økonomiske situasjon.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2021, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 11,0 millioner 

kroner i 2021. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 12,2 millioner kroner i 2021. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 

millioner kroner i 2021. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta de budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2021 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2021 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
eiendomsskatteloven §8 A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige 
eiendommene settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a 
differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til 
Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut skatt på det særskilte 
skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 
2021. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For 
eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
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5. Kommunale gebyrer 
a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021 i 

samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. 
b. Kommunestyret vedtar ny prismodell for SFO i henhold til alternativ [1, 2 eller 

3] i kommunedirektørens framlegg. Satsene innarbeides i gebyrregulativet.  
6. Kommunale satser sosialhjelp 

Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren fullmakt 
til å foreta tilsvarende justeirng av de kommunale betalingssatsene.  

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.  

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret.  
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2021. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle eiendomsrelaterte kostnader under Bolig og 
eiendom. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 1. tertialrapport.  

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.  

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond. (ubundet driftsfond).  
 

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.11.2020 sak 125/20 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Forslag 1: Framtidens helse – og omsorgstjenester   

1. Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og 
omsorgstjenester. Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer 
kommunes tjenester, og være i tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. 
Utredningen må ta med seg de store utfordringene som ligger til den økonomiske 
situasjonen i sektoren. Utredningen skal inneholde alternative løsninger for struktur, 
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tjenesteinnhold og innovative og nye arbeidsformer innad i helse- og 
omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker kommunens samlede fokus på 
tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle forslag til nye strukturer 
og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av kommunens samlede 
helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering av tildelingskontor ivaretas i denne 
utredningen.  

2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske 
prosessen i utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess 
for budsjett 2022.  

3. 1. tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den nye turnusen herunder 
reduksjon av nattevaktstillinger.  

Forslag 2: Aurvoll skole – videre drift  
1. Dagens drift av Aurvoll skole opprettholdes. 

Forslag 3: Gebyrregulativet  
1. Kommunestyre vedtar kommunale gebyrer for 2021 som foreslått med unntak av 

gebyrområdene nevnt i pkt. 2 og 3. 
2. Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av 

gebyrregulativet for plan, byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor 
avvik skal begrunnes og eventuelle tiltak utover heving av gebyr foreslås. 

3. Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis 
kjernetid utredes. 

4. Utredningene legges fram for kommunestyret innen februar 2021.  

Forslag 4: Voksenopplæring  
1. Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes 

fordeler og ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta 
drift av voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov. 

2. Saken legges fram for behandling i mars 2021. 

Forslag 5: Interkommunalt samarbeid 
1. Innkjøpssamarbeidet med Gausdal og Lillehammer kommuner opprettholdes.  
2. Deltakelse i eksisterende og etablering av nye interkommunale samarbeid skal 

skje i henhold til vedtatt strategi for interkommunalt samarbeid, 
kommunestyrevedtak 32/2019 av 28.9.2019. 

 
Forslag 6: Tidlig innsats og forebyggende arbeid 

1. Kulturskolen styrkes med 100 000 kr. for etablering av dansetilbud som et 
gruppetilbud.  

2. Øyer kommunes kreftkoordinatorressurs økes med kr 230 000.  
3. Det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som SLT - og rus-/pårørendekoordinator. 
4. Styrkingsmidler barnehager videreføres ved at det opprettes 1 (en) 100% fast stilling 

som rådgiver barnehage for å styrke tidliginnsats og forebyggende arbeid.  
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5. Til å øke aktivitetstilbud for eldre bevilges det 205 000 kr.  
6. Ressurser til spesialundervisning opprettholdes.  

Forslag 7: Samferdsel og infrastruktur 
1. Det etableres bredbåndsfond. Til dette fondet bevilges det 760 000 kr.  i 2021.  
2. Det bevilges 200 000 kr. skiløypetilskudd øremerket drift av løypemaskina med base 

på Holmsætra. 
3. Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. 

 
Forslag 8: Medarbeider – og brukerundersøkelser  

1. Kommunedirektørens forslag til medarbeider- og brukerundersøkelser endres i 
henhold til tabellen under. 

2. Brukerundersøkelse for tjenesteområde plan og utvikling, i henhold til lederavtale 
mellom Øyer kommune og kommunedirektør av november 2020, legges fram for 
kommunestyre i forbindelse med 1. tertialrapport 2021.  

 
 
Forslag 9: Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 

Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 2021 skal bygge på  FN`s- 
bærekraftsmål. 
 

Forslag 10: Midler gjennom utbyggingsavtaler 
Kommunestyret ber om en oversikt over og bruk av midler avsatt gjennom 
utbyggingsavtaler. 

Forslag 11:  
Tilskudd til World Cup 2021 på 250.000 kroner tas fra idrettsfond. 

Tjenesteenhet 2021 2022 2023 2024 
Skatt og Innfordring MU  BU  
Mosjordet barnehage MU  BU BU 
Vidarheim barnehage BU  MU MU 
Aurvoll skole BU MU   
Solvang skole  MU BU BU 
Øyer ungdomsskole MU BU   
Helse og familietjenesten BU  MU MU 
Øyer helsehus MU BU   
Hjemmebaserte tjenester  MU BU BU 
Bofellesskap og 
miljøtjenester 

 BU MU MU 

Kultur og fellestjenester  BU MU MU 
Eiendom og anlegg BU MU   
Veg, vann og avløp  MU  BU 
Plan og utvikling BU BU MU BU 
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Forslag 12:  

Kommunedirektøren bes innarbeide forslaget i Økonomiplan 2021-2024 og   årsbudsjett 
2021 før det legges ut på høring. 

 

Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 Øyer kommune

Tiltak
KD sitt 
forslag

SP og SV sitt 
forslag 2021

Endringer 
2021 2022 2023 2024

Samla budsjettreduksjon Helseregionsamarbeidet -205 -205 0 -205 -205 -205
Samla budsjettreduksjon økonomi, landbruk, brann, LRV m.v. 451-              451-              - 451-             451-             451-             
Øyers andel skatteoppkreverfunksjonen (5 måneder) 400-              400-              - 400-             400-             400-             
Innkjøpssamarbeid og kvalitetskoordinator 20-                 20-                 - 86-               86-               86-               
Effektivisering som følge av digitalisering 230-              500-              270-             500-             500-             500-             
Gjennomgang av systemporteføljen 220-              500-              280-             500-             500-             500-             
Redusert nivå spesialundervisning 700-              - 700 700 700 700
Reduserte utgifter skoleskyss 200-              200-              - - - -
Redusert kommunal egenfinansiering SFO 500-              - 500 - - -
Styrkingstiltak barnehage inndras 830-              - - - - -
Fådelt skole Aurvoll fra høst 2022 - - - - - -
Voksenopplæring i egenregi fra høst 2021 - - - 400-             400-             400-             
Reduksjon av nattevaktstillinger 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Oppsigelse av avtale - bruker i annen kommune 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (ut av rammetilskudd) 234-              234-              - 234-             234-             234-             
Frivilligsentralen - øremerket tilskudd fra 2021 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Vedlikehold kommunale bygg 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Reduksjon strømpriser 1 000-           1 000-           - 1 000-         1 000-         1 000-         
Kommunedelplan Øyer sør – konsulentutgifter - - - 300-             300-             300-             
Styrket planavdeling - kommunedelplan Øyer sør - - - 800-             800-             800-             
Utarbeidelse av klimaregnskap i 2020 170-              170-              - 170-             170-             170-             
Sum reduksjoner 9 560-           8 080-           650 8 746-         8 746-         8 746-         

Tildelingskontor fra 1.7.2021 410 - 410-             820 820 820
Kommunedirektørens bevilgningspost 200 - 200-             200-             200-             200-             
Forutsatt prosjektfinansiering i 2020 300 300 - 300 300 300
Bortfall husleie og fellesutgifter Skattekontoret 685 685 - 685 685 685
Valg 2021 og 2023 180 180 - - 180 -
Formannskapets bevilgningspost 125 125 - 125 125 125
Salg eierandeler 2020 500 500 - 500 500 500
Tilskudd World cup i Kvitfjell 2021 250 - 250-             250-             250-             250-             
Stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper 150 150 - 150 150 150
Nettoinntekt konsesjonskraft (reduksjon) 250 250 - 250 220 220
Tilskudd til private barnehager 1 050 1 050 - 1 050 1 050 1 050
Redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager 100 100 - 100 100 100
Økt antall barn i private barnehager i nabokommuner 300 300 - 300 300 300
Redusert antall barn i private barnehager fra nabokommuner 170 170 - 170 170 170
Omstillingsmidler barneskoler i påvente av ressursmodell 1 590 1 590 - - - -
Ubalanse i Helse og familietjenester 2 000 1 495 505-             1 000 1 000 1 000
Kulturprisen 30 30 - - 30 -
Høyere avlønning stilling innen Kultur og fellestjenester 170 170 - 170 170 170
Sum økninger 8 460 7 095 1 365-         5 170 5 350 5 140
Netto besparelser utover KD sitt forslag 715-             
Udisponert fra KD sitt budsjettforslag 1 600-         
Eiendomsskatt nye objekter 2021 500-             
Til fordeling tiltak SP og SV sitt forslag 2 815-          
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Til fordeling i drift 2 815
SLT-/ruskoordinator 600-              
Rådgiver skole og barnehage - tidlig innsats 720-              
Dansetilbud Øyer kulturskole 100-              
Brebåndfond etableres 760-              
Skiløyper øremerket nord i Øyer (må defineres) 200-              
Økt ressurs kreftkoordinator 230-              
Styrking aktivitet for eldre 205-              
Udisponert -  

 

Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) oppdaterte forslaget fra Øyer SP og Øyer SV med forslag 11 og 
12 samt en endring i tabellen «Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 Øyer 
kommune»: 
Bortfall husleie og fellesutgifter Skattekontoret endres til 0 i kolonne 3 og 685 i kolonne 2, 4, 
5 og 6. 
Ubalanse i Helse og familietjenester endres til 1495 i kolonne 2 og - 505 i kolonne 3 og 1000 i 
kolonne 4,5 og 6. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP/Øyer H: 
Foreslås disponert slik:  
kr. 1.213.000 overføres næringsfond- benyttes til ekstra støtte til næringslivet i Øyer i 
forbindelse med Koronapandemien 
 
Oppstart sentrumforskjønnelse 
avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse (vedtak i sak- 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond 
til sentrumsutvikling i Øyer kommune kr 500.000). Arbeidet settes i gang og gjennomføres. 
Formannskapet ber om egen sak til kommunestyret i 2021. 
 
Legg ned tjenesteutvalget 
Tjenesteutvalget har blitt et orienteringsorgan uten politiske oppgaver 
Tjenesteutvalget legges ned i oktober 2022 etter 2 års funksjonstid. Sparte kostnader i 
møtegodtgjørelser. 
 
Møteplan 2021- endres 
8 kommunestyremøter i 2021, 8 møter pr.utvalg. 
Vedtatt reglement for folkevalgte organer 2019-2023 følges, det vil si at kommunestyret har 
8 møter i 2021, halvparten på dagtid og halvparten på kveldstid. 
 
To-lærermodellen- administrativt avviklet 
To- lærermodellen er avviklet høsten 2020- administrativt vedtakDet er politisk besluttet å 
innføre en to-lærermodell i tillegg til at en evaluering av ordningen også er politisk 
behandlet.I budsjettforslaget fremgår det at To lærermodellen er avviklet høsten 2020. 
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Vi finner det svært spesielt og neppe innenfor delegasjonsreglementet at administrasjon 
avvikler ordningen, uten at dette fremmes som egen sak til politisk beslutning. 
 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 2021 som redegjør for avviklingen.  
 
Eldreomsorgen 
Eldreomsorgen, det er fortsatt ventelister på plasser i eldreomsorgen. 
Øyer Helsehus er bygd med 66 rom/plasser, av disse er 40 langtidsplasser i drift (24 
ordinære + 16 skjerma) +7 korttidsplasser (kan brukes av inntil 9 personer hvis pleiefaktoren 
er lav). 
Lillehammer har leid 5 plasser, disse er nå sagt opp. 
17 plasser står tomme. 12 langtidsplasser og 5 korttidsplasser. 
Selv om det ble åpnet 8 nye plasser på Helsehuset i 2019, er det fortsatt ventelister både på 
kort- og langtidsplasser. Noen av de eldre som burde hatt langtidsplass er hjemmeboende, 
noe som belaster hjemmetjenesten mye, ved hyppige besøk døgnet rundt. Bakketun 
bosenter drives fortsatt som en institusjon og har flere demente noe som krever blant annet 
egen nattevakt. 
Skal antall plasser tas i bruk, vil det bety at også vaskeri og kjøkken må få økt bemanning og 
investering (uklart hvilke). 
Vi foreslår derfor følgende opptrappingsplan slik at vi på sikt tar hele bygningsmassen på 
Helsehuset i bruk og ber om at følgende tilbud utredes:  
• Det åpnes 4 nye langtidsplasser og 5 korttidsplasser i 2022 
• De siste 8 langtidsplassene åpnes i 2024. 
 
Ved fremtidens helse- og omsorgstjenester må også hvilken driftsform og nivå som skal 
fortsette på Bakketun Bosenter være en del av utredningen.  
 
Lærlinger: 
Øyer kommune skal til enhver tid ha 15 lærlinger-  år 1 kroner 210.000 
År 2 - 2022  kr. 665.000. 
 
Flom- og skredkart 
kr. 400.000 
Vi ønsker ikke at kommunens innbyggere skal måtte betale konsulenter mellom 50- 100.00 
kroner for å få laget flom- og skredutredninger for eiendommer som åpenbart ikke er flom 
og skredutsatt, men som ligger innenfor aktsomhetskartet til NVE som er tegnet med ruter 
på 1X1 km.  
 
Styrke 17.mai komiteene 
Kommunen stiller kr. 10.000,- til disposisjon for hver av 17.mai komiteene på Øyer og 
Tretten. 
 
17.mai komiteene og feiringen i Øyer rigges og gjennomføres av valgte fra de frivillige 
organisasjonene i kommunen. I flere år har disse måtte starte planleggingen med kr. 0,- som 
de har overtatt fra tidligere komiteer.  
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Vi ønsker at 17.Mai skal være barnas festdag og at det legges inn en sum som stilles til 
disposisjon for 17.mai komiteene. Går arrangementet med overskudd, overføres dette til 
året etter. Går arrangementet med underskudd tilføres nye midler.  
 
Tilskudd stiftelsen Moksa Kunstverksted 
bortfaller- kr. 20.000. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende kommentarer fra Øyer AP/Øyer H til Øyer SP/Øyer SV 
sitt forslag: 
Forslag 1:Fremtidens helse- og omsorgstjenester 
PKT. 2 Formannskapet erstatter tjenesteutvalget 
 
Nytt PKT. Legges frem før behandling av investeringsbudsjettet for 2022. 
 
Forslag 2: Aurvoll skole – videre drift 
OK 
 
Forslag 3: Gebyrregulativet 
PKT. 4 Utredningene behandles i kommunestyret februar 2021. 
 
Forslag 4: Voksenopplæring 
OK 
 
Forslag 5: Interkommunalt samarbeid 

1. Støtter ikke forslaget fra SP/SV- støtter Kommunedirektøren forslag 
2. Ok 

 
Forslag 6: Tidlig innsats og forebyggende arbeid 

1. Kulturskolen styrkes med 100.000 kr for etablering av dansetilbud og 
pianoundervisning. 

2. Ok 
3. Utredes - må få en nærmere begrunnelse og redegjørelse før en full stilling opprettes 
4. Ok 
5. Ok 
6. Ok 

 
Forslag 7 Samferdsel og infrastruktur    
PKT. 1  Ok 
PKT. 2 Støttes ikke, kr. 100.000 tilføres potten for skiløypetilskudd- fordeles etter de kriterier 
som er vedtatt 
Nytt forslag PKT. 4 kr. 100.000 øke tilskuddet til private veger 
 
Forslag 8: Medarbeider – og brukerundersøkelser  
Ok 
 
Forslag 9-11  
Ok 
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Roar Øien(H) hadde fått innvilget permisjon og forlot møtet. Saken behandles med  
6 medlemmer i formannskapet. 
 
 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
 
 
Avstemming: 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Øyer SP og Øyer SV: 
Forslag 1: Framtidens helse- og omsorgstjenester 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Punkt 3: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 2: Aurvoll skole – videre drift 
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 3: Gebyrregulativet 
Punkt 1-3: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
Forslag 4: Voksenopplæring 
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 5: Interkommunalt samarbeid 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Punkt 2: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 6: Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Punkt 2: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Punkt 4-6: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 7: Samferdsel og infrastruktur    
Punkt 1: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom SP/SV og AP/H ble forslaget fra SP/SV vedtatt 
med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Punkt 3: SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 4 bortfaller 
 
Forslag 8: Medarbeider – og brukerundersøkelser  
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 9: Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett  
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 10: Midler gjennom utbyggingsavtaler  
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 11:  
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 12:  
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble så stemt over forslaget fra Øyer AP og Øyer H: 
kr. 1.213.000 overføres næringsfond  
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
Oppstart sentrumforskjønnelse 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Legg ned tjenesteutvalget 
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
Møteplan 2021- endres 
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
To-lærermodellen- administrativt avviklet 
Forslagets 1.avsnitt falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
Forslagets 2.avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Lærlinger 
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
Flom-og skredkart 
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
Styrke 17.mai komiteene 
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
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Tilskudd stiftelsen Moksa Kunstverksted- bortfaller 
Forslaget falt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
 
Kommunedirektørens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2021, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 11,0 millioner 

kroner i 2021. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 12,2 millioner kroner i 2021. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 

millioner kroner i 2021. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta de budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2021 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommene i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2021 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
eiendomsskatteloven §8 A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 
fritidseiendommer settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til 
Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut skatt på det særskilte 
skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 
2021. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
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stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For 
eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. 

b. Kommunestyret vedtar ny prismodell for SFO i henhold til alternativ [1, 2 eller 
3] i kommunedirektørens framlegg. Satsene innarbeides i gebyrregulativet.  

6. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren fullmakt 
til å foreta tilsvarende justeirng av de kommunale betalingssatsene.  

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.  

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret.  
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2021. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle eiendomsrelaterte kostnader under Bolig og 
eiendom. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 1. tertialrapport.  

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.  

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).  

 
Endringer: 
1.Framtidens helse – og omsorgstjenester   
1.  Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. 
Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer kommunes tjenester, og være i 
tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store 
utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i sektoren. Utredningen skal 
inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye 
arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker 
kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle 
forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av 
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kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering av tildelingskontor 
ivaretas i denne utredningen.  
2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske 
prosessen i utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess for 
budsjett 2022.  
3. 1.tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den nye turnusen herunder reduksjon 
av nattevaktstillinger.  

2.Aurvoll skole – videre drift  
Dagens drift av Aurvoll skole opprettholdes. 

3.Gebyrregulativet  
1.Kommunestyre vedtar kommunale gebyrer for 2021 som foreslått med unntak av 
gebyrområdene nevnt i pkt. 2 og 3. 
2.Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av gebyrregulativet for 
plan, byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal begrunnes og 
eventuelle tiltak utover heving av gebyr foreslås. 

3.Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis kjernetid 
utredes. 
4.Utredningene legges fram for kommunestyret innen februar 2021.  

4.Voksenopplæring  
1. Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og 
ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta drift av 
voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov. 
2. Saken legges fram for behandling i mars 2021. 

5.Interkommunalt samarbeid 
1.Innkjøpssamarbeidet med Gausdal og Lillehammer kommuner opprettholdes.  
2.Deltakelse i eksisterende og etablering av nye interkommunale samarbeid skal skje i 
henhold til vedtatt strategi for interkommunalt samarbeid, kommunestyrevedtak 32/2019 
av 28.9.2019. 

6.Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
1.Kulturskolen styrkes med 100 000 kr. for etablering av dansetilbud som et gruppetilbud. 
2.Øyer kommunes kreftkoordinatorressurs økes med kr 230 000.  
3.Det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som SLT - og rus-/pårørendekoordinator. 
4.Styrkingsmidler barnehager videreføres ved at det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som 
rådgiver barnehage for å styrke tidliginnsats og forebyggende arbeid.  
5.Til å øke aktivitetstilbud for eldre bevilges det 205 000 kr.  
6.Ressurser til spesialundervisning opprettholdes.  
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7.Samferdsel og infrastruktur 
1.Det etableres bredbåndsfond. Til dette fondet bevilges det 760 000 kr.  i 2021. 
2.Det bevilges 200 000 kr. skiløypetilskudd øremerket drift av løypemaskina med base på 
Holmsætra. 
3.Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. 

8.Medarbeider – og brukerundersøkelser  
1.Kommunedirektørens forslag til medarbeider- og brukerundersøkelser endres i henhold til 
tabellen under. 
2.Brukerundersøkelse for tjenesteområde plan og utvikling, i henhold til lederavtale mellom 
Øyer kommune og kommunedirektør av november 2020, legges fram for kommunestyre i 
forbindelse med 1. tertialrapport 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
9.Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 
Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 2021 skal bygge på  FN`s- 
bærekraftsmål. 

10.Midler gjennom utbyggingsavtaler 

Tjenesteenhet 2021 2022 2023 2024 
Skatt og Innfordring MU   BU   
Mosjordet barnehage MU   BU BU 
Vidarheim barnehage BU   MU MU 
Aurvoll skole BU MU     
Solvang skole   MU BU BU 
Øyer ungdomsskole MU BU     
Helse og familietjenesten BU   MU MU 
Øyer helsehus MU BU     
Hjemmebaserte tjenester   MU BU BU 
Bofellesskap og 
miljøtjenester 

  BU MU MU 

Kultur og fellestjenester   BU MU MU 
Eiendom og anlegg BU MU     
Veg, vann og avløp   MU   BU 
Plan og utvikling BU BU MU BU 
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Kommunestyret ber om en oversikt over og bruk av midler avsatt gjennom 
utbyggingsavtaler. 

11. 
Tilskudd til World Cup 2021 på 250.000 kroner tas fra idrettsfond. 

12.Kommunedirektøren bes innarbeide forslaget i Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 
2021 før det legges ut på høring. 

Oppstart sentrumforskjønnelse 
avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse (vedtak i sak- 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond 
til sentrumsutvikling i Øyer kommune kr 500.000).Arbeidet settes i gang og gjennomføres. 
Formannskapet ber om egen sak til kommunestyret i januar 2021. 
 
To-lærermodellen – administrativt avviklet (2.avsnitt) 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 2021 som redegjør for avviklingen. 
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Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 Øyer kommune

Tiltak
KD sitt 
forslag

SP og SV sitt 
forslag 2021

Endringer 
2021 2022 2023 2024

Samla budsjettreduksjon Helseregionsamarbeidet -205 -205 0 -205 -205 -205
Samla budsjettreduksjon økonomi, landbruk, brann, LRV m.v. 451-              451-              - 451-             451-             451-             
Øyers andel skatteoppkreverfunksjonen (5 måneder) 400-              400-              - 400-             400-             400-             
Innkjøpssamarbeid og kvalitetskoordinator 20-                 20-                 - 86-               86-               86-               
Effektivisering som følge av digitalisering 230-              500-              270-             500-             500-             500-             
Gjennomgang av systemporteføljen 220-              500-              280-             500-             500-             500-             
Redusert nivå spesialundervisning 700-              - 700 700 700 700
Reduserte utgifter skoleskyss 200-              200-              - - - -
Redusert kommunal egenfinansiering SFO 500-              - 500 - - -
Styrkingstiltak barnehage inndras 830-              - - - - -
Fådelt skole Aurvoll fra høst 2022 - - - - - -
Voksenopplæring i egenregi fra høst 2021 - - - 400-             400-             400-             
Reduksjon av nattevaktstillinger 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Oppsigelse av avtale - bruker i annen kommune 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (ut av rammetilskudd) 234-              234-              - 234-             234-             234-             
Frivilligsentralen - øremerket tilskudd fra 2021 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Vedlikehold kommunale bygg 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Reduksjon strømpriser 1 000-           1 000-           - 1 000-         1 000-         1 000-         
Kommunedelplan Øyer sør – konsulentutgifter - - - 300-             300-             300-             
Styrket planavdeling - kommunedelplan Øyer sør - - - 800-             800-             800-             
Utarbeidelse av klimaregnskap i 2020 170-              170-              - 170-             170-             170-             
Sum reduksjoner 9 560-           8 080-           650 8 746-         8 746-         8 746-         

Tildelingskontor fra 1.7.2021 410 - 410-             820 820 820
Kommunedirektørens bevilgningspost 200 - 200-             200-             200-             200-             
Forutsatt prosjektfinansiering i 2020 300 300 - 300 300 300
Bortfall husleie og fellesutgifter Skattekontoret 685 685 - 685 685 685
Valg 2021 og 2023 180 180 - - 180 -
Formannskapets bevilgningspost 125 125 - 125 125 125
Salg eierandeler 2020 500 500 - 500 500 500
Tilskudd World cup i Kvitfjell 2021 250 - 250-             250-             250-             250-             
Stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper 150 150 - 150 150 150
Nettoinntekt konsesjonskraft (reduksjon) 250 250 - 250 220 220
Tilskudd til private barnehager 1 050 1 050 - 1 050 1 050 1 050
Redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager 100 100 - 100 100 100
Økt antall barn i private barnehager i nabokommuner 300 300 - 300 300 300
Redusert antall barn i private barnehager fra nabokommuner 170 170 - 170 170 170
Omstillingsmidler barneskoler i påvente av ressursmodell 1 590 1 590 - - - -
Ubalanse i Helse og familietjenester 2 000 1 495 505-             1 000 1 000 1 000
Kulturprisen 30 30 - - 30 -
Høyere avlønning stilling innen Kultur og fellestjenester 170 170 - 170 170 170
Sum økninger 8 460 7 095 1 365-         5 170 5 350 5 140
Netto besparelser utover KD sitt forslag 715-             
Udisponert fra KD sitt budsjettforslag 1 600-         
Eiendomsskatt nye objekter 2021 500-             
Til fordeling tiltak SP og SV sitt forslag 2 815-          

Til fordeling i drift 2 815
SLT-/ruskoordinator 600-              
Rådgiver skole og barnehage - tidlig innsats 720-              
Dansetilbud Øyer kulturskole 100-              
Brebåndfond etableres 760-              
Skiløyper øremerket nord i Øyer (må defineres) 200-              
Økt ressurs kreftkoordinator 230-              
Styrking aktivitet for eldre 205-              
Udisponert -  
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Behandling/uttalelse i Ungdomsrådet den 17.11.2020 sak 8/20 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne Hj Jorde orienterte om formannskapets innstilling til økonomiplan og 
årsbudsjett.  
 
Uttalelse fra ungdomsrådet: 
Ungdomsrådet  
 synes det er positivt at økonomiplan og budsjett bygger på FNs bærekraftmål. De 

understreker viktigheten av konkret oppfølging av de 17 bærekraftmålene. 
 støtter bevilgningen til dansetilbud i kulturskolen, rådet understreker spesielt at dette er 

et tilbud som sannsynligvis vil være attraktivt for fremmedspråklige barn/ungdommer 
 støtter opprettelse av stilling som SLT- og rus-/pårørendekoordinator, rådgiver for 

barnehage (tidlig innsats og forebyggende arbeid), økt aktivitetstilbud for eldre og 
opprettholdelse av midler til spesialundervisning. 

 
Når det gjelder korona-situasjonen er ungdomsrådet opptatt av å forebygge/ta situasjonen 
alvorlig for å begrense de negative konsekvensene mest mulig.   
 
Ungdomsrådet stiller seg kritiske til fordoblingen av bevilgningen (fra kr 200.000 til kr 
400.000) til skiløyper. De spiller inn alternativ bruk av midlene; Badeplass ved Langvik 
(sikkerhet), Aronsvestranda (sikkerhet) og sentrumsutvikling. 
 
 
Behandling/uttalelse i Flerkulturelt råd den 18.11.2020 sak 6/20 
 
Behandling: 
Presentasjon av budsjett og økonomiplan 2021-2024 ved økonomisjef Anne H. Jorde. 
 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd ber om at de blir involvert tidlig i utredning av Voksenopplæring i egen regi. 
 
Flerkulturelt råd er opptatt at brukermedvirkning må stå sentralt i all planlegging og 
gjennomføring av tiltak i kommunen og at bl.a. flyktningers erfaringer og kompetanse blir 
brukt. 
 
 
Behandling/uttalelse i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 
18.11.2020 sak 6/20 
 
Behandling: 
Presentasjon av økonomi og budsjettplan 2021- 2024 ved økonomisjef Anne H. Jorde. 
 
Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: 
Fellesrådet støtte Formannskapets innstilling.  
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Utredning av framtidens helse- og omsorgstjeneste imøteses. Fellesrådet understreker at 
tjenestene opprettholdes på et nivå som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter, og at 
det er viktig å sette fokus på habilitering og rehabilitering, da dette i sin helhet er 
kommunens ansvar 
 
Fellesrådet ønsker orientering om satsing på velferdsteknologi i Øyer i et senere rådsmøte. 
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ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145 &00  
Arkivsaksnr.: 20/74     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/20 Formannskapet 17.03.2020 
 
22/20 Formannskapet 24.03.2020 
 
83/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kommunedirektørens forslag til revidert økonomireglement Øyer kommune 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 3/18 Økonomireglement Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår revidering av økonomireglementet som ble fastsatt for Øyer 
kommune i 2017. Endringene gjelder tilpasning til ny kommunelov med forskrift, tidspunkt 
for økonomirapportering til politisk nivå, samt årshjul for investeringsbudsjett.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Gjeldende økonomireglement for Øyer kommune ble utarbeidet i 2017 og vedtatt i KS-sak 
3/18. Kommunedirektøren tilrår at det foretas en mindre revidering av reglementet.  
 
Av endringer i forhold til gjeldende reglement foreslås at investeringsbudsjett og fireårig 
investeringsplan vedtas av kommunestyret i juni året før budsjettåret. Dette begrunnes med 
at det vil være en mer hensiktsmessig fordeling av budsjettarbeidet gjennom året.  Ved å 
vedta investeringsplan tidligere i budsjettprosessen kan driftsmessige konsekvenser 
innarbeides på en bedre måte. Investeringsreglementet vil bli revidert i henhold til dette.  
 
Videre foreslås at økonomirapportering til politisk nivå skal skje per tertial, i stedet for per 
kvartal. Dette med bakgrunn i en helhetsvurdering av det økonomiske årshjulet, med fordel-
ing av økonomiske saker til politisk behandling gjennom året. Kommunedirektørens vurde-
ring er at tertialrapportering vil gi bedre budsjettstyring gjennom året, med «ferskere» 
rapporteringsgrunnlag til politisk nivå, og mulighet for å vedta iverksetting av tiltak. 
 
I tillegg til disse endringene er reglementet oppdatert i forhold til ny kommunelov med 
økonomiforskrift, samt administrativ organisering i kommunen.     
 
Endringer i reglementet er markert med rødt.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 

vedlegg. 
2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.03.2020 sak 22/20 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer AP og Øyer Høyre:«I 
krisesituasjoner innføres månedlig rapportering fra administrasjon til Formannskapet så 
lenge krisen varer». 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til omforent tilleggsforslag: 
«I krisesituasjonen innføres månedlig rapportering om krisehåndtering herunder ressurs- og 
økonomikonsekvenser». 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til nytt omforent tilleggsforslag: 
«I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder ressurs- og 
økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan innarbeides i 
økonomireglementet, det kan komme flere kriser». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
3. I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder 

ressurs- og økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan 
innarbeides i økonomireglementet, det kan komme flere kriser. 
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KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD FOR JAKT PÅ RÅDYR 
SAK 20/4033 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: K46 &02  
Arkivsaksnr.: 20/4033     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 09.11.20 
- Avslag, 22.10.20 
- Søknad om rådyrvald, 01.05.20 
- Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2018 – 2022 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune behandlet søknad om rådyrvald i kommunestyremøte den 22.10.20. 
Kommunen ga avslag på søknaden. Den 09.11.20 mottok kommunen en klage på vedtak om 
avslag fra søker Frants Eirik Kvam, heretter kalt klager.  
 
Klagen er fremsatt rettidig og klager har rettslig klageinteresse.  
 
Øyer kommune mottok en søknad om rådyrvald den 01.05.20. Behandlingen av søknaden 
ble utsatt to ganger, og den ble behandlet den 22.10.20. Kommunen skal behandle en 
søknad om godkjenning av vald så fort som mulig, senest innen 15. juni, jf. forskrift om 
forvaltning av hjortevilt § 11. Det er uheldig at søknaden ikke er behandlet innen fristen. 
Kommunen beklager at fristen for behandling av søknaden ble overskredet av kommunen.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at saken sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 
Rettslig grunnlag: 
Behandling av søknad om rådyrvald er regulert i forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9-11. 
I tillegg har Miljødirektoratet utarbeidet en veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt.i 
Med hjortevilt menes rådyr, elg, hjort og villrein jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 2 
første ledd bokstav a.  
 
I 2018 vedtok Øyer kommune målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 
rådyr.ii  En av hovedmålsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune er;  

 «Forvaltningen av leveområder gjennom annen arealbruk skal sikre hjorteviltets krav 
til kvalitet og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv.»iii 

 
i «Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer», M-478 (2016) 
ii Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2018 – 2022 
iii Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer Kommune 2018 – 2022. s. 14 
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Vurdering: 
I klagen anføres i hovedsak at omsøkt rådyrvald oppfyller alle formelle krav til et rådyrvald. 
Søknaden er innsendt innen fristen og arealet tilfredsstiller kravet til minimumsareal og 
arronderingen er tilstrekkelig for å kunne drive rådyrjakt. Valdets utforming gir god nok 
jaktutøvelse. Videre stiller klager spørsmålstegn om det er hjemmelsgrunnlag til å gi avslag 
fordi det ikke kan jaktes elg og hjort på de aktuelle arealene.  
 
Videre anfører klager: 
«Det er i undertegnedes høyeste interesse at hjorteviltet beskattes på en riktig måte totalt 
sett, herunder også på de omsøkte arealene, og jeg vil være interessert i et samarbeid for å 
legge til rette for jakt både på hjort og elg i området, både for å forebygge store 
samfunnsøkonomiske kostnader ved viltpåkjørsler og for å redusere beiteskader på 
produktiv skogsmark. Ulike former for samarbeid om forvaltning og jakt av hjort og elg er 
likevel ikke til hinder for etableringen av eget rådyrvald.» 
 
Kommunedirektøren er enig med klager om at søknaden oppfyller de formelle vilkårene til 
etablering av et rådyrvald.iv Selv om disse vilkårene er oppfylt, skal kommunen utøve et 
faglig skjønn om hvorvidt valdet vil gi en helhetlig og rasjonell forvaltning av hjortevilt, 
hvilket fremgår av veilederen; 

«Kommunen skal vurdere om søknaden om valdgodkjenning tilfredsstiller alle formelle 
krav i §§ 9 og 10. Valdet kan ikke godkjennes dersom disse kravene ikke er oppfylt. 
Kommunen må likevel utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i 
betraktning at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der 
hvor strukturen på valdet (avgrensing, form, størrelse) er til hinder for en rasjonell og 
effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre 
ordninger.»v 

 
Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger nye momenter i klagen som tilsier at 
vedtak datert 22.10.20 bør endres eller oppheves, og tilrår at vedtaket opprettholdes. Som 
kommunal viltmyndighet mener kommunedirektøren at det ikke er forsvarlig å se på et 
dyreslag isolert sett. Det er ikke et avgjørende moment for kommunen at de aktuelle 
arealene ikke kan benyttes for jakt på elg og hjort, men kommunen har et ansvar for en 
helhetlig hjorteviltforvaltning. Det er derfor nødvendig å se forvaltning av rådyr, elg og hjort 
under ett.  Videre mener vi at det vil kunne skape en presedens dersom andre søker om 
etablering av egne vald. For øvrig vises det i helhet til vurderingene som er gjort i vedtak om 
avslag datert 22.10.20. 
 
Konklusjon: Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet 
ledd, og tilrår at klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  

 
iv Forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 9 og 10 
v «Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer», M-478 (2016), s. 15-16 
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Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunen omgjør vedtak om avslag, og gir godkjenning til etablering av rådyrvald jf. 
forskrift om forvaltning av hjortevilt 11. Vedtaket får virkning fra 2021 dersom 
vedtaket får konsekvenser for en tredjepart, etter anbefaling fra Miljødirektoratet 
som følge av at kommunen ikke behandlet søknaden innen fristen.   

(Vedtaket må begrunnes.) 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM REKKEFØLGEKRAV - REGPL 
201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: L13 &02  
Arkivsaksnr.: 20/4067     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 12.11.20 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer i 
kommunestyremøte den 24.09.20. 
 
Den 12.11.20 mottok kommunen en klage fra Nye veier AS, representert av Advokatfirmaet 
Haavind AS. Orientering om mottatt klage er sendt til Innlandet fylkeskommune med en frist 
til å uttale seg om klagen i løpet av januar 2021. Klagen vil bli behandlet av kommunestyret 
som underinstans i januar eller februar 2021.  
 
Det klages i hovedsak på rekkefølgebestemmelsene pkt. 6.16 og 6.17; 

6.16 Før bygge- og anleggsarbeidene igangsettes skal det være sikret at gang/sykkel-veg langs fv. 2522 
blir etablert før ny E6 tas i bruk. 
 
6.17 Før bygge- og anleggsarbeidene igangsettes, skal en midlertidig gang/sykkelløsning langs fv. 2522 
fra Måkrudgutua til Ensby være etablert.» 

 
Kommunedirektøren tilrår at vedtaket gis utsatt iverksetting jf. forvaltningsloven § 42. 
Anmodning om utsatt iverksetting er ikke reist av klager.  
 
Vurdering: 
Utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at et enkeltvedtak kan iverksettes så snart et 
gyldig vedtak er fattet. Det gjelder selv om vedtaket blir påklaget. Øyer kommune kan 
beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Hensyn bak bestemmelsen er å forhindre at gjennomføringen av vedtak ikke medfører 
uopprettelig skade eller tap.vi En beslutning om at vedtaket skal gis utsatt iverksetting er en 
avgjørelse etter fritt skjønn. I vurderingen skal det legges vekt på de ulemper og fordeler en 
utsettelse vil gi. «Avgjørelsen vil måtte bero på et helhetlig skjønn basert på en foreløpig 
vurdering av klagen og av de ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken».vii  
 

 
vi Innstilling fra Forvaltningskomiteen, avgitt 13. mars 1958, s. 288 og Rundskriv fra 
Kommunal- og regionaldepartementet H-1992-17 
vii Rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet H-1992-17, s. 5 
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Et planvedtak vil ikke i seg selv medføre uopprettelig skade eller tap, men planvedtaket 
utgjør grunnlaget og gir hjemmel til gjennomføring av andre tiltak etter plan- og 
bygningsloven. Innlandet fylkeskommune ville ha fremmet innsigelse dersom 
reguleringsplanen ikke hadde inneholdt rekkefølgebestemmelsene pkt. 6.16 og 6.17. Det er 
det er disse punktene som er påklaget av Nye veier AS. 
 
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak i møte den 09.06.20; 

 

 
 
I sluttbehandlingen av reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer fattet fylkesutvalget følgende 
vedtak den 24.11.20; 

«Bomsnittet på ny E6 vil øke trafikken på fylkesveg 2522 å gi et vesentlig større behov for å sikre myke 
trafikanter på strekningen nord for Ensby ved valg av E6-kryss på Ensby (C0). Rekkefølgebestemmelsen 
om regulering og utbygging av gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra Måkeruduguta til Ensby (§ 6.16), 
samt etablering av midlertidig gang/sykkelløsning på den samme strekningen før anleggsfasen kan 
igangsettes (§ 6.17), anses som tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen knyttet til trafikksikkerhet. 
Fylkesutvalget frafaller innsigelsen (pkt.6) i Øyer kommune.» 

 
Det fremgår av vedtakene ovenfor at Innlandet fylkeskommune ville gitt innsigelser til 
reguleringsplanen dersom rekkefølgebestemmelsene pkt. 6.16 og 6.17 ikke hadde blitt 
vedtatt. Det vil si at Øyer kommune ikke hadde fattet vedtak om detaljreguleringsplan for E6 
Storhove – Øyer uten nevnte rekkefølgebestemmelser, da de var en forutsetning for 
planvedtaket både for Øyer kommune og Innlandet fylkeskommune. 
Rekkefølgebestemmelsene er knyttet til trafikksikkerhet. Det er viktig for kommunen at 
hensynet til trafikksikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt før iverksetting av vedtaket. Ulemper 
for forslagsstiller ved å gi vedtaket utsatt iverksetting må derfor vike. Kommunedirektøren 
finner det nødvendig og hensiktsmessig å gi vedtaket utsatt iverksetting frem til klagen er 
avgjort.  
 
En beslutning om utsatt iverksetting er en prosessuell avgjørelse og ikke enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Dette innebærer at en avgjørelse om utsatt iverksetting ikke gir 
klageadgang forvaltningsloven. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren mener at vedtak om detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer bør 
gis utsatt iverksetting frem til klagen er avgjort, iht. alternativ 1 nedenfor. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune gir vedtak detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer utsatt 
iverksetting frem til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune gir ikke vedtak detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer utsatt 
iverksetting, jf. forvaltningsloven § 42.  

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør 
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BÆREKRAFTIGE ARRANGEMENTER I LILLEHAMMERREGIONEN 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3973     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
86/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til bærekraftskriterier med informativ innledning  
2. Innkomne høringsuttalelser  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Bærekraft er fundament i Regional arrangementsstrategi 2019-2023 som er vedtatt av 
kommunestyrene i Øyer, Gausdal, Lillehammer. 
 
Det har vært arbeidet med å utarbeide veiledning og kriterier for å gjøre arrangement enda 
mer bærekraftige. Disse ble lagt ut på høring av Interkommunalt politisk råd 
våren/forsommeren 2020.  
 
På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og dialog med arrangementsmiljøene er det 
foretatt en justering av bærekraftkriteriene. De mest relevante innspillene er tatt inn og det 
er klargjort differensiering og ansvarsforhold. En kort veiledning er utarbeidet. Det foreslås 
at ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen. Det er nå utarbeidet en introduksjon/veiledning for 
arrangørene, og alle som ønsker det tilbys grunnleggende veiledning som samordnes av 
arrangementskoordinator i Visit Lillehammer.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Utkast til kriterier for bærekraft i arrangementer ble behandlet i Interkommunalt politisk råd 
og lagt ut på høring med frist 20. juni. Kommuner, fylkeskommune, sentrale arrangører, 
arenaer og organisasjoner har fått utkastet tilsendt. Kriteriene tar utgangspunkt i at 
bærekraft har tre likestilte elementer: Økonomi, Miljø, Sosialt. 
 
Kriteriene skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan gjøre sitt 
arrangement mer bærekraftig og i deres dialog med arenaeiere og samarbeidspartnere. 
Kriteriene legges til grunn i dialogen med arrangører for vurdering av søknader om støtte.  
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Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen har i sak 18/20 4.9.2020 enstemmig 
anbefalt at kriteriene for bærekraftige arrangement vedtas av kommunene. Rådet gjorde 
følgende vedtak:  
 
1. Interkommunalt politisk råd anbefaler at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 
høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand fra 
LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning. 
 
Fakta:  
Bærekraftige kulturarrangementer er et fundament i vedtatt regional arrangementsstrategi 
og bygger på overordnet planverk i kommunene i Lillehammerregionen. 
Lillehammerregionen er sannsynligvis blant de første regioner som konkretiserer dette i et 
helhetlig dokument. 
 
Det var kommet 3 høringsuttalelser innen fristens utløp. Det har også vært kontakt med 
kommunene og med arrangører som har gitt mer uformelle tilbakemeldinger. Relevante 
innspill er tatt med i vurderingsdelen. I Øyer ble det gjort en gjennomgang i sommer med 
noen momenter som refereres her.  
 
Sammendrag av innspill/høringsuttalelser  
Generelt: Innspillene og tilbakemeldingene er meget positive og bekrefter at dette anses 
som viktig. Noen har etterspurt hvordan dette konkret skal brukes og når de skal gjelde, og 
enkelte mener at det kan virke omfattende, spesielt for små arrangører.  
 
Lillehammer Sentrum drift  
De er positive til at det utarbeides slike kriterier. Påpeker at arrangementsnæringen er viktig 
og gir store økonomiske ringvirkninger for hele Lillehammer.  
Påpeker at kriteriene ikke må lage begrensninger for de mange små arrangementene.  

 Foreslår en totrinns modell som differensierer mellom små og store arrangement  
 Bør være tydeligere på målgruppen for strategien og om den skal gjelde både store 

og små arrangementer og om den kun skal gjelde arrangementer som søker 
kommunale tilskudd  

 Er en slik sjekkliste kostnadsdrivende eller kostnadsbesparende?  
 De spør også om det skal tilbys rådgiving overfor den enkelte arrangør  

 
De ser fram til at en slik strategi for bærekraftige arrangementer er med på å skape 
forutsigbarhet for arrangørene, samt forenkler behandlingen hos de ulike myndigheter.  
 
Gausdal kommune  
Er glad for at det nedfelles kriterier for bærekraftige arrangementer.  

 Ønsker en tydeliggjøring av når kriteriene skal gjelde, for hvor store arrangementer? 
Bør defineres i teksten  

 Presisering av hvor hovedansvaret ligger  
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 Bruk av areal/område – Arrangementet skal ta hensyn til naturen i det definerte 
området som brukes.  

 
Lillehammer idrettsråd  
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Ubetinget positivt at det utarbeides slike kriterier. Påpeker at det virker ambisiøst og at 
arrangørene har ulike forutsetninger.  
Kriteriene må bli oppfattet som positive og som konstruktiv bistand til utvikling av 
arrangementene, og ikke som «nok et pålegg».  
Foreslår at dokumentet bearbeides videre før sluttbehandling i interkommunalt råd og 
kommunene:  

 Det bør legges inn en «veileder», som beskriver hvordan dokumentet og kriteriene 
skal brukes  

 Det bør være forklaring på hvordan «poengskalaen» (status) skal brukes  
 Det bør legges inn et par eksempler, hvor kriteriene er benyttet på konkrete 

arrangementer.  
 
Øyer kommune  
Etter kontakt med Øyer kommune har de gitt innspill på konkrete tilføyelser i dokumentet. 
Blant annet vedrørende matsvinn: få til gode og fleksible avtaler med matleverandørene, 
f.eks. retur av overskytende.  
 
De påpeker behov for veiledning og avklaring av hva LRV/Visit Lhmr og kommunene kan 
bidra med av tilrettelegging. Eksempelvis kan arrangementskalkulatoren være en høy terskel 
for enkelte. 
 
Vurdering: 
Ansvar  
Hovedansvaret for å gjøre arrangementene mest mulig bærekraftige ligger hos arrangøren. 
Det vil være arrangøren som har ansvar for dialog om dette med sine samarbeidspartnere, 
arenaeiere og offentlige myndigheter. Men bærekraftkriteriene utfordrer også arenaeiere, 
den kommunale organisasjon og offentlige tjenestetilbud til å tilrettelegge og informere.  
 
Visit Lillehammer ved arrangementskoordinator vil i samarbeid med Lillehammerregionen 
vekst (LRV) tilby alle arrangører som ønsker det, veiledning.  
 
Kriteriene  
Flere etterspør om disse kriteriene skal gjelde alle, eller bare de store arrangementene.  
Intensjonen er at kriteriene skal være et verktøy for alle arrangører til å gjøre sine 
arrangementer mer bærekraftige. Betydningen vil være størst for de store arrangementene. 
Det foreslås at ved offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
 
Graderingen kan være en hjelp i arrangørens interne arbeid for å identifisere hvilke områder 
de ønsker å forbedre. Den vil gjennomgås med arrangementsansvarlig i Visit 
Lillehammer/LRV der arrangøren setter en gradering på bakgrunn av status for 
arrangementet pr dags dato.  
Siden dette er en tidlig fase med innarbeiding av bærekraftstrategi, vil det ikke kunne stilles 
krav om at arrangøren har tilfredsstillende nivå på alle områder. Man kan forvente at 
prosess er igangsatt og arrangøren lager en plan for hva de ønsker å prioritere i et 
tidsperspektiv.  
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Det er et vedtatt mål at større gjentatte arrangementer skal oppnå en form for 
miljøgodkjenning. Vi har i dag to offentlige miljøsertifiseringer: «Miljøgodkjent 
arrangement» og «Miljøfyrtårn». Begge disse innebærer å delta i en prosess med 
profesjonell veiledning. Det vurderes om det kan være hensiktsmessig å etablere en noe 
enklere regional miljøgodkjenning for mindre og mellomstore arrangementer på bakgrunn 
av prosess og dialog om dette skjemaet.  
 
Vurderingen gjøres av regionens forvaltningsansvarlig.  
Grad 0 = Ikke igangsatt  
Grad 1 = påbegynt prosess for dette feltet  
Grad 2 = Utarbeidet plan for temaet, relevant analyse (eks ROS-analyse), identifisert tiltak  
Grad 3 = Vedtatt helhetlig plan og planlagte tiltak, inngått forpliktende avtaler, eks budsjett i 
balanse etc.  
Grad 4 = Arrangør kan vise til at konsept fungerer, tiltak er kommunisert ut, gjennomføres på 
akseptabelt nivå  
Grad 5 = Sterk regional betydning, kan vise til gjennomføringsevne. (Innen «Miljø» vil dette 
være tilstrekkelig for regionens miljøgodkjenning i henhold til standard for miljøgodkjent 
arrangement)  
Grad 6 = Har betydelig nasjonal betydning, inneholder gjerne banebrytende tiltak. (Innen 
miljø: formell miljøsertifisering).  
 
Arrangementskoordinator i Visit Lillehammer vil være hovedkontakt i dette arbeidet. 
Sammen med kulturnæringsutvikler i LRV og kontaktpersoner i kommunene vil disse utgjøre 
et rådgivende team. Hver kommune har utpekt en kontaktperson for dette arbeidet. 
 
Det er utarbeidet forslag til en innledning med råd om hvordan man kan bruke skjemaet for 
prosess hos arrangørene (se vedlegg).  
Andre konkrete innspill som er mottatt, legges inn i forslag til revidert skjema.  
 
Siden vi er i en tidlig innføringsfase, vil det fortsatt være en dynamisk prosess å utvikle 
kriteriene og skjemaet.  
 
For arrangører som ikke har gjort slike vurderinger, vil det fordre en ressursinnsats. Men det 
antas at kriteriene vil tilføre en struktur på arbeidet som vil effektivisere prosessene på sikt 
og kanskje gi arrangører konkurransefortrinn. Det forventes at det blir stadig større fokus på 
dette i framtida.  
 
Det må gjøres et videre arbeid for å forankre og informere i alle aktuelle miljøer.  
I løpet av november 2020 planlegges et miniseminar med veiledning som har fokus på 
hvordan bærekraftkriteriene kan være nyttige for alle arrangører.  
Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen har høsten 2020 enstemmig anbefalt 
at kriteriene for bærekraftige arrangement vedtas av kommunene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 

høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen.  
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2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, 
skal bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  

3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand 
fra LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning  

 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.11.2020 sak 121/20 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 
«Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 200.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen».  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med endringen i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 

høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen.  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 200.000 eller mer, 

skal bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand 

fra LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning  
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INNLANDET REVISJON IKS - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN PÅ GRUNN AV AT 
KOMMUNENE I VALDRES HAR VALGT INNLANDET REVISJON IKS 
SOM SIN REVISOR 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3794     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
87/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Gjeldende selskapsavtale Innlandet Revisjon IKS fra 2018  
2. Utkast til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å slutte seg til representantskapets forslag til ny 
selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av 
at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.  
 
Saksutredning: 
Kommunene i Valdres har vært deltaker i og kjøpt revisjonstjenester fra Kommunerevisjon 
IKS. 
 
Representantskapet for Kommunerevisjon IKS vedtok i sitt møte 07.05.20 å oppløse 
Kommunerevisjon IKS, og de oppfordret kontrollutvalgene i de respektive kommunene 
samlet eller innen dalførene om å samordne seg i arbeidet med å hente inn 
revisjonstjenester. 
 
Kontrollutvalgene i kommunene i Valdres vedtok på sine møter i starten av mai 2020 å 
innstille Innlandet Revisjon IKS som sin revisor. Kommunene hadde kommunestyremøter i 
mai og juni. Alle kommunestyrene innstilte i sine vedtak på valg av Innlandet Revisjon IKS 
som sin revisor.  
 
Det er utarbeidet forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS gjeldende fra 
01.01.2021 der de seks kommunene i Valdres inngår som deltakere i selskapet. Forslaget er 
utarbeidet i samarbeid med de seks ordførerne i Valdres. 
  
Forslaget er basert på dagens avtale med nødvendige endringer for å innarbeide de seks 
kommunene i Valdres. Selskapsavtalens §1 Selskapets navn og deltagere, §4 Deltagernes 
ansvar og eierandel og §6 Representantskapet er foreslått endret. I tillegg er 
selskapsavtalens §18 Pensjonsforpliktelser til pensjonister og oppsittere foreslått fjernet. 
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Selskapsavtalen «§ 1 Selskapets navn og deltagere» foreslås endret med at de seks Valdres- 
kommunene kommer inn som deltagere.  
 
Selskapsavtalen «§ 4 Deltagernes ansvar- og eierandel» foreslås endret med at eiernes 
deltagerinnskudd økes fra kr 2 171 800 til kr 2 378 900. Foreslått økning av 
deltagerinnskuddet på kr 207 100 er forslag til deltagerinnskudd for kommunene i Valdres. 
Deltagerinnskuddet for kommunene i Valdres er beregnet etter samme prinsipp som 
deltagerinnskudd for dagens eierkommuner, dvs. kommunenes folketall 01.01.2004. 
Deltagerinnskuddet for dagens eiere er ikke endret. Eierandel er beregnet forholdsmessig ut 
fra deltagerinnskudd. Kommunene i Valdres får til sammen en eierandel på 8,7 % mens 
dagens eiere får tilvarende samlet reduksjon av eierandel.  
 
    01.01.2018   Endringer    01.01.2021   

Kommune Eierandel Innskudd Eierandel Innskudd Eierandeler Innskudd 

                

3400 
Innlandet 
fylkeskommune 17,48 %         380 000  -1,48 %               -    16,00 %         380 000  

3405 Lillehammer  13,13 %         285 400  -1,15 %               -    11,98 %         285 400  

3407 Gjøvik  14,42 %         313 400  -1,26 %               -    13,16 %         313 400  

3431 Dovre 1,51 %           32 500  -0,13 %               -    1,38 %          32 500  

3432 Lesja 1,16 %           25 000  -0,10 %               -    1,06 %          25 000  

3433 Skjåk 1,25 %           26 900  -0,11 %               -    1,14 %          26 900  

3434 Lom 1,31 %           28 200  -0,12 %               -    1,19 %          28 200  

3435 Vågå 1,99 %           42 900  -0,17 %               -    1,82 %          42 900  

3436 Nord Fron  3,10 %           67 400  -0,27 %               -    2,83 %          67 400  

3437 Sel 3,19 %           68 700  -0,28 %               -    2,91 %          68 700  

3440 Øyer  2,55 %           55 400  -0,22 %               -    2,33 %          55 400  

3441 Gausdal 3,24 %           70 400  -0,28 %               -    2,96 %          70 400  

3442 Østre Toten 7,67 %         166 800  -0,67 %               -    7,00 %         166 800  

3443 Vestre Toten 6,59 %         143 400  -0,58 %               -    6,01 %         143 400  

3053 Jevnaker 3,32 %           72 200  -0,29 %               -    3,03 %          72 200  

3054 Lunner 4,44 %           96 400  -0,39 %               -    4,05 %          96 400  

3446 Gran 6,86 %         149 200  -0,60 %               -    6,26 %         149 200  

3447 Søndre Land 3,16 %           68 800  -0,28 %               -    2,88 %          68 800  
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3448 Nordre-Land 3,63 %           78 800  -0,32 %               -    3,31 %          78 800  

3449 Sør- Aurdal   
  

1,55 %         36 900  1,55 %          36 900  

3450 Etnedal   
  

0,67 %         16 000  0,67 %          16 000  

3451 Nord-Aurdal   
  

3,12 %         74 200  3,12 %          74 200  

3452 Vestre Slidre   
  

1,10 %         26 200  1,10 %          26 200  

3453 Øystre Slidre   
  

1,49 %         35 500  1,49 %          35 500  

3454 Vang   
  

0,77 %         18 300  0,77 %          18 300  

  
              

                
Sum    100,00 %      2 171 800  0 %       207 100  100,00 %      2 378 900  

 
I selskapsavtalen «§ 6 Representantskapet» endres første setning fra 19 til 25 
representanter.  
 
Selskapsavtalen «§ 18 Pensjonsforpliktelser til pensjonister og oppsittere» kom inn som ny 
paragraf i avtalen 01.01.18. Denne foreslås slettet. 
 
Ifølge lov om interkommunale selskaper § 4 og selskapsavtalen § 15 1. ledd skal endringer 
som gjelder den enkelte deltagers eierandel i selskapet og den enkeltes deltagers 
ansvarsandel i selskapet godkjennes av deltagerkommunene. Ifølge samme lovs § 4 må 
fylkestinget/kommunestyret selv godkjenne endringene, denne beslutningen kan ikke 
delegeres. 
 
Endringsforslagene er i samsvar med lovens § 4 som stiller krav til hva selskapsavtalen skal 
inneholde. 
 
Vurdering: 
Det foreslås at kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for 
Innlandet Revisjon IKS i forbindelse med Valdres-kommunenes valg av Innlandet Revisjon IKS 
som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Kommunestyrets vedtak fattes under 
forutsetning av at øvrige deltakere slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, i forbindelse med Valdreskommunens valg av 
Innlandet Revisjon IKS  som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Vedtaket 
fattes under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte 
endringen i selskapsavtalen. 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.11.2020 sak 120/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, i forbindelse med Valdreskommunenes valg av 
Innlandet Revisjon IKS  som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Vedtaket 
fattes under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte 
endringene i selskapsavtalen. 
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NOK. GJØVIK. IKS  - ENDRING I SELSKAPSAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3145     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
88/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til selskapsavtale med navneendring revidert 26.08.2020 
2. Selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS revidert 03.11.2020. Gjeldende fra 01.01.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 73/20, møte 24.09.2020 – SMISO – Endring i selskapsavtale med navneendring 
Brev fra SMISO til eierkommunene, datert 13.11.2020 
Protokoll fra representantskapsmøte i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKS 
03.11.2020. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å slutte seg til ny revidert selskapsavtale med 
navneendring vedtatt i representantskapsmøte i Støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep IKS 03.11.2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i kommunestyret 24.09.2020, sak 73/20: 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale med navneendring. 
 
I representantskapsmøte i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep IKS 03.11.2020 ble 
det foreslått endringer i Forslag til selskapsavtale med navneendring, slik den ble lagt fram 
for kommunestyret i sak 73/20. Endringene er i § 6 og § 11 i selskapsavtalen (endringer 
markert med gult i vedlegg 1). 
 
Representantskapet i Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep fattet følgende vedtak i 
representantskapsmøte IKS 03.11.2020: 

1. Representantskapet vedtar navnendringen, og selskapet kan fortsette/delta i videre 
arbeid med navnendringen sammen med paraplyorganisasjonen. 

2. Revidert selskapsavtale sendes ut til kommunene med behandlingsfrist 31.12.2020. 
Ny gjeldende avtale skal gjelde fra 1.1.21. Neste representantskapsmøte vil bli 
gjennomført innen 1.mars 2021. 
 
 

SMISO oversender revidert selskapsavtale med endringer i § 6 og § 11 som ble vedtatt i 
Representantskapsmøte 03.11.2020. Selskapsavtalen er lik i alle kommuner i eierskapet og 
skal gjelde fra 01.01.2021. 
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SMISO ber om at forslaget til ny selskapsavtale behandles i kommunestyret innen  
31. desember 2020.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har ingen kommentarer til de to endringene i § 6 og § 11 i 
selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS. For å overholde fristen for behandling i kommunestyret 
innen 31.12.2020, legges saken frem direkte til kommunestyret den 03.12.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS revidert 03.11.2020, 
gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 F35  
Arkivsaksnr.: 20/3938     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
7/20 Flerkulturelt råd 18.11.2020 
 
89/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert 28.10.20 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDi sin anmodning om 
bosetting av 10 flyktninger i 2021. 
 
Saksutredning: 
Prognosene fra beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig å 
bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i 2021. Beregningen er gjort med utgangspunkt i: 
 Prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 Prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 Prognoser over antall overføringsflyktninger 
 
Bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året og bli lavere eller høyere enn det som ligger 
til grunn for anmodningen. Det knytter seg stor usikkerhet til antallet på grunn av at 
pandemien vil kunne påvirke bl.a. muligheten for innreise av overføringsflyktninger i 2021. 
 
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 
2021. Ut i fra disse kriteriene har IMDi i samråd med KS vurdert anmodningen til 
kommunene. 
 
Kriteriene som ligger til grunn for anmodningen er som følger: 
 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting 
 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, - samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt 
 Kommunes kapasitet og kompetanse til ås sikre et godt integreringsarbeid skal tas 

hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes bl.a. med utgangspunkt i kommunens 
innbyggertall 
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 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer med mindre 
det foreligger særskilte forhold 

 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes 
særskilt for bosetting 

 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, 
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. Det skal også tas hensyn til om 
kommunen kan bosette flyktninger med store funksjonsnedsettelser  

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 
innvandrerbefolkning. Et område her brukes om en kommune eller bydel. 

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 
 
Med utgangspunkt i ovennevnte har IMDi anmodet Øyer kommune om å bosette 10 
flyktninger i 2021. 
 
Vurdering: 
Øyer kommunestyre har fulgt opp alle anmodninger fra IMDi om bosetting, og det er bosatt 
flykninger i kommunen de siste 30 – 40 årene. Endringer i flyktningpolitikken nasjonalt og 
internasjonalt har medført at antallet det er behov for å bosette de siste årene er blitt 
redusert og for Øyer kommunes vedkommende har det resultert i mer enn halvering av 
bosettingen fra ca. 25 til 8-10 personer i året. I 2020 ble Øyer kommune anmodet om å 
bosette 10 personer. Hittil i år er det bosatt 9 overføringsflyktninger.  
 
Ut ifra de kriterier som er benyttet for vurdering av bosetting, er Øyer kommune anmodet 
om å ta imot 10 flyktninger i 2021. Det er sannsynlig at dette vil bli overføringsflyktninger. 
Endringer i bosettingstallene tilsier at aktiviteten må endres og tilpasses nye forutsetninger. 
Det er viktig med kontinuitet i bosettingsarbeidet i kommunen, stabilitet og kompetanse i 
tjenestene og ha beredskap for opp – og nedbygging av bosettingskapasiteten. 
Kommunedirektøren mener anmodningen fra IMDi bør imøtekommes, og at det er svært 
viktig å opprettholde kapasitet i kommunen til å kunne bosette flyktninger også videre i 
økonomiplanperioden. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.11.2020 sak 119/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
Behandling/uttalelse i Flerkulturelt råd den 18.11.2020 sak 7/20 
 
Behandling: 
Flerkulturelt råd stiller seg bak formannskapets innstilling. 
 
 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
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HØRINGSUTTALELSE - GODKJENNINGSMODELL FOR FRITT BRUKERVALG, ENDRING I HELSE- 
OG OMSORGSTJENESTELOVEN 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/4041     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/20 Tjenesteutvalget 17.11.2020 
 
90/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdept: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/aaeec2248d2a4fb8aeb2c763861ccae8/horingsn
otat---forslag-om-endringer-i-helse--og-omsorgstjenesteloven-godkjenningsmodell.pdf  
 
Sammendrag: 
Komunedirektøren anbefaler Kommunestyret om å gi høringsuttalelse til HODs forslag til 
endring i Helse- og omsorgsloven om ny godkjenningsmodell for fritt brukervalg. 
 
Saksutredning: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring et forslag om å innføre en 
valgfri modell for kommunene som skal gjøre det enklere å ta i bruk fritt brukervalg for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Høringsfristen er 8. desember 2020. 
 
I høringsnotatet foreslås det å lovfeste grunnleggende prinsipper for anvendelse av en 
godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester etter 
helse- og omsorgstjenesteloven. Hensikten med forslaget er å gi innbyggere mulighet til selv 
å velge tjenesteleverandør. Regjeringen ønsker å endre helse -og omsorgstjenesteloven slik 
at kommuner selv kan innføre fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. Endres loven vil 
godkjenningsmodellen være en juridisk ramme for kommunene som ønsker å innføre fritt 
brukervalg. Det juridiske rammeverket er ment for å forenkle prosessen med å innføre fritt 
brukervalg og gjøre det enklere og mer forutsigbart for leverandører av private tjenester. 
 
Grunnprinsippet i en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at innbyggerne får velge 
mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Forholdet mellom 
kommunen og leverandøren reguleres av både lov og kontrakt, mens forholdet mellom 
innbyggeren og kommunen følger av helse- og omsorgslovgivningen. 
 
Det er den svenske «Lag om Valfrihetssystem» som er brukt som eksempel, og 
høringsnotatet viser at departementet ønsker å legge seg tett opp til det svenske lovverket. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/aaeec2248d2a4fb8aeb2c763861ccae8/horingsnotat---forslag-om-endringer-i-helse--og-omsorgstjenesteloven-godkjenningsmodell.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/aaeec2248d2a4fb8aeb2c763861ccae8/horingsnotat---forslag-om-endringer-i-helse--og-omsorgstjenesteloven-godkjenningsmodell.pdf
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Vurdering: 
Ordningen med fritt brukervalg etter svensk modell bør ikke innføres i Norge.  
Øyer kommune er enig med regjeringen i at hver pasient, bruker og pårørende er unik og har 
ulike behov. Øyer kommune mener at disse ulike behovene best ivaretas gjennom et godt 
offentlig helsevesen, som bygger på et godt samarbeid mellom kommune og stat. I tillegg er 
det bedre utnyttelse av fellesskapets ressurser å sikre enda bedre kommunal helse og 
velferdstjeneste, enn å bruke det på å bygge opp private aktører.  
 
Hvis kommunene økonomisk skal tilrettelegge for private aktører, så vil det slik Øyer 
kommune ser det på sikt ikke handle om valgfrihet, men om du har råd til å betale for 
tjenestene du trenger. Spørsmålet er om dette er starten på en debatt på om vi skal ha et 
skattefinansiert helsevesen eller om hver enkelt innbygger skal betale for tjenester av egen 
lomme. Å åpne opp for private aktører fører ikke nødvendigvis til bedre og mer individuelle 
tjenester for den enkelte, men kan på sikt resultere i ulik tilgang til helse og 
velferdstjenester.   
 
I Øyer kommune, som i mange andre kommuner, har vi mange prosjekter på gang for å gjøre 
kommunen bedre rustet, mer robust og bærekraftig for nåtiden og fremtiden. Dette gjøres 
gjennom arbeidet med tidlig innsats, hverdagsrehabilitering, ulike botilbud til kommunens 
innbyggere, utvikling av heltidskultur og økt fokus på folkehelse. 
  
Vi ønsker ikke et to-delt system. Ett system som kommunen styrer og ett utenfor 
kommunen, og hvor begge systemene skal finansieres av kommunen. Forskning (FAFO) viser 
liten eller ingen forskjell i kvalitet på tjenestene som driftes av henholdsvis kommunen, 
private eller ideelle. Dette gjelder også Sverige og Danmark.  
 
Det er ikke slik at valgfrihet i seg selv er en kvalitet. Da blir det viktigere og riktigere å legge 
tid og penger i den offentlige kommunale helsetjenesten. Modellen som det legges til rette 
for i denne høringen vil også kunne generere økt byråkrati og kontrollmekanismer som i 
stedet bør brukes på å yte tjenester til innbyggerne. Det er også slik at private aktører skal 
ha avkastning og dermed vil det skape press på tjenestenes kvalitet og eller de ansattes 
vilkår. Det er ikke bra for brukerne av helse og velferdstjenestene. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Komunedirektøren anbefaler Kommunestyret om å gi høringsuttalelse som gjengitt i 
saksframlegget, til HODs forslag til endring i Helse- og omsorgsloven om ny godkjennings-
modell for fritt brukervalg.  
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 17.11.2020 sak 19/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt mot en stemme (H). 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunedirektøren anbefaler Kommunestyret om å gi høringsuttalelse som gjengitt i 
saksframlegget, til HODs forslag til endring i Helse- og omsorgsloven om ny godkjennings-
modell for fritt brukervalg.  
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159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 159A  
Arkivsaksnr.: 16/2177     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
91/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Svar på spørsmål fra PMU 13.10.2020 
2A.  Plankart fra forslagsstiller, datert 30.10.2020 
2B.  Plankart fra kommunedirektøren datert 30.10.2020 
3 Reguleringsbestemmelser datert 28.09.2020  
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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med plankart datert 30.10.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 28.9.2020 og kommunedirektørens forslag til 
plankart, datert 30.10.2020. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal 
behandling av Areal + AS på vegne av Hundbergslia 
hytteplanlag.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i verneskogsområde på begge 
sider av Holmsetervegen fra 800 moh. og grensa til 
Øyer statsallmenning.  
 

Planområde
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PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget i møte 4.6.2019, sak 32/19 og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader til planen var 22.8.2019. Ved fristens utløp var 
det kommet inn 17 merknader. Disse er sammenfattet med kommunedirektørens 
kommentarer i eget vedlegg til saksframlegget. De merknadene som tas til følge er 
innarbeidet i planforslaget før sluttbehandling. Merknadsdokumentet inneholder også  
innsigelser til planmaterialet fra NVE og Innlandet fylkeskommune. Innsigelse fra NVE gjelder 
sikkerhet mot flom og overvann samt vannforsyning. Innsigelse fra Innlandet 
fylkeskommune omhandler kulturminner og hensyn til disse i planmaterialet. 
 
Innsigelsene er gjort rede for i saksframlegget og endringer av planen som følge av 
innsigelsen er avklart med fagmyndighetene. Formelt bortfall av innsigelse gjøres på 
bakgrunn av vedtatt plan, som må inneholde de endringene som utgjør grunnlaget for at 
innsigelsen kan frafalle.  
 
FORSLAGSSTILLERS ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
- Forslagsstiller har tatt ut tomtene T7, T13, T46 og T50 ut av planen.   
- Noen tomter er re-lokalisert 
- Byggeformål er redusert på store eksisterende tomter som nå er tegnet med 
eiendomsgrenser men som opprinnelig var et punktfeste, jf. gjeldende reguleringsplan. 
Resterende areal av tomta er endret til LNF-formål der areal for nye tomter overskrider 2 
daa. Dette er videreføring av «sirkelprinsippet» i gjeldende plan som anga plassering med 
disponering av ca. 1 daa for hver tomt/punktfeste. 
- Inntatt byggegrense mot Nedre Hundtjønn. 
- Inntatt en henynssone på 10 m mot myr (H520 sikring av sårbar natur/myr og 
kantområder). 
- Justert bestemmelse om inngjerding 
- Inntatt bestemmelse om inngjerding rundt kulturminner 
- Inntatt bestemmelser om flom og overvann 
- Inntatt bestemmelse om utredningskrav VA 
- Tomt T44- Hensynsone H570-5 er justert. Arealformålet under hensynsonen beholdes som 
byggeområde.  
- Bestemmelse om oppstugu er tatt ut.  
 
NY BEGRENSET HØRING FØR SLUTTBEHANDLING 
På grunnlag av ønske fra forslagsstiller om endringer av tomter etter offentlig ettersyn, - 
endringer som kommunedirektøren oppfatter ikke ligger innenfor planens handlingsrom, ble 
disse endringene fra forslagsstiller sendt ut på en begrenset høring, jf. vedlegg 8.  
 
Det har kommet 6 merknader ved denne høringen hvorav 2 merknader fra samme 
hytteeiere.  
Sammendrag av merknader ved denne høringen med kommunedirektørens kommentarer 
følger vedlagt, - vedlegg 9. På grunnlag av merknader ved høring er T5, T6 og T23 flyttet noe. 
Tomt T13 er varslet tatt ut etter merknad ved høring. Merknaden beskrev et myrlendt 
område der tomten var tenkt plassert. Etter befaring fra kommunen av tomten 24.9.2020 
foreslås denne tatt ut av forslagsstiller, men det er ikke mottatt nytt plankart som hensyntar 
denne avgjørelsen.  
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Behandling i plan- og miljøutvalget 13.10.2020/sak 94/20 
Hilde Margaret Strangstadstuen er grunneier og fratrådte under behandlingen pga. habilitet. 
Dag Norvald Hansen tiltrådte som vara. 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
 
Spørsmål: 
Spørsmål om 4 prinsipp om fortetting. Hvor kommer prinsippene om fortetting fra? 
Det må fremgå av saken at det er gitt midlertidig brukstillatelse for avløp, når dette er gjort 
gitt. 
Det sendes spørsmål til administrasjonen planen i god tid før neste møte. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
Forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
Kommunedirektørens svar til plan- og miljøutvalget er vedlagt som vedlegg 1.  
 
Prinsipper og føringer for fortetting i boligområder eller hytteområder kan både være 
generelle og særskilte. I sårbare områder er det viktig at det tas særskilte hensyn slik at 
områdets karakter ikke endres dersom dette er en forutsetning for planarbeidet. Det var 
ikke ønske om transformering av området i denne fortettingen. I Hundbergslia har 
naturkvalitetene omkring hyttene en slik verdi at dette må tas spesielt hensyn til. 
 
Når forslag til fortetting går ut over de rammene for fortetting og planendring som er varslet 
ved oppstart av planarbeidet mener kommunedirektøren det er viktig å foreslå et plankart 
som er innenfor planprosessens avklarte rammer. Dersom planforslag kommer til 
sluttbehandling med store tomteoverskridelser vil dette legge føringer for hva som senere 
kan aksepteres i andre planforslag. Kommunedirektøren har ved flere anledninger justert 
ned antall boenheter i andre planforslag. Det vil være en endring av praksis dersom det 
tillates en tilnærmet 100% økning i antall boenheter sammenlignet med hva som ble varslet 
ved planoppstart. Dette vil gi uheldig presedensvirkning for kommende planbehandlinger. 
  
Tomt T16 er trukket inntil veg/mot øst etter offentlig ettersyn. En del av tomten ligger i 
hensynsone avsatt mot myr. Det er lagt inn byggegrense mot myr slik at den ikke berører 
hensynsonen. Endringen er innarbeidet ved sluttbehandling.  
 
Under gjengis vurderingene fra saksframlegg i sak 94/20. 
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HOVEDGREP/PLANGREP OG ANTALL ENHETER 
I saksframlegg ved 1. gangs behandling tok rådmannen – heretter benevnt som 
kommunedirektøren- opp forholdet med tanke på å sikre at viktig kvaliteter i gjeldende 
område ikke ødelegges. «For Hundbergslia gjelder det eksempelvis at naboskap ikke blir for 
tette, at natur ikke belastes med en urbanisert utbygging, at utbygging for infrastruktur ikke 
graver i stykker det som er av naturkvaliteter. Myrer skal ikke bygges ned og ny 
bebyggelse/tomter skal plasseres i god avstand til og mellom eksisterende bebyggelse.  
 
Det er etterspurt prinsipper ved fortetting med tanke på eksisterende hytter som 
eksempelvis, - ikke bygge inn eksisterende hytter med tanke på fri adkomst som 
hytten/tomten har i dag, beholde tilgang til friluftsområder inntil eksisterende tomter, 
plassering av tomter og bebyggelse for bevaring av eksisterende vegetasjon i et område med 
lav bonitet, unngå innbygging av tomter med veger på for eksempel 3 sider mv.  
 
Rådmannen vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn». 
 
Dette har vært hovedanliggende i planprosessen etter offentlig ettersyn. Dette gjenspeiles 
også i kommunedirektørens kommentarer i merknadsdokumentet, der prinsipper og 
føringer er i samsvar med det som her over er nevnt. Samtidig som det har vært arbeidet 
med å finne løsninger for å imøtekomme innsigelser som ble fremsatt. Merknader er enten 
tatt til etterretning eller til orientering, hvorav det første har medført endringer i enten 
plankart eller bestemmelser.  
 
Fylkesmannen i Innlandet har inngitt en merknad som støtter opp under prosessen 
kommunedirektøren fremførte behov for i saksframlegget til 1. gangs behandling, - at det 
etter det offentlige ettersynet må vurderes antall fremtidige hyttetomter i fortettingen.  
 
Kommunedirektøren har i dialog med regulant og grunneiere forsøkt å få til en reduksjon i 
antall tomter i tråd med merknaden, men har ikke vunnet gehør. Det legges derfor frem to 
alternativer til plankart til sluttbehandlingen. Kommunen har spurt om plankonsulenten 
kunne tegne ut et alternativt plankart på vegne av kommunen til sluttbehandling. På grunn 
av stor arbeidsmengde og endring i bemanning, hadde ikke Areal+ anledning til å gjøre dette 
før sluttbehandling. Kommunen har derfor kun krysset ut tomter i forslagsstillers plankart for 
å vise hvilke tomter kommunen mener skal utgå for å imøtekomme planforslagets intensjon. 
Intensjonen var en nennsom fortetting på inntil 25 nye hyttetomter innen planområdet i 
tillegg til 3 tomter som planen fysisk er utvidet med i kommuneplanprosessen.  
 
Forslagsstillers plankart til sluttbehandling inneholder 46 nye tomter. 
På bakgrunn av offentlig ettersyn og begrenset høring utsendt 30.6.2020, har forslagsstiller 
tatt ut følgende tomter; T7, T13, T46 og T50. Dette er ikke innarbeidet i forslagsstillers 
plankart før sluttbehandling. Videre er det gjort noen tilpasninger mht. plassering av tomter. 
 
I dialog med forslagsstiller har det vært fokus på prinsippet om ikke å bygge inn eksisterende 
hytter og at fortettingen ikke må gå på bekostning av kvalitet i området og nennsom 
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fortetting. Der det har vært utfordringer mht plassering har forslagsstiller heller ønsket en 
relokalisering enn å ta tomten ut av plankartet.  
 
På plankart til sluttbehandling er myrkanter sikret med en hensynssone på 10 m. Denne skal 
forhindre bygging inn mot myrene. Nye tomter, som ved offentlig ettersyn var i konflikt med 
flomsoner eller myr er til sluttbehandlingen re-lokalisert, er tatt ut eller det er satt en 
byggegrense mot myr i tillegg til hensynsonen. 
 

Gjeldende plan (2005) viser 
byggeområder som oransje ringer. I 
bestemmelsene (2005) står det at en 
fritidstomt skal være ca. 1 daa. Noen 
eksisterende tomter er store, men i 
gjeldende plan er den oransje ringen da 
plassert over eiendommens eksisterende 
bebyggelse. Dette er videreført i 
planforslaget som ligger til 
sluttbehandling. De største tomtene har 

to arealformål; byggeformål og LNF-formål, der byggeformål utgjør under 2 daa rundt 
eksisterende bebyggelse. Dette plangrepet er for å hindre fortetting uten planprosess. 
Eksempelvis er en eiendom på over 2 daa mulig å dele, men det er ikke sikkert at det er 
hensiktsmessig eller ønskelig i plansammenheng. Kommunedirektøren mener det er viktig 
med styring av dette og har justert byggeområde for tomtene til under 2 daa slik at 
grunnlaget for deling av eiendommer og nye tomter ikke kan skje uten endring av 
reguleringsplan. Middels store eiendommer er begrenset med byggegrenser for å hindre 
bygging ned mot Nedre Hundtjønn. 
 
Kommunedirektørens plankart til sluttbehandling inneholder 30 nye tomter:   
Som utgangspunkt for justering av plankartet har kommunedirektøren hatt som mål at 
resultatet skulle være en fortetting av 25 tomter i tillegg til 3 tomter i en planutvidelse 
nordøst i området. Totalt 28 tomter. Dette er rammene som ble lagt for planprosessen. 
Kommunedirektørens forslag til sluttbehandling inneholder to tomter utover målet, men 
finner dette forsvarlig. 
 
I denne saken burde det vært varslet ny oppstart av planarbeidet med et høyere antall 
enheter da forslagsstiller så at ønsket fra de ulike grunneierne langt oversteg hva som var 
avtalt i planprosessen med kommunen.   
Kommunedirektøren skriver i saksframlegg til offentlig ettersyn; «Rådmannen (nå 
kommunedirektøren) vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn». 
 
Planprosessen viser en utvikling og endring fra planinitiativ, til varsel om oppstart og 
innlevert planforslag til behandling. Planinitiativet viste de innledende rammer for ønsket 
prosess fra grunneierne. Under viser utklipp fra innsendt planinitiativ. 

I påfølgende oppstartmøte ble det 
avklart at det kun var ønskelig å utvide 
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planområdet i nordøstre hjørne av planen i tråd med et innspill gitt i kommuneplanen fra 
grunneier. Videre ble det i dialogen oppjustert antall tomter med 66% til 25 tomter i 
fortetting nennsomt i vestre del av planområdet. Dette antallet var også annonsert i varsel 
om oppstart av planarbeid. 
 
Begrunnelse for at antall tomter til fortetting har økt med nesten 100% fra oppstartsmøte til 
det offentlige ettersynet er ikke kommentert i innsendt planforslag og gitt noen utdypende 
redegjørelse for. Kommunedirektøren antar at grunneiere som har spilt inn ønske om 
hyttetomter på sin teig er hensyntatt av regulanten. At dette da har gått langt ut over 
rammene for planarbeidet er ikke forsøkt løst fra regulantens side. Det er 19 grunneiere 
innenfor planområdet som har regulerte hyttetomter på sine teiger fra tidligere. Av disse 
spilte 5 grunneiere til sammen inn ønske om 27 nye tomter i denne fortettingen. Allerede 
der er det misforhold mellom planlagt fortetting og grunneieres forventning til 
planprosessen.  
 
I forhold til kommunens forvaltningsansvar som planmyndighet er det kommunens rolle å 
balansere de ulike interessene i lys av rammene som planarbeidet ble gitt i oppstartsmøtet. I 
varsel om oppstart var det angitt planendring med inntil 25 + 3 nye tomter. 
Kommunedirektørens gjennomgang av merknader fra berørte naboer og regionale 
myndigheter gir i tillegg til oppstart varselet grunnlaget for de endringene som 
kommunedirektøren legger frem som et alternativ ved sluttbehandling av planen.  
 
Planforslaget ved offentlig ettersyn viste 50 nye hyttetomter (47+3 i utvidelse). Det har ikke 
vært mulig å komme fram til et omforent forslag for antall enheter/nye tomter som er mer i 
råd med varsel om oppstart. Kommunedirektøren har derfor på eget initiativ, med 
forslagsstillers forslag til plankart som utgangspunkt, redusert antall tomter i tråd med de 
rammer som var satt for planarbeidet.  
 
Kommunedirektøren mener det vil være svært uheldig dersom kommunestyret vedtar et 
planforslag med nær 100% overskridelse av antall tomter, slik forslagsstiller ønsker. Et slikt 
vedtak vil gi grunnlag for presedens for fremtidige planprosesser der en regulant kan legge 
inn flere tomter eller bebyggelse enn det planprosessen er berammet til. 
Kommunedirektøren finner heller ikke at områdets plassering, utenfor det tunge 
utbyggingsområdet i Hafjell, kan legitimere en slik overskridelse. 
 

Til venstre vises plankartet 
som har vært framlagt til 
offentlig ettersyn. Ringene, 
nummerert 1-6 markerer 
områder som har vært vurdert 
som problematiske mht. 
innebygging av eksisterende 
tomter, og / eller vært 
gjenstand for merknad. I dialog 
med forslagsstiller har forhold 
i området ved ring nr.1 -3 blitt 
løst. 
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Ring nr. 4 omhandler deling av eksisterende fritidstomt. Et gammelt vegfar går over tomten 
og skaper et naturlig dele. Det er eier av tomten som ønsker å dele. Merknad fra nabo er tatt 
til følge og fortetting er ikke innregulert. Grunneier kan evt. påklage reguleringsplanen. 
  
Ring nr. 5 – tomtene T5-T8 har vært gjenstand for diskusjon med forslagsstiller. Plankartet 
fra forslagsstiller til sluttbehandling viser at T7 er tatt bort og det er skapt en avstand mellom 
eksisterende tomter og de ønskede nye tomtene. Kommunedirektøren mener dette fortsatt 
gir en grad av innbygging og tomtene er bratte. Etter en helhetlig vurdering av planforslagets 
tomtefordeling grunneiere imellom har kommunedirektøren funnet at tomtene kan utgjøre 
en andel i de 30 nye tomtene. Kommunedirektøren har lagt til grunn at de ulike 
landbrukseiendommen som utgjør store deler av rammene rundt hyttebebyggelsen bør ha 
en lik fordeling av nye hyttetomter. 
 
Ring nr. 6 omhandler det kommunedirektøren mener er innbygging av eksisterende tomt. 
Tomt T51 foreslås tatt ut. Samme diskusjon har vært ført for tomte T31 og T32. 
Forslagsstiller har argumentert med at disse er tomter fra en disposisjonsplan fra 1970-tallet. 
Disposisjonsplanen fra 1970-tallet har ikke lengre rettsvirkning og det er reguleringsplanen 
fra 2005 som viser hvilke tomter som ble tenkt videreført fra gammel disposisjonsplan. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at T31, T32, i tillegg til T51 tas ut på grunn av prinsipp 
om innbygging av eksisterende tomt eller uønsket grad av fortetting. 
 
I forhold til merknader fra Fylkesmannen i Innlandet mht avvik i antall enheter ved varsel om 
oppstart og innsendt planforslag, vil kommunedirektøren foreslå følgende tomter tatt ut av 
plankartet for å nå antallet som var utgangspunkt for planprosessen. Tomtene er forsøkt 
fordelt slik at alle grunneiere som i forslagsstillers plankart har tomter også beholder tomter 
i kommunedirektørens forslag til plankart: 
Disse foreslås tatt ut, og er merket med rød ring i plankartet til kommunedirektøren: 
T1, T3, T10, T12, T13 (tomt i myr) T19, T22, T33, T34, T35, T 38, T40 og T49.  Videre foreslår 
kommunedirektøren at tomt T37 og T47 slås sammen til en tomt og reduseres til en høvelig 
størrelse.  
 
Kommunedirektørens forslag til plankart avviker vesentlig fra forslagsstillers plankart, og 
inneholder 30 tomter: 
T2, T4, T5, T6, T8, T9, T11, T14, T15, T16, T18, T20, T21, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, 
T30, T36, T37/47, T39, T41, T42, T43, T44, T45, T48. 
 
VANN OG AVLØP – NY INFRASTRUKTUR 
Et av målene med planrevisjonen var å kunne åpne for innlagt vann i fritidsbebyggelsen. 
«Notat VA-plan for Hundbergslia hyttefelt, Øyer kommune» er utarbeidet av Asplan Viak i 
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planprosessen. Notatet er sist revidert 9.12.2019. Notatet svarer ikke ut NVEs innsigelse til 
planen i forhold til vannressursloven. NVE krever derfor at det inntas bestemmelser om krav 
til utarbeiding av helhetlig plan for vann- og avløpshåndteringen innenfor planområdet før 
det kan tillates innlagt vann i bebyggelsen. Det må også avklares med Mattilsynet om 
området er å betrakte som en drikkevannskilde, eller om det kan sees som flere separate 
kilder. Før arbeid med vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en 
lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens bestemmelser. Avklaring knyttet 
til vannforsyning og avløpsløsning må være avklart før tiltak for innleggelse av vann og 
utslipp av avløp kan behandles av Øyer kommune. Kommunen er gjort kjent med at flere av 
eksisterende hytter har innlagt vann i strid med planbestemmelsene. Det bør vurderes om 
hele planområdet skal underlegges en kartlegging slik at vurdering av forurensningskilder er 
kjent før det kan tas standpunkt til drikkevannskilder og avløpsløsninger. 
 
FLOM 
«Notat VA-plan for Hundbergslia hyttefelt, Øyer kommune» som ble lagt ut på offentlig 
ettersyn ble ikke ansett som tilfredsstillende arbeid med flomvurderinger i planområdet. Det 
foreligger nå en rapport «Flomvurdering Hundbergslia hytteområde» datert 17.4.2020. NVE 
har foretatt en gjennomgang av denne og anser utredningsgrunnlaget som tilfredsstillende. 
De angitte flomsoner og krav til sikringssoner/kantvegetasjon mv må innarbeides i plankart 
og bestemmelser og innsigelsen kan ikke frafalle før dette er ivaretatt.   
 
INNSIGELSE FRA NVE TIL FLOM OG OVERVANN 
NVE skriver i sitt tilsvar på oversendt oppdatert flom- og overvannsutredninger, jf. brev av 
20.5.2020, at NVE har ikke lenger merknader til den faglige utredningen og grunnlaget for 
innsigelsen er ikke lenger til stede. Men grunnlaget for innsigelsen opprettholdes til følgende 
forhold er ivaretatt: 
- Plankart må vise hensynssone fra fagrapporten uavhengig av underliggende arealformål 
- Bestemmelsene til hensynssone flom må inneholde dette: Det er ikke tillatt med nye 
byggetiltak i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp til gjeldende sikkerhetskrav 
gitt i TEK, og uten at denne sikringen påfører andre økt fare eller vesentlige negative 
konsekvenser for allmenne interesser. Det er tillatt med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som 
ikke omfattes av sikkerhetskrav i TEK, og som ikke påvirker flomfaren negativt.  
- Det må inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt 
som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§ 
28-1, 1-8, samt vrl § 7 og TEK.  
- Vannuttak: Foreslått bestemmelse: «Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes 
opp må NVE kontaktes for lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens 
bestemmelser». Dette er ikke tilstrekkelig og det må inn følgende i tillegg: «Lovmessig 
avklaring knyttet til vannforsyning må være på plass før nye byggetiltak kan igangsettes».  
 
NVEs anvisning er innarbeidet og ivaretatt i plankart og bestemmelser ved sluttbehandling 
av planen.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Endringer i reguleringsbestemmelsene etter det offentlige ettersynet vises med rød tekst.  
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Pkt 1 - Hensynsoner 
 Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder) H560 
Pkt 2 Kulturminner supplering til 1. avsnitt: 
jf. bestemmelse pkt. 6.2, nr. 4 (H730 Båndlagt sone for kulturminner).  
 
Pkt 2.5 tillegg; 
  Alle inngrep for vann og avløpshåndtering i terrenget skal repareres og revegeteres etter  
  naturlike prinsipper. 
 
Pkt 2.10 tillegg; .. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt… (, ledningstraséer og løsning for 
infiltrasjon av overvann). 
 
Pkt. 3.1.1. avsnitt endret: 
Samlet BYA skal ikke overstige 165 m2 hvorav samlet bebyggelse ikke skal overstige 125 m2 
BYA og 2 parkeringsplasser som utgjør 40 m2 BYA. 
 
Pkt. 3.1.2 Gesims- og mønehøyder, samt andre høyder, - tatt ut: 
Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 m.  
 
Eksisterende bebyggelse må ved nybygg eller restaurering følge materialvalget nevnt over. 
Synlig grunnmur skal ikke være mer enn 30 cm høy. 
Tabell høyder endret ved at hytte med oppstugu er tatt ut.  
 
Pkt. 3.1.3 Oppstugu 
Oppstugu tas ut av bestemmelsene, - oppstugu tillates ikke.  
 
Ny 3.1.3 – endret fra 3.1.4, - tillegg: 
Det legges til et ord; - Kun der hyttas plassering er brattere enn 1:4, tillates … 
 
Pkt. 3.1.5 Gjerder på fritidseiendommer 
Inntil 200 m2 (endres fra 400 m2 ved offentlig ettersyn). Bygninger, der inntil halve 
omkretsen av bygget fungerer som del av gjerdet, skal ikke medregnes i inngjerdet areal 
Tillegg;  
Gjerder på fritidstomter innenfor hensynsone H570 Bevaring av kulturminner og -miljøer, 
kan vurderes etter nærmere avklaring med kulturminnemyndighetene. Søknader som 
berører hensynsonen skal oversendes kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune 
for godkjenning, jf. bestemmelsenes §8 pkt. 4. 
 
Pkt. 6.1 tillegg 2. avsnitt: 
Myrene, myrvegetasjon og myrkantvegetasjonen skal bevares.  
Siste avsnitt om gjerding tas ut da det er i motstrid til pkt 3.1.5 – Gjerding.  
 
Pkt. 8 Hensynsoner 
Pkt 1 – tillegg - NVE; 
Det er ikke tillatt med nye byggetiltak i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp 
til gjeldene sikkerhetskrav gitt i byggeteknisk forskrift, og uten at denne sikringen påfører 
andre økt fare eller gir vesentlige negative konsekvenser for allmenne interesser. Det er tillatt 
med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som ikke omfattes av sikkerhetskrav i TEK, og som ikke 
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påvirker flomfaren negativt. Kantvegetasjon i hensynssonen langs bekkeløpet skal bevares. 
Kun nødvendig tiltak for vedlikehold og sikring av kantvegetasjonen kan tillates.  
 
Nytt kulepunkt 2: 
Hensynsone naturområde H560, sikring av sårbarnatur/myr og kantområder.  
 
Pkt. 9 Rekkefølgebestemmelser - kulepunkt 3 endret med hensyn til antall hytter som kan 
oppføres før det utløser krav til bygging av skiløyper, - endres fra 30 til 20.  
Nye punkt på bakgrunn av NVEs innsigelse: 
 
4.  Utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak må 

ivaretas  
slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§28-1, 1-8, samt vrl § 7 og byggeteknisk 
forskrift. Tiltak må gjøres i forhold til de 2 stikkrenner og bru før nye byggetiltak kan 
igangsettes, - alternativt fordrøyningstiltak som kan hindre dette.  

5.  Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en 
lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens bestemmelser». Avklaring 
knyttet til vannforsyning må være avklart før nye byggetiltak kan igangsettes. 

 
 
KONKLUSJON 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn og avvik fra oppgitte antall nye tomter i 
varsel om oppstart og fremlagte planforslag ved 1. gangs behandling, vil 
kommunedirektøren fremlegge et alternativt plankart med reduksjon av antall enheter.  
Planen legges derfor frem for sluttbehandling med 2 alternative plankart, - plan fra 
forslagsstiller/grunneiere og kommunedirektørens alternativ til plankart med reduksjon av 
antall enheter. Kommunedirektørens begrunnelse er blant annet fare for presedens dersom 
plankart fra forslagsstiller vedtas i sluttbehandlingen.  
 
1. Forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, der 46 nye tomter er foreslått. 
 
2. Kommunedirektørens forslag til plankart, datert 30.10.2020.  Planforslaget inneholder 29 
nye tomter. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til 
plankart, da forslagsstillers plankart ikke er i tråd med planinitiativet korrigert for antall i 
oppstartsmøtet. Vedtak av forslagsstillers plankart vil få konsekvenser for kommende 
planprosesser der det ikke er enighet om hvilke overskridelser av utbygging kommunen kan 
akseptere i en planprosess. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med kommunedirektørens forslag til plankart, datert 
30.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020. 
  
Ådne Bakke        Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 17.11.2020 sak 105/20 
 
Behandling: 
Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) bad om at sin habilitet ble vurdert, da hun er grunneier.  
Strangstadstuen fratrådte under behandlingen av habilitet.  
 
Leder i Plan- og miljøutvalget fremmet forslag om at Strangstadstuen var inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd, da hun er grunneier.  Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
  
Lisa Kramprud tiltrådte som vara. 
 
Gudbrand Sletten (AP) stilte spørsmål ved taktekking, og hva som skal gjelde ved påbygg på 
gamle bygg. Kommunedirektøren viste til at taktekking er nevnt i kommuneplanen, og det er 
dette som er tatt inn og presisert i bestemmelsene. 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (SP) på vegne av SP og SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten (AP): 

- Endring på forslag fra Sp og Sv: Tomtene T12 og T16 skal tas med 
- I planbestemmelsene pkt. 3.1.1: Tekking med blekk og shingel skal vere lov. 

 
Avstemming: 
Forslag fra SP og SV ble satt opp mot kommunedirektørens forslag. Forslag fra SP og SV ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten om å ta inn T12 og T16 – Falt mot 2 stemmer (AP). 
Forslag fra Gudbrand Sletten: 3.1.1 – vedrørende taktekking. Det skal være tillatt med 
shingel og blekk – Falt mot 2 stemmer (AP). 
 
Hele innstillingen ble tatt opp til votering tilslutt. Innstillingen vedtatt med 3 stemmer (SP og 
SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
  
Lisa Kramprud fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte 
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G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG 
SØKER: PÅL STRANGSTADSTUEN 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3997     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
92/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon fra Pål Strangstadstuen av 15.10.2020. 
2. Kjøpekontrakt mellom Pål Strangstadstuen og selger Knut Hekneby. 

 
Sammendrag: 
Pål Strangstadstuen søker konsesjon på g/bnr 90/11 som er en skogteig på om lag 95 daa. 
Den benevnes som «Borgerskogen». Selger er Knut Hekneby. Skogteigen skal legges som 
tilleggsareal til skog som konsesjonssøker har fra før.  
 
Hekneby eier også ei hytte på g/bnr 99/35 ved Søre Veslesetra. Hytta ligger i LNF i 
kommuneplanens arealdel og har ei tomt på ca. 16 daa, den består av bl.a. 8 daa produktiv 
skog. Etter definisjonene til jordlova har Hekneby en landbrukseiendom bestående av to 
grunneiendommer som ikke kan deles uten samtykke etter jordlovens delingsbestemmelse.  
 
Kommunedirektøren mener deling av denne driftsenheten kan tillates slik at salget kan 
gjennomføres. Kommunedirektøren mener også at Strangstadstuens erverv gir god drifts- og 
arronderingsmessig løsning, at ervervet bidrar til slike eier og bruksforhold som er mest 
gagnlig for samfunnet og at konsesjon dermed bør innvilges.  
 
 
Saksutredning: 
Pål Strangstadstuen eier og driver landbrukseiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 i På 
Sør-Tretten i Øyer kommune. På garden er det melke- og kjøttproduksjon. Han søker 
konsesjon på grunneiendommen g/bnr 90/11, en skogteig som eies av Knut Hekneby bosatt i 
en bolighus i Bekkevegen på i Tretten. Hekneby eier, i tillegg til denne skogteigen, bolighuset 
i Bekkevegen og ei hytte med 16 daa tomt ved Søre Veslesetra.  
 
Strangstadstuen ønsker å legge skogteigen som tilleggsareal til garden han har fra før og 
drive dette som én enhet. Skogteigen grenser inntil skog som han har fra før. Se kartutsnitt 
under.  
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Fakta om eiendommene: 
 
Skogteig g/bnr 90/11: 

 
 
Hytta «Huldrelia» g/bnr 99/35 

 
 
Hekneby sine eiendommer er ikke knyttet sammen i landbruksregisteret. Så lenge dette hver 
for seg er eiendommer som iht. jordloven «kan nyttast til landbruksproduksjon», og de er på 
samme eierhånd, vil eiendommene likevel være å regne som én driftsenhet og dermed 
omfattet av jordlovens delingsbestemmelse i §12.  
 
Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl 

 
 
Strangstadstuen har lite jordbruksressurser nede i bygda, 2/3-deler av dyrkamarka ligger i 
statsalmenninga. Til garden hører seter på Holmsetra, havnlykkje på Sydda og dyrkingsfelt på 
Pølen. Melkeproduksjonen foregår i Strangstadstuen samdrift DA som til sammen 
disponerer totalt om lag 450 daa jord gjennom en rekke leieavtaler. Disponibel melkekvote 
er om lag 215 tonn. 
 
Lovgrunnlaget: 
Jordloven: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår 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 
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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.» 
 
Konsesjonsloven: 
§ 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Saksbehandling: 
Det anses som sikker rett at Hekneby sine to grunneiendommer må regnes som én 
driftsenhet etter jordlovens forstand. Det følger direkte av lovteksten i § 12 første ledd: 
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet». At det står ei hytte på eiendommen g/bnr 99/35, at den har vært nytta 
til fritidsformål i lang tid og at eieren ikke selv anser dette som landbruksareal, anses ikke å 
ha relevans for dette forholdet. Det må samtidig bemerkes at det i mange tilfeller kan stå 
produktiv skog inne på et areal som nytta f.eks. til fritidsformål. I dette tilfellet utgjør den 
produktive skogen nesten 8 daa, i tillegg er det ca 5 daa uproduktiv skogsmark. Etter 
kommunedirektørens vurdering tilsier det at arealet kan nyttes til lønnsom 
landbruksproduksjon.  
 
En ble oppmerksom på behovet for delingstillatelse da konsesjonsbehandlingen ble 
påstartet. Administrasjonen var i kontakt med Knut Hekneby som heller ikke var kjent med 
jordlovens delingsbestemmelse og betydningen den har for dette ervervet. Det ble drøftet 
muligheten for å behandle deling etter jordloven samtidig som man behandlet 
Strangstadstuen sin konsesjonssøknad. I samråd med Hekneby kom en fram til at det var 
tilfredsstillende løsning for alle parter. Det foreligger derfor ingen formell søknad fra 
Hekneby sin side men det er avklart muntlig at behovet for delingssamtykke kan avklares i 
samband med konsesjonssaken. 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Vurdering: 
Jordloven: 
Jordlovens formål 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 framtidige 
eiere.  
 
Jordloven §12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering av om samtykke til deling 
skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurdering 
av saken.  
 
Jordloven §12 tredje ledd andre punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke 
taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
Når det gjelder vern av arealressursene vil en i denne saken overføre skogarealer fra en 
landbrukseiendom uten driftssenter, og uten vesentlig annen produksjon enn det som 
foregår på denne teigen, og til en landbrukseiendom i full drift og som er en fulltids 
arbeidsplass for eieren. Hensynet til arealressursvernet vil være ivaretatt. Den driftsmessige 
løsningen vil være god og det vil ikke bidra til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket 
i området. 
 
Det som taler mot deling er at det blir gjenstående en teig på 16 daa uten anna 
driftstilknytning, altså en vesentlig mindre rasjonell eiendom enn det en har fra før. En deler 
her deler en konsesjonspliktig eiendom slik at det etter deling gjenstår en bebygd eiendom 
under konsesjonsgrensa, noe som ikke nødvendigvis er heldig. Hadde det vært dyrkamark på 
«Hulderlia» mener kommunedirektøren at dette momentet burde vært tillagt slik vekt i 
delingssaken at søknaden trolig burde avslås. Kommunedirektøren mener at det 
næringsmessige potensialet på resteiendommen, sett opp mot fordelene ved å kunne 
overføre skogteigen på 95 daa til Strangstadstuen, i sum taler for at hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur er ivaretatt. Kommunedirektøren tilrår at det gis delingstillatelse.  
 
Konsesjonsloven: 
 
Priskontroll 
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-3/2017 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og består kun av skog/utmark og skal 
dermed ikke underlegges priskontroll.  
 
Driftsmessig løsning 
Teigen som erverves grenser inntil skog som Strangstadstuen har fra før. Felles 
eiendomsgrense betyr at eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at 
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ervervet gir en god arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i 
sammenheng. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Helhetlig ressursforvaltning 
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har skog i nærheten. Det vil 
gjøre forvaltningen av denne teigen mer effektivt som en del av en større enhet. Hensynet til 
en helhetlig ressursforvaltning er ivaretatt.  
 
Erververs kvalifikasjoner 
Strangstadstuen eier og driver gard med skog fra før. Han anses å være tilstrekkelig skikket 
til å erverve denne teigen. 
 
Øvrige momenter: 
Eiendommen er liten av størrelse og blir slått sammen med en større eiendom. 
Eiendommene bør etter kommunedirektørens syn derfor også sammenføyes i matrikkelen. 
Dette bør settes som vilkår for konsesjon. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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 
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 17.11.2020 sak 110/20 
 
Behandling: 
Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun er søskenbarn med 
søker Pål Strangstadstuen, og beskriver forholdet som nært. Strangstadstuen fratrådte. 
 
Leder i Plan- og miljøutvalget fremmet forslag om at Hilde Margaret Strangstadstuen er 
inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, da hun er nært knyttet til søker. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Lisa Kramprud tiltrådte som vara. 
 
Spørsmål fra Lars Høvren: 
Er det heldig at det står igjen 16 daa skog som skal ligge til en boligeiendom? 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Lisa Kramprud fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte. 
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VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 
2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1261     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/20 Valgnemnda 10.11.2020 
 
93/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kandidater til valg av meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Domstolsloven 
Brev fra Sør-Gudbrandsdal tingrett datert 03.03.2020 
Særutskrift KST-sak 27/20, møte 18.06.2020 – Valg av meddommere ved Sør-Gudbrandsdal 
tingrett for perioden 2021 – 2024. 
 
 
Sammendrag: 
Det velges fem kvinner og en mann fra Øyer kommune som meddommere til  
Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bedt om å foreta valg til to utvalg av meddommere ved Sør-Gudbrandsdal 
tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024; ett for kvinner og ett for menn. 
Retten ber om at det velges 15 kvinner og 15 menn fra Øyer. Valget skal være gjennomført 
innen 1. juli 2020 etter bestemmelsen i domstolloven § 66 første ledd. 
 
I sak 27/20 i Kommunestyret 18. juni 2020 ble det valgt fire kvinner og fire menn som 
meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 2021-2024.  
 
Øyer kommune mottok den 10. september 2020 en e-post fra Sorenskriver i Sør-
Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal tingretter med følgende innhold: 
«Tingretten har i brev 3. mars 2020 bedt Øyer kommune om å velge 30 meddommere med 
lik kjønnsfordeling. Det fremgår av brevet at kommunen skal ha foretatt valget innen 1. juli 
2020 og innen 14. september 2020 ha sendt inn fortegnelse over kandidatene.  
Det bes om at kommunen snarest velger flere meddommere enn de åtte som allerede er 
valgt og rapporterer resultatet til meddommerutvalget til www.meddommerutvalg.no 

http://www.meddommerutvalg.no/
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Det er utrolig viktig at tingretten har et antall meddommere fra hver kommune som 
gjenspeiler befolkningen i kommunen. Å være meddommer er en viktig og interessant 
samfunnsoppgave». 
 
Det ble sendt en henvendelse til noen lag og foreninger om å oppfordre sine medlemmer til 
å registrere seg som meddommere. I tillegg ble oppfordringen lagt som aktuell sak på 
kommunens hjemmeside. Fem kvinner og en mann har meldt seg (oversikt ligger vedlagt). 
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstollovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
særlig til bestemmelsene i domstolloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder og 
vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolsloven § 76 som 
pålegger kommunene å slette personer som ikke lenger fyller vilkårene for å være 
meddommer. 
 
Det anmodes særskilt om at kommunene i samsvar med domstolloven § 67 sørger for at 
utvalget av meddommere blir så bredt sammensatt som mulig slik at utvalgene på best 
mulig måte representerer alle deler av befolkningen, blant annet i forhold til alder, etnisk 
bakgrunn og kultur. Det er imidlertid en aldersgrense på 70 år på det tidspunktet perioden 
starter. Meddommerne som velges må påregne å gjøre tjeneste i om lag to saker per år. 
 
 
Vurdering: 
Samlet har det meldt seg fem kvinner og en mann. I utvalget til tingretten skal det være likt 
antall kvinner og menn, men Øyer kommune har ikke nok kandidater til å oppfylle kravet om 
å velge tjueto meddommere (11 kvinner og 11 menn) i tillegg til de åtte (4 kvinner og 4 
menn) som er valgt tidligere. 
 
Det er avklart med Sør-Gudbrandsdal tingrett at det legges fram forslag om valg av fem 
kvinner og en mann fra Øyer kommune som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett i 
tillegg til de åtte som er valgt.  
 
Det er foretatt vandelskontroll av kandidatene. 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
Kvinner: 
 
Mann: 
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Ådne Bakke        Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 10.11.2020 sak 14/20 
 
Behandling: 
Det har i løpet av siste døgn meldt seg ytterligere to menn og en kvinne som kandidater til 
valg av meddommere: 
Hamre, Tore 
Løken, Svein 
Ruud, June Kristin 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

1. De seks kandidatene med godkjent vandelsvurdering velges som meddommere til 
Sør-Gudbrandsdal tingrett. 

2. De tre etteranmeldte kandidatene velges som meddommere til Sør-Gudbrandsdal 
tingrett med forbehold om godkjent vandelsvurdering. 
 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
Kvinner: 
Elvestad, Katarina Lekic 
Johnsgaard, Elisabeth Mathilde 
Skinlo, Kristin Killi 
Sveipe, Anne Marie 
Tollefsrud, Inger Elisabeth Mølmen 
 
Mann: 
Haugen, Håvard. 
 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges med forbehold om godkjent vandelsvurdering: 
Kvinne: 
Ruud, June Kristin 
 
Menn: 
Hamre, Tore 
Løken, Svein 
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Det er foretatt vandelskontroll av de tre siste kandidatene. 
 
Valgnemndas innstilling har ligget ute til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene. Øyer kommune har ikke mottatt noen innspill pr 
26.11.2020. 
 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
 
Kvinner: 
Elvestad, Katarina Lekic 
Johnsgaard, Elisabeth Mathilde 
Ruud, June Kristin 
Skinlo, Kristin Killi 
Sveipe, Anne Marie 
Tollefsrud, Inger Elisabeth Mølmen 
 
Menn: 
Hamre, Tore 
Haugen, Håvard 
Løken, Svein 
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FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
TERJE MOSVEEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 20/3452     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/20 Valgnemnda 10.11.2020 
 
94/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post fra Terje Mosveen datert 26.10.2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret velger 3. varamedlem til Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre og 
varamedlem som kommunal representant til Granrudmoen barnehage  for perioden 
04.12.2020 – 31.10.2023 som følge av at Terje Mosveen (Øyer Høyre) er trådt ut av alle verv 
fordi han har flyttet fra kommunen. 
 
Saksutredning: 
Terje Mosveen har ved e-post av 26.10.2020 informert om at han har bostedadresse i 
Lillehammer kommune. Han er som følge av dette ikke lenger valgbar til verv i Øyer 
kommune. 
 
Kommuneloven § 7-9, 1.ledd Uttreden og fritak 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 
lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen 
to år. 
 
Terje Mosveen hadde følgende verv: 

 3. varamedlem for AP/H i Tjenesteutvalget for perioden 2019 -2023 
 Vararepresentant til skoler og barnehager, Granrudmoen barnehage for perioden  

              2019 – 2023. 
 
Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2020, sak 141/19 – Valg av tjenesteutvalg for 
perioden 2019-2023. Følgende vedtak ble fattet: 
Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Elin Strangstad Hagen (AP) 
2.vara Rune Moen (AP) 
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3.vara Terje Mosveen (H) 
4.vara Unni Harjo (H) 
5.vara Marthe Langvik (H) 
 
Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2020, sak 129/19 – Valg av kommunale 
representanter til barnehger og skoler i perioden 2019-2023. Følgende vedtak ble fattet: 
Som kommunale representanter til skoler og barnehager i perioden 2019-2023 velges: 
 
Aurvoll skole:  Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)        Varamedlem: Bente Gaukstad (SP) 
Øyer ungdomsskole: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV) Varamedlem: Ingeborg Frøyse (SV) 
Solvang skole: Medlem: Inger Synnøve Bratt (AP)            Varamedlem: Elin S. Hagen (AP) 
 
Vidarheim bhg: Medlem: Steinar Grimsrud(SP)                 Varamedlem: Marianne M Engevold 
(SP) 
Dulven bhg: Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)                     Varamedlem: Mona S Svegården 
(SP) 
Hågåsletta bhg: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV)           Varamedlem: Ingeborg Frøyse Moe 
(SV) 
Mosjordet bhg: Medlem: Arne Skogli (AP)                           Varamedlem: Rune Moen (AP) 
Granrudmoen bhg: Medlem: Anne Aronsveen (H)             Varamedlem: Terje Mosveen (H) 
 
 
Som følge av Terje Mosveen sin uttreden skal det velges: 

 Ny 3. vararepresentant på AP/H sin vararepresentantliste til Tjenesteutvalget 
 Ny kommunal vararepresentant til Granrudmoen barnehage 

 
 
  
Kommuneloven § 7-10, 4. – 7.ledd. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 
medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
 
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 
 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 
som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 
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Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 
nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 
 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som ny 3. vararepresentant for AP/H i tjenesteutvalget for perioden 04.12.2020 – 
31.10.2023 velges: 
…………………………. 
 
Som ny vararepresentant til Granrudmoen barnehage for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: 
…………………………. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 10.11.2020 sak 15/20 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer H: 
Som ny 3. vararepresentant for AP/H i tjenesteutvalget for perioden 04.12.2020 – 
31.10.2023 velges: John Berge (H). 
 
Som ny vararepresentant til Granrudmoen barnehage for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: John Berge (H). 
 
Avstemming: 
Øyer AP og Øyer H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som ny 3. vararepresentant for AP/H i tjenesteutvalget for perioden 04.12.2020 – 
31.10.2023 velges: John Berge (H). 
 
Som ny vararepresentant til Granrudmoen barnehage for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: John Berge (H). 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM LEDER AV TJENESTEUTVALGET FOR 
KALENDERÅRET 2021 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 20/4180     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Laila Anette Jonassen Skåden, datert 24.11.2020 
Særutskrift KST-sak 109/19 – Valg av tjenesteutvalg for perioden 2019 - 2023 
 
Sammendrag: 
Laila Anette Jonassen Skåden innvilges permisjon fra vervet som leder av tjenesteutvalget 
for kalenderåret 2021 av personlige grunner. Laila Anette Jonassen Skåden fortsetter som 
medlem i tjenesteutvalget i permisjonstiden. 
 
Det velges leder og nestleder til tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
 
Saksutredning: 
Laila Anette Jonassen Skåden søker av personlige grunner, permisjon fra vervet som leder av 
tjenesteutvalget for kalenderåret 2021. Hun ønsker å fortsette som medlem i utvalget for 
samme periode. 
 
Kommuneloven § 7-9, 2.ledd: 
§ 7-9.Uttreden og fritak 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 
han eller hun søker om det. 

 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 31.10.2019, sak 109/19: 
Som tjenesteutvalg for perioden 2019 – 2023 er valgt: 
Representanter:      
Leder Laila Anette Jonassen Skåden (SP) 
Nestleder Steinar Grimsrud (SP) 
Medlem Niklas Aas Skovdahl (SV) 
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Medlem Ingrid Olaug Mork (SP) 
Medlem Inger Synnøve Bratt (AP) 
Medlem Arne Skogli (AP) 
Medlem Anne Aronsveen (H) 
 
Vararepresentanter SP/SV: 
1.vara Mona Skurengslien Svegården (SP) 
2.vara Ingeborg Frøyse (SV) 
3.vara Marianne Mevik Engevold (SP) 
4.vara Merethe Grimsen Lerfald (SP) 
5.vara Stein Plukkerud (SP) 
6.vara Simen Ensby (SP) 
7.vara Sondre Stubrud (SP) 
 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Elin Strangstad Hagen (AP) 
2.vara Rune Moen (AP) 
3.vara Unni Harjo (H) 
4.vara Terje Mosveen (H) 
 
Leder: Laila Anette Jonassen Skåden 
Nestleder: Steinar Grimsrud 
 
Vurdering: 
Laila Anette Jonassen Skåden oppgir personlige grunner som begrunnelse for søknaden om 
permisjon fra vervet som leder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
Ordfører viser til kommunelovens § 7-9, 2. ledd og rår kommunestyret til å innvilge 
søknaden. Laila Anette Jonassen Skåden fortsetter som medlem i tjenesteutvalget i 
permisjonstiden. 
 
Det velges ny leder og ny nestleder blant de øvrige medlemmene for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021.  
 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
1. Laila Anette Jonassen Skåden (SP) innvilges permisjon fra vervet som leder av 

tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  
2. Som leder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 velges: 

…………………. 
Som nestleder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 velges: 
…………………. 

 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2021 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3958     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
124/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
96/20 Kommunestyret 03.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2021 – Politiske utvalg i Øyer kommune, revidert 26.11.2020 
 
Møtedatoer for Regionalt kommunestyreseminar, Felles formannskapsmøte og 
Kontrollutvalget vil bli lagt inn i planen når de er fastsatt. 
 
 
Behandling i Formannskapet den 10.11.2020 sak 124/20 
 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag fra SP og SV: 
Kommunestyremøtet den 02.12.2021 flyttes til den 09.12.2021 og Formannskapsmøtet den 
09.11.2021 flyttes til den 16.11.2021 for å få bedre tid til budsjettarbeidet. Budsjettet sendes 
ut fra kommunedirektøren den 02.11.2021. 
 
Møteplan 2021  med foreslått endring ble enstemmig tatt til orientering og refereres i 
kommunestyret den 03.12.2020. 
 
 


