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ÅRSRAPPORTERING 2016 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/633     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
25/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Rådmannens årsrapport 2016, av 3. april 2017 
Sektorrapporter 2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 94/15 Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 – Årsbudsjett 2016 
 
Sammendrag: 
Rådmannens årsrapportering er rådmannens rapportering til de folkevalgte på vedtatt 
økonomi- og handlingsplan 2016-2019, med målkart. Sammen med sektorrapporter 2016 
vises den kommunale virksomhet og aktivitet i året som har gått.  
 
Det foreslås at årsrapporteringen tas til etterretning.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 94/15 Økonomi- og handlingsplan for 2016-2019. Rådmannen 
legger her fram tilbakemelding på status i handlingsplanen ved utgangen av 2016.  
 
Handlnigsplan 2016-2019 er bygget opp etter samme struktur som kommuneplanens 
samfunnsdel, med prioriterte tiltak og aktiviteter for fireårsperioden under hvert kapittel. I 
årsrapporteringen gir rådmannen sin vurdering av måloppnåelse og status for disse 
tiltakene, samt kommentarer omkring videre framdrift og oppfølging.  
 
Sektorrapporter for kommunens fem sektorer er den del av årsrapporteringen.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener den framlagte årsrapporten, sammen med sektorrapporter 2016, gir 
kommunestyret en god oversikt og status for kommunens virksomhet i året som har gått. 
Både utviklingstrekk, grad av måloppnåelse og økonomisk status for kommunens som helhet 
og for hver enkelt sektor, framgår. Det trekkes også linjer framover i tid.  
 
Kommunen er i positiv utvikling på mange områder, samtidig som det er utfordringer og 
forbedringsområder som vil bli fulgt opp videre.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann Leder økonomi 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 29/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.   
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ÅRSREGNSKAP 2016 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
26/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap med noter 2016 
2. Rådmannens årsberetning 2017, av 3. april 2017 
3. Revisjonsberetning 2016  
4. Kontrollutvalgets uttalelse  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2016 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap for 2016 er gjort opp i balanse, etter strykninger. 
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr 7.032.528,79. 
Kommunestyret vedtar årsregnskap 2016 og årsberetning 2016. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2016 viser kr 0 etter strykninger. Strykninger på 11,6 million-
er kroner er gjort opp mot avsetning til disposisjonsfond, jfr. note 13.  
 
Netto driftsresultat er 8,1 millioner kr, dette er 1,81 % av sum driftsinntekter. Korrigert for 
premieavvik pensjon er netto driftsresultat på 1,12 %. 
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2016 er gjort opp med udekket kr 7.032.528,79. 
Dette skyldes at det i kommunestyresak 123/16 Rebudsjettering og justering av invester-
inger ble oppgitt feil tall for inndekning av udekket beløp 2015. 
 
Jfr. Kommuneloven § 48 er årsberetning lagt fram sammen med regnskap 2016. Rådman-
nens årsrapportering 2016 legges fram til politisk behandling som egen sak. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagte regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for nærmere 
analyse og vurdering av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer 
kommune.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.  

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann                                                                                                Leder økonomi  
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 30/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.  
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FINANSRAPPORT PER 31.12.2016 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/630     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/17 Formannskapet 25.04.2017 
27/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
Vedlegg: 
Finansrapport Øyer kommune per 31.12.2016, av 23. mars 2017 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2017 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2014 
(KS-sak 73/14), skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og 31. 
august legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i 
tillegg foretas risikovurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og 
andre midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko. 
 
Vurdering: 
De tre tabellene i finansrapporten, sammenholdt med rådmannens kommentarer, gir over-
sikt over status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
kommunens gjeldsportefølje. Det er ikke avdekket avvik i forhold til kommunens finans-
reglement.   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann  Leder økonomi 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 31/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
 



  Sak  28/17 
 

Side 8 av 50   

REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/634     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
28/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Tabell: Regnskap 2016 – overføring av mer- og mindreforbruk til 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Årsbudsjett 2016 
2. Årsregnskap 2016 
3. Rådmannens årsberetning 2016 

 
Sammendrag: 
Budsjett 2016 er vedtatt med nettorammer på sektornivå. Det rapporteres tilsvarende. 
Samlet for sektorene viser regnskap 2016 er merforbruk på 22,8 millioner kroner i forhold til 
justert budsjett. Alle sektorer har merforbruk i 2016. Fellesutgifter og Skatt og finans har til 
sammen positivt avvik på 23,9 mill kr. Investeringer har negativt avvik på 1,1 mill kr. 
 
I forbindelse med behandling av årsbudsjett 2016 (KS-sak 94/15) er det vedtatt at overfør-
ingsordningen skal gjelde med 100 % virkning for både mer- og mindreforbruk i 2016.  
 
Rådmannen signaliserte imidlertid i forbindelse med behandling av budsjett 2017 at merfor-
bruk for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg bør vurderes ettergitt. 
Budsjettrammer og tiltaksplaner for 2017 bygger på dette. Rådmannen foreslår videre å 
ettergi utgifter til det som er ekstraordinært, samt utgifter det normalt skulle vært kompen-
sert for gjennom året.  
 
Saksutredning: 
Merforbruk eller mindreforbruk beregnes netto (driftsutgifter fratrukket driftsinntekter) i 
forhold til vedtatt justert budsjett. Styrking eller reduksjon av budsjettrammen påfølgende 
år vedtas av kommunestyret i egen sak, etter at årsregnskapet er behandlet.  
 
Regnskapet for 2016 ga et netto driftsresultat på 8,1 mill kr, og utgjorde 1,8 % av sum drifts-
inntekter. Netto avsetninger til disposisjonsfond beløper seg til 0,945 mill kr. Det er foretatt 
strykninger av avsetning til disposisjonsfond på 11,6 mill kr. 
 
Rådmannens forslag til innstilling i overføringssaken framgår av vedlagte tabell.  
Tabellen har sju kolonner:  
1. Sektorkode  
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2. Navn   

3. Regnskap 2016 – avvik mellom justert budsjett og regnskap. Tallene som framkommer er 
differanse mellom justert budsjett og regnskap for året, og oppsummerer seg til et 
samlet merforbruk på 15,7 millioner kroner. 

4. Korrigering – forslag til ettergivelse av merforbruk/inndragning av mindreforbruk. 

5. Overføringsgrunnlag 

6. Forslag til budsjettjustering, styrking av ramme (+)/ reduksjon av ramme (-). 

7. Kontostreng  

  
Gjennomgang av spesielle forhold  
– grunnlag for ettergivelse av merforbruk og inndragning av mindreforbruk. 
 
Politisk styring og administrasjon  

Politisk styring og administrasjon har et merforbruk på 1,82 mill kr, dette er avvik fra justert 
budsjett på 11,4 %. Fra 2015 er det overført et merforbruk på 1,78 mill kr.  
 
Politisk aktivitet har merforbruk på kr 300.000 som hovedsakelig knytter seg til godtgjørelse 
og tjenestefrikjøp for folkevalgte. Kontroll og revisjon har et mindreforbruk på kr 25.000 og 
har bedt om at kommunestyret overfører dette til 2017. 
 
Rådmannens stab (HR, politisk sekretariat og strategiske funksjoner) har et reelt mindrefor-
bruk på i underkant av kr 300.000 når overført merforbruk fra 2015 hensyntas. Plan om å 
hente inn igjen merforbruk over år følges. Det har vært besparelser på stillinger gjennom 
året, samtidig har det vært nødvendig med interne omrokkeringer og innleie av ressurser. 
Utgifter til rekruttering av ny rådmann utgjør ca kr 160.000. Det har vært tilsvarende lønns-
besparelse på ubesatt stilling i perioden med konstituert rådmann, noe som medførte en 
krevende arbeidssituasjon i stab høsten 2016 og utsettelse av planlagte oppgaver. 
 
Fellesenhet Skatt og innfordring er i balanse, etter avsetning til bundne fond med kr 
763.000.  
 
Fellesutgifter  

Totalt viser Fellesutgifter mindreforbruk på 7,16 mill kr. På området Fellesutgifter budsjet-
teres og regnskapsføres diverse fellesfunksjoner for hele kommunen, som felles IKT-utgifter, 
forsikringer m.v. Hovedårsakene til det betydelige mindreforbruket er inntektsføring for 
ressurskrevende brukere 3,3 mill kr over budsjett i 2016. Premieavvik pensjon på 1,7 mill kr 
er budsjettert på Fellesutgifter, mens utgiften er regnskapsført sammen med pensjons-
oppgjøret på et annet ansvar (Skatt og finans). Interne overføringer fra selvkostområdene 
(andel fellesutgifter) på 2,5 mill kr er ikke budsjettert. Det er besparelser på lønnsmidler til 
Øyer kommunes stilling ved regional næringsenhet, Lillehammer Vekst, som kom på plass 
først høsten 2016, samt noe merinntekter på konsesjonskraft. Utgifter til felles IKT-tjenester 
viser merforbruk.  
 
Det er flyttet budsjettmidler på 18,6 mill kr fra Fellesutgifter til sektor oppvekst i løpet av 
året. Det vises til redegjørelse for sektor oppvekst vedrørende merforbruk knyttet til disse 
områdene. Rådmannens vurdering er at mindreforbruket på Fellesutgifter inndras og bidrar 
til å styrke disposisjonsfondet.   
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Sektor oppvekst  

Sektoren har et merforbruk i 2016 på 3,2 mill kr, noe som utgjør et budsjettavvik på 4,0 %. 
Overført merforbruk fra 2015 er på 4,0 mill kr, da skolene hadde et merforbruk på 4,5 mill kr 
og barnehagene et mindreforbruk på 0,5 mill kr. Det er utarbeidet tiltaksplaner for å hente 
inn igjen merforbruket på skole i løpet av 2017. Planene består hovedsakelig av 
organisatoriske endringer på den enkelte skole med tanke på mer rasjonell og effektiv drift. 
Prosessen med å ta ned driftsutgifter er krevende, men har gått etter planen i 2016, som 
omtalt i 1. og 2. tertialrapport, og videreføres i 2017. Merforbruket på de tre skolene i 2016 
utgjør totalt 2,4 mill kr, og er hensyntatt i tiltakslistene for 2017.  
 
De to barnehagene har samlet et mindreforbruk på 0,6 mill kr i 2016. Både lønns- og drifts-
utgifter i barnehagene har vært under god kontroll gjennom året, det samme har inntekt-
ene. Vidarheim har noe svikt i brukerbetaling pga. ledig kapasitet deler av høsten. Begge 
barnehagene fikk overført mindreforbruk fra 2015, totalt på 0,5 mill kr.  
 
Det er foretatt flytting av budsjettposter mellom Fellesutgifter og sektor oppvekst i 2016, 
dette gjelder tilskudd til private barnehager, refusjonsordninger, gjestebarn i barnehage, 
skoleskyss, skoleelever i/fra andre kommuner og styrkingstiltak barnehager. Totalt er det 
merforbruk knyttet til disse postene på til sammen 1,4 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig to 
forhold. Både de kommunale og de private barnehagene i kommunen er kompensert fullt ut 
for redusert foreldrebetaling som følge av moderasjonsordningene for familier med lav 
inntekt. Refusjonen har vært 0,3 mill kr høyere enn budsjettert i 2016. Som omtalt i 2. 
tertialrapport mottok Øyer kommune klage på beregningsgrunnlaget for tilskudd til private 
barnehager 2016, og de private barnehagene fikk medhold i sin klage pga. en regnskapsfeil i 
beregningsgrunnlaget. Dette førte til at tilskudd for 2014 også ble korrigert, da regnskaps-
feilen oppsto det året. Det er foretatt etterbetaling til de private barnehagene på 2 mill kr. 
På den andre sida har Øyer kommune mottatt refusjon utover budsjettert for barn bosatt i 
nabokommuner med plass i private barnehager i Øyer.  
 
Rådmannens vurdering er at sektor oppvekst sitt merforbruket på de omtalte 1,4 mill kr bør 
ettergis. Utviklingen på disse budsjettpostene i 2017 vil bli fulgt opp i 1. kvartalsrapport. 
 
Sektor familie og inkludering 

Sektor familie og inkludering har et merforbruk på 1,6 mill kr, dette er som prognosen i 2. 
tertialrapport, og utgjør 3,4 % avvik fra budsjett. Fra 2015 er det overført et merforbruk på 
0,7 mill kr, og det var planlagt tiltak for å ta ned driftsnivået i 2016. Imidlertid har økt tjene-
stebehov innen lovpålagte områder gjort dette vanskelig å gjennomføre. Stillinger har vært 
ubesatt i perioder gjennom året, for å dempe merforbruket, men utgifter til tiltak og tjen-
ester til brukere har vært tilsvarende høyere.  
 
NAV-kontoret i Øyer har vært gjennom et krevende år i 2016, med avklaring av regionalt 
eller lokalt kontor, konstituert leder og ubesatte stillinger. Antall stønadsmottakere har økt 
fra 2015 til 2016, og det beskrives for liten kapasitet til oppfølging av personer med stort 
hjelpebehov og til gjeldsrådgivning. Samlede merutgifter til NAV er på 0,4 mill kr.  
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Innen enhet arbeid og aktivitet har nye ressurskrevende brukere medført behov for beman-
ning utover budsjett. Merkostnaden her utgjør 0,25 mill kr.  
 
Barnevern har hatt flere institusjonsplasseringer enn forutsatt i budsjettet, store deler av 
året har 4 ungdommer vært plassert. Kommunens egenandel utgjør 0,84 mill kr per plass, og 
det er en merkostnad på 1,4 mill kr knyttet til barnevern.  
 
Tiltaksplan for å redusere driftsutgifter i sektoren ble grundig vurdert i budsjettprosessen 
for 2017. Med de utfordringer som er kjent for inneværende år som omhandler lovpålagte 
tjenester, er rådmannens vurdering som signalisert i økonomiplan 2017-2020 at sektorens 
merforbruk i 2016 ikke overføres.  
 
Sektor helse og omsorg 

Samlet går sektoren med et merforbruk på 13,98 mill kr. Det utgjør 17,3 % avvik fra justert 
budsjett og er svært alvorlig. Sektoren fikk overført et merforbruk fra 2015 på 5,5 mill kr. I 1. 
tertialrapport hadde sektoren en prognose på 2 mill kr i merforbruk, forutsatt full effekt av 
en tiltaksplan på 9 mill kr. Per 2. tertial var prognosen 8,5 mill kr i merforbruk, da nye ut-
fordringer hadde forverret det økonomiske bildet.  
 
Sektoren har utarbeidet en detaljert økonomisk avviksanalyse per enhet. Hovedårsakene til 
det betydelige merforbruket i 2016 oppsummeres her.  
 

Enhet Overført 
merforbruk fra 

2015  

Underskudd 
eks. 

overføringssak 

Underskudd inkl. 
overføringssak 

Hjemmetjeneste 2 000 1 130 3 130 

Øyer Helsehus  1 600 4 483 6 083 

Bofellesskap og miljøtjeneste 1 000 1 073 2 073 

Helse og forebyggende tjeneste 885 815 1 699 

Stab 0 989 989 

Total 5 485 8 490 13 974 

 
Øyer helsehus 
2016 har vært et krevende driftsår der utbyggingen av Øyer helsehus har hatt stort fokus. Å 
tilpasse daglig drift i byggeperioden, og etter hvert innflytting og driftsstart i nye lokaler, har 
vært utfordrende. Store deler av året var sykehjemmet fysisk skilt i to deler. Bemanning er 
tilpasset behov som følge av dette. Etter åpning av nye Øyer helsehus er driften tilpasset 
Husbankens krav om mindre avdelinger, noe som krevde omlegging av turnus. 
 
Våren 2016 ble tre brukere med demens og alderspsykiatriske lidelser overført fra spesial-
helsetjenesten, DPS. Brukerne har hatt skjermingsbehov og det har vært nødvendig med 
oppbemanning. Dette er brukere som ikke utløser tilskudd for ressurskrevende brukere, 
pga. aldersregel. 
 
Institusjonstjenesten har videre merforbruk på strøm, som må ses i sammenheng med 
byggeprosjektet, medisinbruk, som har vært en trend etter samhandlingsreformen, samt 
matvarer og samtidig inntektssvikt på matombringing. 
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Hjemmetjenesten  
Også hjemmetjenesten har vært direkte påvirket av utbygging av Øyer helsehus og nedtrap-
ping av antall institusjonssenger. Det har gjennomsnittlig vært 8 brukere på venteliste for 
langtidsplass i kommunen, noe som har medført behov for oppbemanning i hjemme-
tjenesten. Etter åpningen av Øyer helsehus har det blitt gradvis færre pasienter som bor 
hjemme med stort hjelpebehov. Enheten har videre hatt et uvanlig høyt antall brukere med 
kreftbehandling i 2016, der flere unge pasienter har fått behandling i hjemmet ved livets 
slutt. 
 
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus som ikke har fått tilbud i kommunen grunnet kapasi-
tetsmangel, har medført dagmulkt. 
 
Bofellesskap og miljøtjenester 
Kommunen har fått økt antall nye og nåværende PU-brukere med omfattende behov/økt 
behov. Tiltak for å håndtere disse tiltakene innenfor enhetens ramme var del av sektorens 
tiltaksplan fra 1. tertialrapport.  
 
Helse og forebyggende tjeneste 
Enheten har merutgifter til innleie av både helsesekretær og fastlege i perioder av året, som 
følge av sykefravær og oppsigelser. Videre har innføring av nytt elektronisk pasientjournal-
system gitt utfordringer og økonomiske merutgifter. Øyer kommunes andel til inter-
kommunal legevakt i 2016 er høyere enn budsjettert. 
 
Sektoren har merforbruk på IKT-utgifter i 2016, det pågår fortsatt en grundig gjennomgang 
av fakturagrunnlaget. 
 
Tiltaksplan for å redusere driftsutgifter i sektoren ble grundig vurdert i budsjettprosessen 
for 2017. Med de utfordringer som er kjent for inneværende år, er rådmannens vurdering 
som signalisert i økonomiplan 2017-2020 at sektorens merforbruk i 2016 ikke overføres.  
 
Sektor kultur og fritid 

Kultur og fritid har et merforbruk på 0,2 mill kr, i forhold til justert budsjett er dette avvik på 
2,6 %. Fra 2015 ble det overført 0,1 mill kr i merforbruk.  
 
Gjennom året er det spart inn lønnsutgifter gjennom forsiktig vikarbruk ved langvarig syke-
fravær, samtidig som tjenestenivået er opprettholdt. Avvik i driftsutgifter skyldes tidligere 
års feil beregningsgrunnlag for tilskudd til trossamfunn. Presisering i bestemmelsene fra 
departementet gir en budsjettoverskridelse på kr 140.000. Dette forholdet gjelder også for 
andre kommuner. En fullstendig gjennomgang av tilskudd til kirke- og trossamfunn i Øyer vil 
bli gjennomført i 2017. Videre har sektoren noe merforbruk på IT-kostnader, samt mer-
forbruk på bibliotek for tilrettelegging av samarbeid med frivillighetssentralen på Tretten og 
leksehjelp med flyktningetjenesten i Øyer. 
 
Rådmannens vurdering er at merforbruk på kr 140.000 som følge av endret beregning av 
tilskudd til trossamfunn ikke overføres til 2017. 
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Sektor plan og utvikling  

Samlet har sektor plan og utvikling et merforbruk på 2,0 mil kr. Det er et avvik fra justert 
budsjett på 7,7 %. Sektoren fikk overført et mindreforbruk fra 2015 på kr 71.000. 
 
Den største andelen av merforbruket i sektoren tilskrives enheten BAG og arbeid med 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Øyer sør. Arbeid med kommuneplanens 
arealdel har ført til store merutgifter ved innleie av konsulenter. Dette ble gjort for å få 
framdrift på arbeidet i en periode med vakanse i planleggerstillinger. Det er i tillegg ut-
arbeidet to store områdeplaner, som er en kommunal planoppgave. Dette vil på sikt gi 
kommunen gebyrinntekter. 
 
Ekstraordinært vegvedlikehold på grunn av vær og føreforhold, samt lønnskostnader til ren-
holdstjeneste i forbindelse med ombygging av Øyer helsehus, har ført til utfordringer 
innenfor enhet eiendom. Dette er forsøkt hentet inn igjen gjennom besparelser på andre 
poster og har lyktes i noen grad. Enheten har likevel et merforbruk på 0,2 mill kr. 
 
Når det gjelder øvrige selvkostfunksjoner gjenspeiles stor byggeaktivitet i Hafjell ved at 
gebyrinntektene stort sett ligger høyere enn budsjett. 
 
Rådmannens vurdering er at det har vært sterkt fokus på å holde framdrift på kommune-
planrevisjon og kommunedelplan Øyer Sør. Det ble foretatt tilleggsbevilgning på 0,4 mill kr i 
1. tertial, og sektoren har hatt lønnsbesparelser som følge av ubesatte stillinger. Rådman-
nen finner det riktig å ettergi merutgiftene knyttet til innleie av eksterne planleggere som 
ikke dekkes av tilleggsbevilgning og reduserte lønnsutgifter, dvs. ettergivelse av merforbruk 
på 0,7 mill kr.  
 
Energiregnskap  
Sektorene har ansvaret for energibudsjettet. Begrunnelsen er at de som kan påvirke utgifts-
nivået skal ha økonomiansvaret. Samlet for kommunen viser regnskapet på energiposter et 
forbruk på 7,5 mill kr i 2016, mot 5,5 mill kr i 2015. Samtidig viser forbruket en økning på 5 
%. Det vil bli foretatt en gjennomgang av energibudsjettet til sektorene i forbindelse med 
budsjett 2018.  
 
Vurdering: 
Overføringsordningen er et viktig styringsredskap. I forbindelse med behandling av års-
budsjett 2016 (KS-sak 94/15) er det vedtatt at overføringsordningen skal gjelde med 100 % 
virkning for både mer- og mindreforbruk i 2016.  
 
Det er foretatt strykning av avsetning til disposisjonsfond på 11,6 millioner kr for at regn-
skap 2016 skal gå i null. Øyer kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon med lite 
reserver, og rådmannen vil understreke viktigheten av å styrke disposisjonsfondet og bygge 
opp kommunens reserver for å kunne tåle uforutsette forhold framover. Det understrekes 
at sektorene bærer det økonomiske ansvaret for sitt merforbruk.  
 
Rådmannen signaliserte imidlertid i forbindelse med behandling av budsjett 2017 at merfor-
bruk for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg bør vurderes ettergitt. 
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Budsjettrammer og tiltaksplaner for 2017 bygger på dette. Rådmannen foreslår videre å 
ettergi utgifter til det som er ekstraordinært, samt utgifter det normal skulle vært 
kompensert for gjennom året.  
 
Rådmannen innstiller på inndragning av 7,2 millioner kr i mindreforbruk og ettergivelse av 
10,6 millioner kr i merforbruk. Et merforbruk på 5,0 millioner kr overføres til de aktuelle 
sektorers budsjett 2017, og medfører en tilsvarende avsetning til disposisjonsfondet.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann Leder økonomi 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 32/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
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INNTREDEN AV FLERE OFFENTLIGE EIERE I IKOMM A/S 
 
 

Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/965   Unntatt offentlig ofl §23 

Ofl §23 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
29/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ordføreren bes undertegne transaksjonsavtale inntatt som vedlegg 1 på vegne av 

Øyer kommune 

2. Ordføreren bes undertegne aksjonæravtalen inntatt som vedlegg 2 på vegne av Øyer 

kommune 

3. Ordføreren bes stemme for forslag til nye vedtekter inntatt som vedlegg 3 på vegne 

av Øyer kommune 

4. Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og 
Lillehammer fatter likelydende vedtak. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 28/17 
 
Behandling: 
Saken er unntatt offentligheten, og møtet lukkes frem til avstemming. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ordføreren bes undertegne transaksjonsavtale inntatt som vedlegg 1 på vegne av 

Øyer kommune 

2. Ordføreren bes undertegne aksjonæravtalen inntatt som vedlegg 2 på vegne av Øyer 

kommune 

3. Ordføreren bes stemme for forslag til nye vedtekter inntatt som vedlegg 3 på vegne 

av Øyer kommune 

4. Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og 
Lillehammer fatter likelydende vedtak. 
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IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/926     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
30/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Idéfaserapport – høringsbrev 
Idéfaserapport – fremtidig sykehusstruktur 
Idéfaserapport – fremtidig sykehusstruktur i korte trekk 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram forslag til høringsuttalelse til «Idéfaserapport – 
fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF». Idefaserapporten inneholder en 
rekke ulike alternativer og underalternativer. Høringen gjelder hvilke av disse alternativene 
som skal være med videre inn i en mer konkret konseptfase (se figur 2 på side 7 i hoved-
rapporten). Det foreslås at teksten under overskriften «Vurdering» sendes som høringssvar. 
Det fremmes likelydende saker for kommunestyrene i Lillehammer, Gausdal, Ringebu, og 
Øyer. 
 
Bakgrunn: 
Demografiske endringer og teknologisk utvikling gjør at spesialisthelsetjenesten i framtiden 
vil stå overfor store utfordringer, men også ha mange nye muligheter. Sykehuset Innlandet 
HF (heretter kalt SIHF) må sørge for å ha en virksomhet og en sykehusstruktur som er 
tilpasset den framtidige befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, samtidig som man 
må være i stand til å ta i bruk ny teknologi til pasientenes beste. 
 
Som et ledd i planleggingen av framtidig sykehusstruktur i Innlandet har SIHF utarbeidet en 
idéfaserapport. I henhold til Helsedirektoratets veileder er dette den første av tre faser i 
tidligfaseplanleggingen. Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige løsnings-
alternativ og avklare hvilke alternativ som er «liv laga». At en løsning er «liv laga» innebærer 
at den er relevant, gjennomførbar og levedyktig. 
 
Behandlingen av idéfaserapporten skal lede fram til en beslutning om hvilke løsninger som 
skal være med videre til konseptfasen, samt mandat, rammer og plan for gjennomføring av 
denne fasen. Styret i SIHF skal sluttbehandle idéfaserapporten høsten 2017. Rapporten er 
lagt ut til høring med frist 12. mai 2017. 
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Fakta: 
Faktadelen bygger på Idefaserapporten med underliggende rapporter og Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2016-2019 (Stortingsmelding nr. 11 2015-2016). 
 
Idefaserapporten om ny sykehusstruktur handler om framtidens helseutfordringer og 
muligheter, og hvordan vi best kan planlegge for dem. Uavhengig av hvilket konsept og 
alternativ som blir valgt vil det være behov for nye bygg. Byggingen vil tidligst kunne starte 
opp i 2022, slik at ny sykehusstruktur for Innlandet først vil bli en realitet fra rundt 2026. 
Sykehusstrukturen det planlegges for nå gjelder med andre ord primært en tidshorisont 10-
30 år fram i tiden. I rapportene er det lagt til grunn et tidsperspektiv fram mot 2040. 
 
Det er spesielt innen tre områder man ser for seg endringer som vil påvirke behovet for en 
ny sykehusstruktur: 
 
Befolkningsutvikling/-sammensetning: Befolkningen blir eldre. I 2030 vil det være 300.000 
flere eldre over 70 år i Norge enn i dag, en økning på rundt 50 %. I inntaksområdet for SIHF 
legges det til grunn en økning på 25.000 eldre over 70 år (prosentvis økning blir den 
samme). Det er stor forskjell på utviklingen på kommunenivå, mjøsbyene med omliggende 
kommuner og kommuner helt sør i begge fylkene kan stort sett forvente befolkningsvekst 
og mindre aldring enn gjennomsnittet. 
 
Erfaringen viser at forbruket av helsetjenester blant 70-åringer er omtrent dobbelt så høyt 
som blant 40-åringer, og at det fortsetter å øke med økende alder. Med økt alder øker også 
sannsynligheten for flere sammensatte diagnoser, som krever samarbeid mellom ulike 
medisinske fagmiljøer. 
 
Det framtidige aktivitetsbehovet i spesialisthelsetjenesten kan ikke utelukkende utledes ved 
å framskrive antallet eldre og deres sykdomsbilde i dag. Generelt sett forventes 
morgendagens eldre som gruppe å ha både bedre helse og bedre helseatferd. Allerede er 
det mange inngrep som tidligere krevde liggedøgn på sykehus som i dag gjennomføres på 
dagtid og uten innleggelse, og denne utviklingen kommer til å fortsette. 
 
Endringer i funksjonsdelingen mellom primærhelsetjenesten, som er kommunenes ansvar, 
og spesialisthelsetjenesten er og vil bli endret som følge av samhandlingsreformen. Dette gir 
rom for mer pasientnær behandling, noe som er viktig når en større andel av pasientene i 
fremtiden må antas å bo i kommuner der det heller ikke er sykehus i dag. 
  
Til tross for dette vil det ikke være mulig å komme utenom at spesialisthelsetjenesten må 
effektiviseres, i betydning at den må skape flere tjenester med færre årsverk. En måte å 
gjøre dette på er å organisere virksomheten på en slik måte at det blir behov for færre 
vaktlinjer (beredskapsvakter), som igjen betyr å samle virksomhet på færre steder. 
 
Medisinskfaglig utvikling: Utviklingen innen det medisinske fagfeltet går i retning av stadig 
mer spesialisering. Spesielt gjelder dette innen kirurgi, der det har skjedd en omfattende 
grenspesialisering. Tidligere kunne en dyktig kirurg med få medarbeidere og standard utstyr 
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håndtere de fleste akutte problemstillinger. I dag er behandlingsmulighetene flere, men 
stiller store og økende krav til spisskompetanse, avansert utstyr, støttefunksjoner og ikke 
minst, regelmessig trening og praksis.  
Studier viser at en viktig årsak til kvalitetsforskjeller mellom norske sykehus i dag er hvor 
ofte de gjennomfører de behandlinger som tilbys. Dette gjelder spesielt innen kirurgi, og 
resultatet er neppe særlig overraskende, de fleste vil nok mene at det er logisk at man blir 
bedre til å utføre inngrep hvis man gjør dem flere ganger i måneden framfor en gang eller to 
i året. 
 
For noen behandlinger ligger sykehusene i SIHF allerede under anbefalt opptaksområde-
grense hver for seg. Dette har ført til at det allerede er en viss oppgavefordeling mellom 
sykehusene i SIHF som fører til at pasientene må forholde seg til flere sykehus, både fordi de 
har flere diagnoser, men også innenfor samme behandlingsforløp. 
 
På det indremedisinske fagområdet er det fortsatt bruk for generell kompetanse. Et økende 
antall eldre med flere diagnoser og mange medikamenter vil fortsette å kreve 
helsepersonell som kan se og behandle helheten, noe som blant annet vil stille krav til økt 
geriatrisk kompetanse både sentralt og desentralt. Også ortopedi er et område der det er 
mulig å desentralisere noe, flere sykehus i Norge har eksempelvis akuttfunksjon i ortopedi, 
men ikke generell kirurgi. 
 
Teknologi: Den teknologiske utviklingen innen medisinsk utstyr kan litt spissformulert sies å 
gå i to retninger, noe utstyr blir lettere, billigere og mer tilgjengelig, mens annet utstyr blir 
større, dyrere og mer avansert. 
 
Diagnose- og behandlingstilbud som er basert på teknologi som blir mindre og billigere i 
framtiden kan desentraliseres, også utover det som er dagens sykehusstruktur. Denne 
utviklingen gir grunnlag for å diagnostisere og behandle/igangsette behandling av flere 
lidelser (også akutte) i kommunale institusjoner, lokalmedisinske sentre og i noen tilfelle 
også i pasientens hjem. 
 
Diagnose- og behandlingstilbud som er basert på teknologi som blir større og mer avansert 
(og dyrere) i framtiden må sentraliseres. Dette gjelder blant annet operasjonsroboter, og 
utstyr til stråling, bildediagnostikk og genetisk testing. Denne typen teknologi er i den grad 
den er tatt i bruk i SIHF, allerede fordelt til ett av sykehusene i helseforetaket, og 
fagansvaret lagt dit. 
 
Psykisk helsevern og rus: I nasjonal helse- og sykehusplan vises det til at forventet levetid 
for mennesker med alvorlige psykiske lidelser – ofte i sammenheng med rusavhengighet – er 
20 år kortere enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives 
somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. Samtidig er det en betydelig 
underdiagnostisering av psykiske lidelser og rusproblemer hos pasienter innlagt på 
somatiske sykehus. Det legges derfor sterke føringer om at sykehus i framtiden bør 
samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, slik at pasientene kan få et 
helhetlig tilbud på samme sted. 
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Modellene for ny sykehusstruktur i idefaserapporten: I rapporten presenteres tre hoved-
alternativ for ny sykehusstruktur med tilhørende underalternativer, i tillegg til 
nullalternativet (framskriving av dagens sykehusstruktur).  
Hovedalternativene er: 
 

1. (Alt A-E) Hovedsykehusmodell 

Et hovedsykehus ved Mjøsbroen. 400-800 senger, avhengig av hvilke funksjoner som 
beholdes ved de eksisterende sykehusene og hvor mye av sentralsykehusfunksjonene for 
psykisk helsevern og rus som flyttes til det nye hovedsykehuset. 

2. (Alt A-F) Modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen 

To store akutt sykehus, ett i hvert fylke. SI Gjøvik eller SI Lillehammer for Oppland. SI 
Elverum eller nytt somatisk sykehus på Sanderud (erstatter SI Hamar) for Hedmark. De 
akutte områdefunksjonene samles på ett av de to valgte sykehusene. 
Sentralsykehusfunksjonene for psykisk helsevern og rus beholdes som de er på Reinsvoll og 
Sanderud, eller samles på ett av stedene. 

3. (Alt A-E) Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen 

Tre store akutt sykehus. SI Gjøvik og SI Lillehammer. SI Elverum eller nytt SI Sanderud.  

4. Modell med dagens sykehusstruktur 

 
En detaljert oversikt over de ulike delalternativene finnes på midtsidene i kortversjonen av 
idefaserapporten og på side 93-96 i hovedrapporten.  SI Tynset er definert som 
akuttsykehus med akuttkirurgi i alle alternativ, i tråd med føringene i nasjonal helse- og 
sykehusplan. SI Kongsvinger er under utredning av Helse Sørøst for overføring til AHUS og er 
i liten grad omtalt i den foreliggende rapporten. 
 
I tråd med «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»i er det vurdert om de 
ulike alternativene er «liv laga», det vil si relevante, gjennomførbare og levedyktige.  
 
I henhold til konklusjonene i idefaserapporten er følgende modeller/alternativ «liv laga»: 
 

1. Hovedsykehusmodellen, alle alternativ 
2. Modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen: Alternativ 2B (Lillehammer og 

Elverum, med samling av de akutte områdefunksjonene på Lillehammer) 
3. Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen: Ingen av alternativene 
4. Modell med dagens sykehusstruktur: Ingen av alternativene 

 
Vurderingene av de to sykehus-modellene finnes i kapitel 10 i idefaserapporten. En samling 
av mye av virksomheten på to sykehus vil kreve utvidelser av nåværende bygningsmasse. 
Dette anses å være umulig på SI Hamar og vanskelig på de andre sykehusene, men minst 
vanskelig på SI Lillehammer. 2B er også det alternativet som best dekker de områder som 
ligger lengst unna alternative tilbud. Alternativene av to sykehus-modellene med stort 
akuttsykehus på Sanderud (til erstatning for SI Hamar) vurderes i utgangspunktet også som 
«liv laga», men har høye investeringskostnader som tilsvarer de rimeligste 
hovedsykehusalternativene og vurderes derfor ikke som økonomisk bærekraftig. 
 

                                                 
i
 Helsedirektoratet 2011 
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Alternativene er også vurdert opp mot de effektmål som styret for SI Innlandet vedtok som 
en del av mandatet for arbeidet. Effektmålene og tilhørende vurderingskriterier er gjengitt 
på side 10 i hovedrapporten. Med utgangspunkt i denne konkluderer idefaserapporten med 
at modellen med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua med alle funksjoner samlet vil legge 
best til rette for faglig kvalitet og utvikling av fremtidig virksomhet til pasientenes beste.  
 
Idefaserapporten konkluderer med å anbefale følgende modeller: 
 

1A. Hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua, men justert slik det fortsatt blir 
poliklinikk og dagbehandling i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.  

1C. Hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua og planlagt (elektiv) kirurgi ved 
SI Elverum, men justert slik det fortsatt blir poliklinikk og dagbehandling i Hamar, 
Gjøvik og Lillehammer 

 
De justerte versjonene av alternativene 1A og 1C er ikke beskrevet i tabellene, men finnes i 
hovedrapporten på side 130-131. Det forutsettes også at alle etablerte lokalmedisinske 
sentre (LMS) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) opprettholdes, uavhengig av alternativ. 
 
Samfunnsanalysen: Som et ledd i arbeidet med idefaserapporten har konsulentfirmaet 
Asplan Viak utarbeidet en samfunnsanalyse der temaene regional utvikling, 
persontransport, energibruk i bygg, rekrutteringsmuligheter samt by- og regionutvikling er 
beskrevet med utgangspunkt i framskrivinger til 2040. 
 
Under regional utvikling har man analysert effekter for sysselsetting og befolkningsutvikling i 
regionene som følge av endring i antall årsverk ved SI i ulike regioner og konsumvirkning 
som følge av lokalisering av årsverkene. Konklusjonen er at modellen med et hovedsykehus i 
liten grad vil svekke utviklingen i Mjøsbyene fordi befolkningen (de sykehusansatte) vil velge 
å bo i byene eller de større tettstedene slik som nå. Modellene der noen byer får flere 
sykehusfunksjoner enn andre vil føre til at disse byene vokser på bekostning av byene som 
får færre eller ingen sykehusfunksjoner. 
 
Persontransportberegningene viser hvordan de ulike alternativene påvirker klimagassutslipp 
sammenlignet med dagens sykehusstruktur (framskrevet til 2040). Denne viser at modellen 
med et hovedsykehus vil øke klimagassutslippet med om lag 60 % i forhold til en modell der 
man opprettholder dagens sykehusstruktur. Alle modellene gir høyere utslipp enn den med 
dagens struktur, men økningen blir mindre dess mer aktivitet som opprettholdes i flere 
sykehus. 
 
I forhold til energibehovet med dagens bygningsmasse er det mulig å spare 30-40 % ved å 
bygge eller totalrehabilitere til TEK10-standard og 60-65 % med passivhusstandard. 
Alternativ 1A med ett hovedsykehus kommer ut med lavest totalt energibehov på grunn av 
at det har minst samlet areal, men de øvrige vurderte modellene innebærer også betydelige 
reduksjoner i energibehovet sammenlignet med dagens bygningsmasse. 
 
Behovet for kompetent arbeidskraft i spesialhelsetjenesten er økende og konkurransen om 
de beste ressursene vil øke etter hvert som den yrkesaktive andelen i befolkningen blir 
mindre. Forhold som påvirker rekrutteringsmulighetene er arbeidsplassens attraktivitet og 
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størrelsen på bo- og arbeidsmarkedet i normal pendleravstand (45 minutters kjøring med 
bil) fra arbeidsplassen. Når det gjelder arbeidsplassens attraktivitet er det størrelsen på 
fagmiljøet som er viktigst, her er alle alternativ bedre enn nullalternativet, og alternativ 1A 
best. 
 
Lokalisering i en eller flere av Mjøsbyene kan tenkes å øke rekrutteringsgrunnlaget fordi 
byene har tiltrekningskraft i seg selv, spesielt blant unge nyutdannete. Samtidig peker 
rapporten på at Mjøsbrua er lokalisert innen akseptabel pendleravstand fra alle Mjøsbyene, 
slik at det er usikkert hvor stor betydning det vil ha om sykehuset lokaliseres i en av byene 
eller noe utenfor. 
 
Når det gjelder by- og regionutvikling viser rapporten til at sykehuslokalisering i bykjernen 
normalt vil styrke byutviklingen og legge forholdene best til rette for en bærekraftig 
byutvikling. I alternativene med hovedsykehus ved Mjøsbrua og nytt sykehus på Sanderud 
flyttes et stort antall arbeidsplasser fra eksisterende bysentrum til mindre tettsteder. Til 
tross for at en lokalisering utenfor sentrum av byene i Mjøsregionen ikke er forventet å 
svekke befolkningsutviklingen i byene, vil den allikevel kunne påvirke utviklingen av sentrum 
i de aktuelle byene, ved for eksempel å redusere handelen i sentrumsområdene. 
 
Vurdering/Høringsuttalelse: 
Høringsbrevet inneholder konkrete spørsmål som høringsinstansene blir bedt om å ta 
stilling til. Forslaget til høringssvar er utformet i tråd med dette. Nummereringen referer seg 
til spørsmålene i høringsbrevet. 
 
1. Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne også i framtiden skal ha et samlet 
helsetilbud som oppleves som trygt og nært nok. Dette fordrer at man klarer å finne en 
balanse mellom den delen av det samlete tilbudet der hensynet til medisinskfaglig kvalitet 
og kompetanse må telle mest, og den delen der dette ikke er like viktig og nærhet til 
pasienten kan tillegges større vekt. 
 
Lillehammer, Gausdal, Ringebu, og Øyer kommuner har gjennom Helseregion Sør-
Gudbrandsdal bygget opp en rekke interkommunale tilbud og et godt faglig samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten ved SI Lillehammer. Blant annet har man nylig fått godkjenning som 
utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i geriatri ved den interkommunale 
intermediæravdelingen ved Lillehammer helsehus. I samarbeid med idretten og Høgskolen i 
Innlandet er man i ferd med å bygge opp kompetanse innen idrettsmedisin, blant annet for 
å bygge opp under Lillehammerregionen som en komplett vintersportsregion. Lillehammer 
kommune som vert for det interkommunale legevaktsamarbeidet i regionen er i ferd med å 
bygge et nytt og avansert legevaktsbygg i tilknytning til SI Lillehammer, der samarbeidet 
med sykehuset var utslagsgivende for valg av plassering. 
 
I samhandlingsreformen legges det opp til at flere rehabiliteringsoppgaver etter hvert skal 
overføres til kommunene. Dette er et tilbud som må utvikles under veiledning av 
spesialisthelsetjenesten, men som kommunene etter hvert kan overta ansvaret for, og som 
eventuelt kan tenkes plassert i frigjorte arealer. På samme måte bør det vurderes om det er 
andre områder der man kan bruke samme modell, d.v.s. utvikle et tilbud under veiledning 
fra spesialisthelsetjenesten som kommunene etter hvert overtar ansvaret for. 
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Finansieringen av slike oppgaver kan enten skje gjennom nasjonale endringer i 
oppgavefordelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, eller som 
lokale avtaler om kjøp og salg av tjenester som det er viktig for kommunene å beholde 
lokalt. 
 
At det utvikles/videreutvikles et godt samarbeid om oppgavefordeling og overføring av 
oppgaver i årene framover skal ikke være avhengig av hvilken sykehusmodell som velges. 
Tvert i mot, gjennom å prioritere disse prosessene løpende vil man kunne skape trygghet i 
befolkningen om et godt og nært helsetilbud uavhengig av hvilken modell som til slutt blir 
valgt. 
 
2. Øyer kommune ønsker at alternativ 2B, med stort akuttsykehus på Lillehammer og 
Elverum og de akutte områdefunksjonene samlet på SI Lillehammer tas med i den videre 
planleggingen. Dette er det eneste av to sykehus-modellene som SIHF mener at er «liv laga» 
i henhold til vurderingskriteriene i Helsedirektoratets veileder. En slik løsning vil gi et for de 
alle fleste formål fullverdig sykehus sentralt i begge fylker og sikre videre bruk av 
omfattende bygningsmasse. Avstanden mellom de to sykehusene blir heller ikke større enn 
at det bør være mulig å utnytte spesialkompetanse på tvers. 
 
Samtidig erkjenner Øyer at det kan være vanskelig å oppnå den nødvendige støtten for et 
nytt sykehus med et alternativ som gjør at en eller flere av Mjøsbyene får sykehusutvikling 
på bekostning av de andre. I den grad dette fører til langvarig diskusjon og omkamper kan 
SIHF i verste fall miste sin prioritet i investeringsmiddelplanen til Helse Sørøst. Innlandet kan 
i så fall også miste investeringer på 10-12 milliarder kroner, som i seg selv kan være viktig for 
utvikling av lokal industri og næringsliv. Dette vil i så fall føre til at det må opprettholdes 
virksomhet ved alle eksisterende sykehus. Siden man må forvente at samlingen av 
fagfunksjoner vil gå sin gang, vil dette medføre at stadig flere pasienter må forholde seg til 
flere sykehus, med den usikkerhet og fare for manglende helhet i behandlingstilbudet dette 
kan medføre. Med utgangspunkt i dette anser Øyer kommune at en justert modell 1A, d.v.s. 
hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua og noe virksomhet i Elverum, Hamar, 
Gjøvik og Lillehammer, er et alternativ som kan tas med i den videre planleggingen, 
forutsatt at det opprettholdes et aktivitetsvolum knyttet til aktiviteter omtalt i punkt 4 
tilsvarende 70 % av dagens aktivitetsvolum ved SI Lillehammer, og at dette følges opp med 
tilstrekkelig investerings- og driftsmidler i hele periodene fram mot 2040. 
 
Spørsmål 3 og 4 er formulert med utgangspunkt i modell 1A (hovedsykehus ved Mjøsbrua) og 
besvart i henhold til dette: 
 
3. Med utgangpunkt i at det foreligger en ganske entydig faglig anbefaling om å 
samlokalisere psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentral-
sykehusfunksjonene overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. På samme 
måte som for de somatiske sykehusene må det vurderes hvilke tilbud som fortsatt kan og 
bør ligge desentralt. Det bør også vurderes om disse tilbudene eventuelt kan samlokaliseres 
med de somatiske tilbudene som blir værende i Mjøsbyene. 
  
4. For Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen er det viktig at SI Lillehammer som et 
minimum beholder et tilbud innen akutt indremedisin, dagbehandling og poliklinikk. Med 



  Sak 30/17 

 

 Side 23 av 50   

 

utgangspunkt i regionens rolle som turist- og aktivitetsdestinasjon, med mange tilreisende, 
stor hyttebefolkning og mange nasjonale og internasjonale bredde- og 
toppidrettsarrangement er det videre nødvendig at det som et minimum videreføres et 
tilbud innen akutt ortopedi ved SI Lillehammer, i kombinasjon med elektiv kirurgi som kan 
støtte opp under et ortopeditilbud. Øyer kommune er også opptatt av å beholde et 
indremedisinsk miljø, som kan sikre at pasienter med kroniske sykdommer og behov for 
regelmessig behandling og gjentatte sykehusinnleggelser kan få et tilbud lokalt. 
 
5. Øyer kommune viser til at det for to-sykehusmodellene bare er alternativ 2B, med 
Lillehammer og Elverum som store akuttsykehus og med de akutte områdefunksjonene 
samlet på Lillehammer, som er «liv laga» i henhold til Helsedirektoratets kriterier. Øyer 
kommune ber derfor om at dette alternativet tas med videre til neste fase av utredningen. 
 
6. Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. Investe-
ringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i Innlandet, 
og SIHF bør allerede på planleggingsstadiet legge opp til en prosess der lokale bedrifter får 
anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag.  
 
En plassering av hovedsykehuset utenfor et eksisterende bysentrum, slik justert alternativ 
1A legger opp til, skaper utfordringer når det gjelder trafikk og utslipp av klimagasser. Selv 
om den teknologiske utviklingen forventes å redusere utslippene knyttet til transport 
betydelig fram mot det tidspunkt et nytt sykehus kan settes i drift, er det fortsatt nødvendig 
å sørge for gode kollektivløsninger som en del av prosjektet. I den forbindelse vil Øyer 
kommune minne om «Faglig råd for bærekraftig byutviklingii», som ble overlevert 
Kommunalministeren i 2013. Råd nummer én i denne rapporten lyder «Fortett eksisterende 
byer i stedet for å bygge nye». Det viktigste tiltaket er at offentlige institusjoner, som 
sykehus, skal plasseres i byene, og at offentlig virksomhet må ta sitt ansvar og være et godt 
forbilde. 
 
 
 
 
Konklusjon:  
Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum utreder 
alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og Elverum. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 

og Elverum. 

 

                                                 
ii
 Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet 2013. Lenke. 
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2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 

 
 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 33/17 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
1.«Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 
samlet helsetilbud som oppleves som trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse og nærheten til pasienten. Et 
godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 
 
2.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 
 
3.Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentralsykehusfunksjonene 
overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. 
 
4.Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i 
Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en prosess der lokale 
bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag». 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt.  
Punkt 1-4 i Senterpartiets forslag er dekket av Rådmannens vurderinger. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«1. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 

Elverum. 

 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 

3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 

og Elverum. 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 
 
3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert 
på Lillehammer. 

 



  Sak  31/17 
 

Side 26 av 50   

ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/944     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
31/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 23/15, møte 26.03.2015: Administrativ organisering – Evaluering og endret 
organisering. 
 
Sammendrag: 
Evaluering av ny administrativ organisering var forutsatt gjennomført i begynnelsen av 2017. 
Pga bemanningssituasjonen inkl skifte av personer i sentrale posisjoner, varsler rådmannen 
utsettelse. Evalueringen forutsettes lagt fram innen utgangen av året.  
 
Saksutredning: 
Med oppstart på slutten av 2014 ble det gjennomført en evaluering av administrativ 
organisering på nyåret 2015. Den nye modellen en såkalt sektormodell (3-nivåmodell), ble 
vurdert som en større organisasjonsendring og ble lagt fram for kommunestyret. 
Kommunestyret fattet i K-sak 23/15 følgende vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar prinsippet om 3-nivå organisering av administrasjonen 
2. Det er en forutsetning at endringene ikke har økonomiske konsekvenser. 
 
Målsettingene for ny administrativ organisering framgår av rapporten, sitat: 
«Rådmannen ønsker en tydelig (ansvar- og myndighetsplassering) administrativ struktur 
som er mest mulig optimal i forhold til å 
 Ivareta lovpålagte tjenester 
 Sikre tverrfaglighet og samhandling 
 Legge til rette for langsiktig økonomisk planlegging 
 Sikre gode arbeidsplasser 
 Sikre strategisk ledelse og utvikling 
 Sikre/koordinere operasjonell (daglig drift) ledelse 
 Styrke politisk styringsrolle.» 
 
I saksutredning til K-sak 23/15 pekes det spesielt på at de største utfordringene med dagens 
organisering er at kommuneledelsen ikke lykkes godt nok i å ivareta det strategiske 
helhetsansvaret som kommunen har. Kommuneledelsen har også utfordringer når det 
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gjelder ivaretagelsen av den operasjonelle samhandlingen, der de optimale løsningene er 
avhengig av utstrakt samarbeid på tvers av dagens virksomheter/tjenester.  
 
I K-sak 23/15 er det lagt til grunn at den nye administrative organiseringen skal evalueres i 
begynnelsen av 2017.  
 
Kommuneledelsen utarbeidet en detaljert handlingsplan, denne har vært ledelsens 
arbeidsdokument i implementerings-/gjennomføringsfasen. Det tok tid før alle 
sektorlederne var på plass. I tillegg fikk vi rådmannsskifte med en periode med konstituert 
rådmann fra kommuneledelsen. I denne perioden ble ikke prosessen med evaluering av 
organiseringen prioritert, den lar seg følgelig ikke gjennomføre som planlagt. 
   
Vurdering: 
Implementering av ny administrativ organisering tar tid. Bemanningssituasjonen inkl skifte 
av personer i sentrale posisjoner, er argumenter for at noe forskyvning er hensiktsmessig. 
Rådmannen ser ingen negative konsekvenser ved å utsette evalueringen noe og foreslår at 
den legges fram innen utgangen av året.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram innen utgangen av 2017. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 34/17 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018. 
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MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE 
ANLEDNING TIL Å BRUKE HALLENE TIL SPONSOREKSPONERING 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/878     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
32/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken å tillate begrenset anledning for idretts- og kulturlivet i 
Øyer å benytte idrettshallene til sponsoreksponering.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt en konkret forespørsel fra ØTIs håndballgruppe om tillatelse til 
å henge opp reklame-/sponsoreksponering i Øyerhallen. Dette spørsmålet avstedkom et 
behov for en totalvurdering av hvordan Øyer kommune skal forholde seg til slik 
eksponering. Både i Trettenhallen og Hippodromen er det pr i dag sponsoreksponering i 
form av reklameplakater. Dette er avtaler som er inntektsbringende for Stavsplassen SA og 
ØTI i størrelsesorden kr. 80 – 90 000 pr år.  
 
Spørsmålet om idretts- og kultursponsing med eksponering i offentlige bygg er av prinsipiell 
art, og krever en avklart holdning fra Øyer kommunes side. På den ene siden er hallene 
offentlige bygg i offentlig eie til bruk for allmenheten, hovedsakelig gjennom idrettens bruk 
på kveldstid og helg. På den andre siden brukes Tretten- og Øyerhallen som 
kroppsøvingsarena for skole og barnehage, hvor idrettens sponsoreksponering kan 
oppfattes som utidig. I tillegg brukes hallene til ulike arrangementer gjennom året hvor 
sponsoreksponering er mer eller mindre passende, men av åpenbar interesse for 
næringslivet som sponsorer.  
 
Avtalene i Trettenhallen daterer seg tilbake til da denne hallen var et frittstående 
aksjeselskap, og det er ØTI håndballgruppe som ivaretar avtalene og er mottaker av 
inntektene. Avtalene i Hippodromen er det Stavsplassen SA som håndterer, og det er de 
som er mottaker av inntektene.  
 
Øyerhallen ble oppført i forbindelse med ombygging av Solvang skole, hvor det ble sett som 
økonomisk hensiktsmessig å sette opp en fullskala idrettshall framfor å utvide den gamle 
gymsalen som da i hovedsak kun ville være til skolens bruk. Forutsetningen var at en 
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fullskala flerbrukshall kunne delfinansieres med spillemidler, og stilles til rådighet for det 
lokale idrettslivet. Idrettslivet, med absolutt hovedvekt på ØTI, bruker hallen(e) alle 
hverdager fra ca 17.00 til 22.00, samt de fleste helgene fra 10.00 til 20.00. 
 
Skolenes bruk av de 2 idrettshallene er tilnærmet lik; i vinterhalvåret foregår det meste av 
kroppsøving i hallene. Trettenhallen benyttes i tillegg av Mosjordet barnehage. Ett 
argument mot sponsoreksponering er at dette medfører eksponering overfor barnehage- og 
skolebarn i skoletiden. Aurvoll skole og Mosjordet barnehage har benyttet Trettenhallen 
siden den ble bygget på slutten av 80-tallet, uten at denne problemstillingen noen gang har 
blitt reist. 
 
Organisering og tilrettelegging av lokalt idrettsliv er en stor og omfattende jobb. Det legges 
ned utallige dugnadstimer fra foreldre og foresatte. ØTI har ca 900 medlemmer, og 
aktiviserer store andeler av kommunens barn og unge. Organiseringen krever mer og mer 
profesjonalitet, og ØTI har behov for finansiering utover bidrag fra medlemmer og det 
offentlige. Sponsing av idrettslivet, også breddeidretten, har lang tradisjon i Norge. Lokalt og 
regionalt næringsliv har et samfunnsansvar, og kan bidra økonomisk til å styrke 
fundamentet i det lokale idretts- og foreningslivet. Næringslivet har en 
markedsføringsstrategi og ønsker selvfølgelig å få mest mulig igjen for sitt bidrag gjennom 
eksponering mot potensielle kundegrupper.  
 
Vurdering: 
Sponsoreksponering i form av plakater og bannere i idrettshaller kan oppleves som visuell 
forsøpling. Samtidig ser en at nivået på eksponering slik det framstår i Trettenhallen og 
Hippodromen er relativt sobert, og ikke har vekket anskrik fram til i dag. Det er likevel et 
uttalt ønske om at det i avtaler med næringslivet opprettholdes et krav om at 
eksponeringen skal oppleves som enhetlig og integrert i hallene. Det bør etterstrebes å 
begrense skiltarealet til max 36 m2 pr. hall (45 m L x 0,8 m H) Det bør også vurderes bruk av 
alternative eksponeringsmuligheter som roll-ups, beachflag og videoskjermer i forbindelse 
med arrangement, i stedet for eller i tillegg til permanent fastmonterte skilt.  
 
Det er stilt spørsmål om reklameeksponering overfor barnehage- og skolebarn er uheldig. 
Skole og barnehage er yndede formidlingskanaler for ulike bedrifter og organisasjoner, og 
utdeling av reklamemateriell direkte til elever skjer på jevnlig basis. Sett opp i mot slik 
direktereklame vurderes sponsoreksponering i hallen som ubetydelig. 
 
Materialvalget og sikkerhetsnivået i Øyerhallen er av en annen karakter enn i den eldre 
Trettenhallen. Det kan ikke tillates et frislipp av montering av reklameskilt i den nye hallen. 
Plassering og innfesting av skilt skal vurderes og godkjennes av huseier. Det er spesielt viktig 
å merke seg at bæreelementer er del av brannhemmende konstruksjon, og må tas spesielt 
hensyn til. Alle kostnader ved innfesting og tilrettelegging skal dekkes av den som er 
mottaker av reklameinntekten. 
 
Øyer kommune yter driftsstøtte til lokalt idretts- og kulturliv. Disse midlene er av relativt 
beskjedent omfang. Kravet til profesjonalisering av organisering og tilrettelegging 
forutsetter en stor andel av dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte. Salg av sponsorat gir 
en mulig inntektskilde for idrettslaget, og samtidig en mulighet for lokalt næringsliv å yte 
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noe tilbake til samfunnet. Øyer kommune finner det vanskelig å fjerne disse inntekts-
mulighetene fra idretten så lenge de ikke kan kompenseres gjennom endrede tilskudd. Det 
foreslås derfor at i Hippodromen det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om 
reklameskilt, og i Tretten- og Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
Oppsummering: 
Øyer kommune gir anledning til å benytte de kommunale idrettshallene til 
sponsoreksponering. Avtaler for Hippodromen og Trettenhallen kan videreføres, og nye 
avtaler for Øyerhallen kan inngås. All montering av faste skilt skal avklares med huseier/ 
vaktmester slik at det ikke oppstår skade på bygning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippo-dromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.04.2017 sak 38/17 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag: 

 «Stavsplassen og ØTI skal levere årlige regnskap som synliggjør hvilke inntekter 
eksponeringen har gitt. 

 Tillatelsen gis foreløpig for 3 år. 

 Kommunen kan heve avtalen hvis store arrangementer krever det». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippodromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
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Stavsplassen og ØTI skal levere årlige regnskap som synliggjør hvilke inntekter 
eksponeringen har gitt. 
 
Tillatelsen gis foreløpig for 3 år. 
 
Kommunen kan heve avtalen hvis store arrangementer krever det 
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HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021 
HØRINGSUTTALELSE FRA ØYER KOMMUNE 
 

Saksbehandler:  Svein Otto Olsen Arkiv: Q13  
Arkivsaksnr.: 15/2173     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/17 Planutvalget 19.04.2017 
 
33/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg:  
Mail dat. 31. januar 2017 fra Oppland fylkeskommune med vedlegg: 
• Brev fra Oppland fylkeskommune til kommunene i Oppland, dat. 24.01.2017  
• Handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021 (23) Høringsutgave januar 2017 
• Saksframlegg for fylkesutvalget 
• Fylkesutvalgets vedtak i saken 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 13/16 
 
Sammendrag: 
Oppland fylkeskommunes forslag til Handlingsprogram 2018 -2021 (23) (høringsutgave) 
inneholder ikke noen tiltak i Øyer kommune i 4 – årsperioden. Ett tiltak er ført opp i 2022 
forutsatt spleiselag med kommunen. Det gjelder delfinansiering av fortau / G/S-veg langs Fv 
358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke.  
Rådmannen foreslår at  Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til dette prosjektet i 
perioden 2018-2021.  
 
 
Saksutredning: 
 
Handlingsprogrammet for fylkesvegene i Oppland 2014 – 2017 ble vedtatt av fylkestinget i 
juni 2013. 
Det er derfor behov for et nytt handlingsprogram for kommende 4-års periode. 
Kommunene var invitert til å komme med innspill på aktuelle tiltak, med frist 1. april 2016. 
Øyer kommunestyre vedtok i sak 13/16 ni - 9 - innspill til handlingsplanen. Vedtaket var slik: 
 

«Øyer kommunestyre foreslår følgende innspill til Oppland fylkeskommune sitt arbeid 
med revisjon av handlingsprogram for Fylkesveier 2018-2021 i Oppland: 
 
1) Fv. 358. G/S-vei. Sør-Tretten vegen fra Fv Kongsvegen (Prix Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, inkl. tverrforbindelsen mellom Fv. 357 og Fv. 358 
v/Tjønnlykkja. 
2) Fv.312. Ny rundkjøring. Krysset mellom Fv Hundervegen og Kv Gamlevegen v/Øyer 
ungdomsskole 



  Sak 33/17 

 

 Side 33 av 50   

 

3) Miljøgate: Fv. 312 Hundervegen/Kongsvegen gjennom Øyer sentrum. Fra 
Skogvegen til Øyer ungdomsskole 
4) Fv.358. Gatelys. Sør-Tretten vegen på strekningen fra Tretten kirke til 
Stalsbergkrysset 
5) Fv. 312. 4 Busslommer langs Kongsvegen på strekningen fra Oddvang til Trodalen 
6) Fv.254. G/S-vei. Musdalsvegen på strekningen fra jernbaneundergangen på Tretten 
og opp til krysset ved øvre Vassrud 
7) Fv.319. G/S-vei. Rabbevegen på strekningen fra Øyer bru - opp til fv Vestsidevegen/ 
Rabben 
8) Fv.312. G/S-vei. Hundervegen på strekningen fra Stenberg – Ensby. Alt. fra 
Stenberg til Hunderfossen 
9) Fv. 357 Omlegging av Nord-Tretten vegen (nr. 518 og 519) ved gården Enge» 

 
I fylkeskommunens forslag til handlingsplan (høringsutgave) er ingen av Øyer kommunes 
innspill tatt med i 4-årsperioden 2018 – 2021. Kommunens innspill nr. 1 (nevnt ovenfor) er 
ført opp i 2022. Fylkeskommunen forutsetter i forslaget til handlingsplan at kommunen er 
med på et spleiselag. 
 
Tverrforbindelsen i innspill nr. 1 mellom Fv. 357 og Fv 358 v/ Tjønnlykkja er tatt ut av forslag 
til reguleringsplan ved kommunens slut behandling av planen. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret må vurdere om det synes formålstjenlig å gjenta sine innspill fra KST-sak 
13/16 i denne  høringsuttalelse, eller om en skal prioritere ett eller noen få  av innspillene. 
Kommunen har i 2013-14 bevilget 4,76 mill NOK til tiltak nevnt i innspill nr. 1. Dette viser seg 
ikke å være tilstrekkelig og det har vært kontakt med vegvesen / fylkeskommune om 
mulighet for et spleiselag. Det er videre kontakt med vegvesenet om prosjektering og 
tilbudskonkurranse om dette er er i gang. 
 
Rådmannen vil anbefale kommunestyret å prioritere dette tiltaket med håp om å få det inn i 
handlingsplanen i fireårsperioden 2018- 2021. Dette er et skolevegsprosjekt og klart et viktig 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til restfinansiering av fortau / G/S-veg langs 
Fv 358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke i perioden 2018-2021. 
Dette med bakgrunn i at denne strekningen er en sterkt trafikkert skoleveg med bl.a mye  
busstrafikk. Videre bør det tillegges vekt at Øyer kommune har bevilget 4,76 mill NOK til 
tiltaket. 
 
 
 
Ådne Bakke Svein Otto Olsen 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.04.2017 sak 32/17 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til restfinansiering av fortau / G/S-veg langs 
Fv 358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke i perioden 2018-2021. 
Dette med bakgrunn i at denne strekningen er en sterkt trafikkert skoleveg med bl.a mye  
busstrafikk. Videre bør det tillegges vekt at Øyer kommune har bevilget 4,76 mill NOK til 
tiltaket. 
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GBNR 76/4 OG 73/44 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: EGIL SVEEN 
 

Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/941     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/17 Planutvalget 19.04.2017 
 
34/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt M 1:3000 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
Konsesjonssøknad 
Kjøpekontrakt 
 
SAMMENDRAG: 
Egil Sveen søker konsesjon på to teiger beliggende ved gardstunet i Sveen. Dette er deler av 
eiendommen som Anders Engen kjøpte av Einar Nybakken som tillegg til Flatstulen, men 
som Engen nå videreselger til Sveen. Rådmannen mener dette er en god løsning, at 
kjøpesummen kan aksepteres og at Egil Sveen bør få konsesjon. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Egil Sveen eier og driver garden Sveen, g/bnr 76/1 i Baklia i Øyer. Han søker konsesjon på 
grunneiendommene g/bnr 76/4 og 73/44. Dette er hhv. et jordstykke langs gardsvegen ned 
for gardstunet i Sveen og en skogteig oppover i lia fra garden. Selger er Anders Engen, eier 
av Flatstulen g/bnr 72/1 m.fl. Kjøpesummen er kr 72.000,-. 
 
Arealene som omsettes er fradelt landbruksarealene som hørte til Strømsjordet, 
landbrukseiendommen som Einar Nybakken fikk delt i 2016. Anders Engen kjøpte disse 
arealene som tilleggsareal til Flatstulen. I forbindelse med konsesjonsbehandlingen (ref. 
KST-sak 31/16) ble det klart at Egil Sveen var aktuell som kjøper av deler av 
Strømsjordarealene. Dette ble forberedt ved behandling og godkjenning av deling etter 
jordlovens bestemmelser i PU-sak 05/17. 
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Fakta om involverte eiendommer: 
Sveen: 

 
 

 
Ervervsarealene: 

 
 
 

Arealene på g/bnr 76/4 er ca. 7 daa dyrket mark med noe skog omkring. Det kan være mulig 
å nydyrke noen kantarealer. Arealet ble fradelt Sveen i 1874.  
 
Skogteigen på g/bnr 73/44 er bestokket med granskog med noe lauvinnslag. Det er bratt og 
vanskelige driftsforhold. 
 
Egil Sveen driver med ammeku på en mindre besetning med framfôring av ungdyr. Det er 
melkekvote på garden på ca. 73 tonn som er bortleid. 
 
Lovgrunnlaget: 
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. Dette ervervet faller ikke 
inn under disse unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9:  
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til  
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på  
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
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4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  
 
VURDERING: 
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er forøvrig driveplikt på 
jordbruksarealene. 
 
Prisvurdering: 
Gjennom rundskriv har Landbruks- og matdepartementet gitt retningslinjer om hvordan pris 
på landbrukseiendommer skal vurderes i konsesjonssaker. Etter rundskrivene M-3/2002, M- 
7/2002, M-4/2004, M-3/2009 og M-1/2010 skal avkastningsverdien legges til grunn og 
kapitaliseringsrentefoten skal være 4 % for vurdering av jord- og skogarealer. Bygninger som 
er tilknyttet driften skal verdsettes etter prinsippet om nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. 
Hus som ikke direkte er tilknyttet driften kan verdsettes etter forventet utleieverdi. Iht. 
rundskriv M-3/2002 skal fullstendige verdiberegninger bare utføres i konsesjonssaker hvor 
det er tvil om den avtalte kjøpesum er i samsvar med konsesjonsloven §9, nr. 1. Er det ikke 
tvil med hensyn til kjøpesummen, kan vurderingen av prisspørsmålet synliggjøres i 
saksutredningen på en enklere og mindre arbeidskrevende måte enn fullstendig 
verdiberegning. 
 
Dyrkamarka som erverves er nokså flat og derav lettdrevet. Arealet er imidlertid ikke så 
stort og arronderingen er middels god. Ut fra flyfoto er det heller ikke alt som har vært 
høstet maskinelt de senere år. Jorda er best egnet til grasproduksjon. Pris pr. daa settes til 
kr 4.000.  
 
Iht. rundskriv M-3/2002 kan det godkjennes en noe høyere pris på tilleggsarealer av 
dyrkamark dersom det oppnås en rasjonaliseringsgevinst i form av bl.a. bedre arrondering. 
Øvre grense for slik marginaltillegg er 50%. Et tillegg, og graden av tillegg, må vurderes 
individuelt fra sak til sak. I dette tilfellet er det en jordlapp som ikke kan legges inntil annen 
jordveg, imidlertid bidrar ervervet til bedre arrondering totalt sett med nærhet til 
gardstunet, gardsvegen og øvrige produksjonsarealer. Det legges et marginaltillegg på 30% 
på avkastningsverdien på dyrkamarka.  
  
Arealene rundt består i hovedsak består av skog på høg bonitet og vegareal. Det kan være 
mulig å bruke arealene til beite, evt. til utvidelse av dyrkamarka. Det synes mest riktig å 
prissette arealene etter gjeldende bruk. Pris på disse arealene settes til kr 1.000/daa. 
 
Skogteigen oppover fra garden er bestokket med gran og noe lauv. Iht. siste områdetakst vil 
de nederste 15 daa ligge i overgangen mellom hogstklasse 3 og 4 på bonitet G-14. De 
øverste 6-7 daa ligger i hogstklasse 5 på G-11-bonitet. Det er vanskelige driftsforhold, bl.a. 
som følge av at arealet er bratt og at teigen er lang og smal. Ut fra skjønn og erfaring fra 
tidligere takster og konsesjonssaker settes prisen på skogen til kr 1.250/daa.   
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Dette gir følgende oppsett i verdiberegningen: 
 

76/4 – dyrkamark: 6,9 daa * kr 4.000/daa 27.600 

Marginaltillegg: 30% på dyrkamark 8.280 

76/4 – øvrige arealer: 8,7 daa * kr 1.000/daa 8.700 

73/44 – skogsmark: 21,5 daa * kr 1.250/daa 26.875 

Sum 71.455 

 
Beregnet avkastningsverdi for arealene som erverves er i realiteten lik kjøpesummen og kan 
dermed aksepteres. 
 
Driftsmessig løsning: 
Arealene som erverves ligger inntil arealer som Sveen har fra før. Det nederste arealet 
kommer opprinnelig fra Sveen og hører naturlig garden til. Gardsvegen til Sveen går over 
dette arealet. Skogteigen ligger i forlengelsen av garden og ligger gunstig til som 
husbruksskog. Felles for begge teigene er at de er mer egnet som del av Sveen enn som del 
av Flatstulen. Vilkåret om god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Erververs kompetanse: 
Egil Sveen eier og driver gard fra før. Han anses som tilfredsstillende skikket for ervervet. 
 
De øvrige hensynene i §9 anses som oppfylt. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges Egil Sveen konsesjon på eiendommene g/bnr 76/4 og 73/44 slik at disse kan 
legges som tilleggsareal til Sveen g/bnr 76/1 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak 
mottas, jf. forvaltningsloven kap IV. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.04.2017 sak 31/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges Egil Sveen konsesjon på eiendommene g/bnr 76/4 og 73/44 slik at disse kan 
legges som tilleggsareal til Sveen g/bnr 76/1 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak 
mottas, jf. forvaltningsloven kap IV. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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REFERATER - KST 04.05.17 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1009     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal 19.01.2017: Skatteregnskap og kontrollrapport 
2016 

 Fra Oppland fylkeskommune 31.03.2017: Høring og offentlig ettersyn av 
planprogram for Regional plan for verdiskapning, Regional plan for kompetanse og 
Regional plan for samferdsel 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
ANNE MARIE BAGSTAD JØRANLI 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 17/838     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/17 Valgnemnda 25.04.2017 
 
36/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om fritak fra alle politiske verv i Øyer kommune datert 22.03.2017. 
 
Saksutredning: 
Anne Marie Bagstad Jøranli har meldt flytting til annen kommune fra utgangen av 2016. Hun 
søker om å bli fritatt fra sine politiske verv i Øyer kommune: 

- 1.varamedlem for KrF i kommunestyret 
- Medlem og nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser 
- Vararepresentant i Kontrollutvalget 
- Vararepresentant i Valgnemnda 

 
 
Kommunestyret behandlet i møte 26.11.2015 sak 99/15. Følgende vedtak ble fattet: 
Som Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 1.11.2015 – 31.10.2019 
velges: 
Representanter:     Vararepresentanter: 
John Berge      Håkon Løken 
Anne Marie B. Jøranli     Anne Magnhild Braastad Lie 
 
Arne Bueie      Mary Skaug 
Nina Bakkestuen Skjolden    Odd Botterud 
Reidun Synnøve Brustuen    Toril Kr. Kjensdal 
 
Leder:   John Berge 
Nestleder:  Anne Marie Bagstad .Jøranli 
 
 
Kommunestyret behandlet i møte 22.10.2015 sak 80/15. Følgende vedtak ble fattet: 
Som kontrollutvalg for perioden 2015-2019 er valgt: 
Representanter:      Vararepresentanter: 
Odd Inge Vistad      1.Anne Marie Bagstad Jøranli 
Rigmor Aarø Spiten      2.Elin Paulsrud 
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Birgit Wasrud       3.Ingunn Rikje 
 
Håkon Løken       1.Erling Broen 
Ane Bræin Aas                   2.Ole K Hagen 
 
Leder: Odd Inge Vistad 
Nestleder: Rigmor Aarø Spiten 
 
Kommunestyret  behandlet i møte 22.10.2015 sak 81/15. Følgende vedtak ble fattet: 
Som valgnemd for perioden 2015-2019 er valgt: 
Representanter:     Vararepresentanter: 
Brit K. Lundgård      1.Ole Hageløkken 
Mari Botterud                  2.Anne Aronsveen 
Arne Finn Brekke      3.Lisa Kramprud 
Roar Øien      4.Bjørner Killi 
        5.Elin Heidi Slåsletten 
       6.Arne Skogli 
 
Marthe Lang-Ree     1.Steinar Grimsrud 
Stein Plukkerud      2.Anne Marie Bagstad Jørnanli 
Nisveta Tiro       3.Laila Jonassen Skåden 
Arnfinn Gillebo      4.Lars Høvren 
 
 
Vurdering: 
Medlem i kommunestyret 
Kommunelovens § 16 pkt 2: 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg…….» 
Etter dette rykker Bjarne Sivertsen opp som 1.varamedlem for KrF i kommunestyret for 
perioden 01.05.2017 - 31.10.2019. 
 
Medlem og nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser: 
Valgnemnda innstiller nytt medlem og ny nestleder i Rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. 
 
Vararepresentant i kontrollutvalget: 
Valgnemnda innstiller ny vararepresentant i kontrollutvalget. 
  
Vararepresentant i valgnemnda: 
Valgnemnda innstiller ny vararepresentant i valgnemnda. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Anne Marie Bagstad Jøranli innvilges fritak fra sine politiske verv i Øyer kommune fra 
01.05.2017. 
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Som nytt medlem i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 
01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 
…………………………. 
 
Som ny nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 
01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 
…………………………. 
 
Som ny vararepresentant i kontrollutvalget for perioden 01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 
…………………………. 
 
Som ny vararepresentant i valgnemnda for perioden 01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 
…………………………. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 25.04.2017 sak 1/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag om fritak fra politiske verv ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at opposisjonen kommer med forslag til nytt medlem og ny 
nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, ny vararepresentant i 
kontrollutvalget og ny vararepresentant i valgnemnda før saken skal behandles i 
kommunestyret den 04.05.2017. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Anne Marie Bagstad Jøranli innvilges fritak fra sine politiske verv i Øyer kommune fra 
01.05.2017. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at opposisjonen kommer med forslag til nytt medlem og ny 
nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, ny vararepresentant i 
kontrollutvalget og ny vararepresentant i valgnemnda før saken skal behandles i 
kommunestyret den 04.05.2017. 
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201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - KLAGEBEHANDLING 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201601  
Arkivsaksnr.: 16/138     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/17 Kommunestyret 04.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Klage på vedtatt reguleringsplan, datert 22.12.2016, fra advokat Gro Hauge, Brækhus 

Advokatfirma DA, på vegne av fritidsboligeiere på FB8 
2. Tilsvar på klage, datert 26.1.2017, fra Structor på vegne av utbygger 
3. Kommentarer fra advokat Gro Hauge, datert 16.3.2017 
4. Vedtatte reguleringsbestemmelser, sist revidert 7.11.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, KST-sak 104/16, 24.11.2016  
Øvrige plandokumenter 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune tar ikke klagen til følge, og oversender den for endelig avgjørelse til 
Fylkesmannen i Oppland.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok 24.11.16, i sak 104/16, reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, med 
plankart og bestemmelser datert 5.8.2016, sist revidert 7.11.2016 med rådmannens forslag 
til endringer. Melding om vedtak ble sendt 2.12.2016. 
 
Vedtaket ble påklaget 22.12.2016 av advokat Gro Hauge, Brækhus Advokatfirma DA, på 
vegne av:  
Stian Skrefsrud – tomt 801 på FB8 
Gaute Eie – tomt 806 på FB8 
ER Capital AS/ Gaute Eie – tomt 805 på FB8 
Kenneth Fredriksen – tomt 809 på FB8 
Terje Gjesklid – tomt 906 på FB9 – har senere trukket sin klage. 
Disse blir i det videre kalt klager. 
 
Klagen er mottatt i kommunen 29.12.2016. Rett før julehøytiden kan postgangen bli noe 
forsinket. Selv om klagen ble registrert i kommunen først 29.12.2016 ansees den til å være 
fremsatt i tide, og klagerne har klagerett. Klagen tas til behandling. 
 
Klagens innhold oppsummert: 
Klagen omhandler to forhold 
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1. Saksbehandlingsfeil; for utbyggingsområdene BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2 har 
kommunen vedtatt utnyttelsesgrad og byggehøyder på som klagerne legger til grunn 
ikke har vært lagt ut til offentlig ettersyn. 

2. Saksbehandlingsfeil; for utbyggingsområdene BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2 har 
kommunen ved sluttbehandling endret angivelse av byggehøyder fra høyde målt i 
meter fra gjennomsnittlig planert terreng til å angi byggehøyder som maksimal 
kotehøyde på møne. 

 
Punkt 1 
FB9 var i reguleringsplan for Mosetertoppen (PLAN-ID 118, vedtatt 28.5.2009) angitt som et 
flateregulert område med krav om videre detaljplanlegging før bebyggelse. Videre var FB9, 
som FB8, i bestemmelsene angitt som byggeområder for enkeltstående fritidsboliger. Det 
var angitt to alternative utbyggingsalternativer for FB8 og FB9, der den største 
utnyttelsesgraden var angitt til BYA 15% og maks mønehøyde 5,65 m ( 6,35 m for oppstugu).  
 
Utbygger utarbeidet et planforslag for FB9 der hovedtrekkene var i tråd med tidligere plan 
for området, men med en endring for 6,3 daa i nordvest. Der ble det foreslått tuntomter 
med økt BYA til 35% og økte mønehøyder til 9,2 m.  
 
Ved planutvalgets behandling 16.8.2016 for utleggelse til offentlig ettersyn ble følgende 
vedtatt:  
«I medhold av plan- og bygningsloven § 12-1 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
5.8.2016, ut til offentlig ettersyn. Følgende tas ut av planforslaget: 1. Endring av mønehøyde 
fra 5,56m til 9,2 m. 2: Øking av utnytting fra BYA 15% til BYA 35% (leilighetsbygg).» 
 
Klagerne legger til grunn at det som ble lagt ut til offentlig ettersyn var planutkastet fra 
utbyggeren, men med en endring mht utnyttingsgrad og byggehøyder for tuntomtene.  
 
Klagerne fremfører at kommunestyret ved sluttbehandling av planforslaget var bundet av 
vedtaket planutvalget fattet 16.8.2016, da planen ble besluttet lagt ut til offentlig ettersyn. 
De fremfører at selv om dokumentene som var lagt ut på høring inneholdt forslag om økt 
BYA og byggehøyder, kan ikke dette anses å ha vært lagt ut til offentlig ettersyn. Klagerne 
mener det ikke er anledning til å fatte et vedtak basert på forslagsstillers planutkast når 
planutvalget ved utleggelse vedtok å endre planutkastet før det offentlige ettersynet. 
 
Klagerne viser videre til konsekvensene av økt BYA og byggehøyder. Disse endringene vil 
blant annet forringe utsikt fra områdene bak de foreslåtte leilighetsbyggene, 
landskapsuttrykket i området blir endret samt miljøbelastning, i form av økt trafikk, vil bli 
større. Det påpekes at det må bero på en feil at rådmannen fremfører at det allerede er 
godkjent reguleringsplan som åpner for leilighetsbygg i umiddelbar nærhet på «Utsikten». 
 
Punkt 2 
I forslagsstillers planforslag datert 5.8.2016 angis byggehøyder for tuntomtene nordvest i 
området i antall meter. Ved sluttbehandling har rådmannen endret dette slik at 
byggehøyder angis med kotehøyder i sted. Dette har medført at byggehøydene har økt med 
3,5 meter, noe som kan åpne for enda en etasje. En slik vesentlig endring er ikke vurdert 
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underveis i planprosessen og dette må være gjenstand for ny høring eller oppheving av 
vedtatt plan.  
 
 
I brev av 26.1.2017 fra Structor kommenteres klagen på vegne av forslagsstillerne. 
Structor viser til at planmaterialet som lå ute til offentlig ettersyn inneholdt alle vurderinger 
gjort med økt BYA og økte mønehøyder i tuntomtene nordvest i planområdet. Dette vises 
blant annet ved at Oppland fylkeskommune og klagerne uttalte seg til BYA og byggehøyder 
fra forslagsstillers plandokumenter ved det offentlige ettersynet.  
 
I brev av 16.3.2017 presiserer advokat Gro Hauge, på vegne av klagerne, hva klagens kjerne 
er. Det fremføres ikke nye momenter. 
 
Vurdering: 
Rådmannens vurdering av klagens punkt 1 
Pbl § 12-11: «Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen (…), 
avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
og behandles etter reglene i §§ 12–9 og 12–10. Kommunen kan samtidig fremme alternative 
forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal 
forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel 
eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.» 
  
I lovkommentaren fra kommunal- og moderniseringsdepartementet står følgende om§ 12-
11: «Kommunen skal (…)avgjøre om et privat reguleringsforslag skal fremmes og legges ut til 
offentlig ettersyn mv. 
Kommunen kan fremme alternative forslag. Kommunen kan dessuten gjøre endringer i 
private reguleringsforslag før de sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I tilfelle 
kommunen ikke finner å ville fremme planforslaget, skal forslagsstilleren underrettes om 
dette i brev med begrunnelse for hvorfor forslaget ikke fremmes.(…)» 
 
I denne saken vedtok planutvalget å legge planmaterialet fra utbygger ut til offentlig 
ettersyn. I sitt vedtak av 16.8.2016 la de planmaterialet ut til offentlig ettersyn, men la til to 
endringer om å ta ut endring av mønehøyde samt endring av økt BYA. 
 
I lovkommentaren fremgår at kommunen kan endre et privat planforslag før det legges ut til 
offentlig ettersyn. Det er regulanten som eier plandokumentene inntil planutvalget 
eventuelt vedtar å legge det ut til offentlig ettersyn. Først ved et slikt vedtak tar kommunen 
eierskap til plandokumentene. Dersom kommunen ønsker noe endret i et planmateriale 
som kommunen selv ikke har utarbeidet, kan dette gjøres ved å sende planutkastet tilbake 
til regulant å be om at denne endrer planutkastet. Dersom regulanten ikke ønsker å 
etterkomme en slik endring kan han avstå fra å få planforslaget behandlet. Alternativt kan 
kommunen selv utarbeide og fremme et planforslag for området i samsvar med kommunens 
ønsker. Dersom det skal fremlegges et planforslag til offentlig ettersyn som ikke den private 
forslagsstilleren støtter, må det private planforslaget følge med som vedlegg.   
 
Planutvalget sendte ikke planforslaget tilbake til regulant, men vedtok å legge det ut til 
offentlig ettersyn med to tilføyelser. Dette var ikke avklart med regulanten. Planutvalget 
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instruerte heller ikke administrasjonen til å utarbeide et alternativt planforslag med 
endrede bestemmelser.  
 
Et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn med flere alternative løsninger. En kan stille 
spørsmål om planutvalgets forslag til endring er godt nok utredet før det ble lagt ut på 
offentlig ettersyn, og om saksbehandlingen rundt planutvalgets endringsforslaget var 
korrekt.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at planutvalget forslag om å endre utnyttingsgrad og 
byggehøyder for 6,3 daa til å sammenfalle med resterende byggeområder i planen ikke 
trengte noen videre beskrivelse i plandokumentene, men det burde vært fremlagt 
alternative bestemmelser. Dette ble også påpekt av Oppland fylkeskommune under 
høringen. De skriver at dersom planutvalgets forslag til endringer skal vedtas i planen, må 
bestemmelsene endres. 
 
Rådmannen mener likeledes at utbyggers planforslag er å betrakte som et forslag som har 
vært lagt ute på offentlig ettersyn. Dette beror på at regulanten ikke ble tilskrevet og bedt 
om å endre forslaget sitt til å dekke planutvalgets ønske. Rådmannen fikk heller ikke i 
oppdrag å utarbeide alternative bestemmelser før planutkastet ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. Dette skulle vært gjort dersom planutvalgets intensjon var å legge ut kun ett 
alternativ på offentlig ettersyn. 
 
Tuntomtområdet i planforslaget utgjør 6,3 daa av totalt 127 daa. Planutvalgets hensikt med 
å endre planforslaget var å endre BYA og byggehøyder på disse 6,3 daa slik at det ble lik BYA 
og mønehøyde for hele planområdet. I planbeskrivelsen er ikke BF 3-9 (områder med 
enkelttomter) videre omtalt da disse er konsekvensutredet i tidligere plan. Utbyggingsgrad 
og høyder for disse områdene er kun angitt i bestemmelsene. Rådmannen kan ikke se at det 
er en vesentlig mangel at denne endringen ikke er ytterligere omtalt i planmaterialet.  
 
Det som er viktig ved offentlig ettersyn er at alle alternativer er konsekvensvurdert og 
fremlagt, slik at alle kan ta stilling til alle alternativer. I denne saken anser rådmannen at 
dette har vært tilfelle.  
 
Regulantens forslag ble lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig ble det kunngjort hvilke 
endringer planutvalget ønsket belyst; å ikke legge til rette for økt BYA og økte byggehøyder i 
et avgrenset område, men kun åpne for å bygge fritidsboliger med en boenhet pr tomt. I så 
måte mener rådmannen at vedtatt plankart og bestemmelser har vært på offentlig ettersyn 
og kan vedtas.  
 
Endringsforslaget fra planutvalget kan ansees å ha vært godt nok omtalt, da dette fremgår 
av vedtaket og ikke kan ansees som å være omstridt da det er i tråd med tidligere plan  og 
for øvrig resten av utbyggingsområdene i planforslaget som var lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Konklusjon på punkt 1: 
Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget fra regulanten har vært gjenstand for 
offentlig ettersyn på lik linje med de endringsforslag som planutvalget skisserte. Dette 
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underbygges ved at både Oppland fylkeskommune og klagerne gir uttalelse til tuntomtene. I 
Fylkesmannens innledning viser også de til at planforslaget omfatter leilighetsbygg. 
 
Det er kommunestyret som vedtar reguleringsplaner. De er ikke bundet av vedtak fattet i 
planutvalget. Kommunestyrets begrensning ligger i mulighet til å vedta 
elementer/bestemmelser som ikke har vært gjenstand for offentlig ettersyn. Dersom 
kommunestyret gjør slike endringer, kan vedtaket påklages og det kan påberopes 
saksbehandlingsfeil. Rådmannen er av den oppfatning at regionale myndigheter har forholdt 
seg til to alternative forslag og gitt uttalelse deretter. 
 
Rådmannens vurdering av klagens punkt 2 
I forslag til planbestemmelser som lå ute til offentlig ettersyn sto det for tuntomter i punkt 
2.4.1: 
«Det kan oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver tuntomt. Innenfor hver enkelt 
tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35%.  
(…) 
Maksimal mønehøyde er 9,2 m og maksimal gesimshøyde 6,2 m, målt fra topp ferdig 
grunnmur. Der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med 
sokkeletasje. Maksimal mønehøyde er da 10,8 m og maksimal gesimshøyde 7,8 m i hht. 
måleregler i Veileder H-2300.  
 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert 
terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront 
må ikke være mer enn 30 cm høy… (..).» 
 
Før sluttbehandling endret rådmannen bestemmelsene fra å angi maksimal mønehøyde i 
meter til å angi mønehøyde som maksimal tillatt kotehøyde på møne. 
Dette skulle ikke medføre noe realitetsendring, kun være en annen måte å angi 
mønehøyder på som var mer visuell.  
 
Rådmannens forslag til bestemmelser for tuntomter, punkt 2.4.1:  
«(…)  
I område BF1-1 skal mønehøyde ikke overstige kote 838. 
I områdene BF1-2 og BF2-1 skal mønehøyde ikke overstige kote 842 
I område BF2-2 skal mønehøyde ikke overstige kote 845. 
Der terrengforholdene ligger til rette for det kan det bygges med sokkeletasje, med samme 
mønehøyder. 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert 
terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront 
må ikke være mer enn 30 cm høy)» 
 
 
 
 
Ut fra høydekoter tatt ut fra glokart.no finner rådmannen å kunne legge følgende til grunn 
for angivelse av gjennomsnittlig kotehøyde på tuntomtene: 

Områd Minste  Maks.  Gjennomsnittlig  
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e kote kote kote  

FB1-1 825 827 826 

FB1-2 828 831 829,5 

FB2-1 825 831 828 

FB2-2 832 834 833 

 
Gjennomsnittlig kotehøyde på tomtene er ikke reell høyde på planert terreng der byggene 
skal plasseres. Det er flere forhold som spiller inn på hvor et bygg skal plasseres, men det 
kan brukes som et utgangspunkt for å vurdere om det kan være feil i bruken av 
koteangivelse for møne.  
 
I bestemmelsene som lå ute til offentlig ettersyn var det angitt maks mønehøyde 9,2 m. I 
tillegg må man legge til at grunnmuren kan være 1,3 m over planert terreng. Mønehøyde 
måles fra topp grunnmur. Dette gir totalt (1,3m + 9,2m) 10,5 m.  
 
Dersom man legger gjennomsnittlig kote til grunn for planert terreng vil da mønehøyde 
maksimalt bli:  

Områd
e 

Gj.snitt  
kote1 

Maks. 
bygge 
-høyde  

Teoretisk 
møne 
-høyde 

Maks. kote satt i 
bestemmelsene 

Differanse 

FB1-1 826 10,5 836,5 838 1 ,5 meter 

FB1-2 829,5 10,5 840 842 2 meter 

FB2-1 828 10,5 838,5 842 3,5  meter 

FB2-2 833 10,5 843,5 845 1,5 meter 

 
1 : Gjennomsnittlig kote viser bare gjennomsnittlig kotehøyde på hele tomten. Den angir ikke 
om dette er et aktuelt byggeområde.  
 
Det er ikke mulig å anslå hvor på tomtene byggene er tenkt plassert utover de krav som 
settes i plan- og bygningsloven med hensyn til byggegrenser. Som en forenkling kan man 
legge til grunn gjennomsnittlig kotehøyde på tomtene uten å ta høyde for om denne er 
gunstig eller ikke mht resten av tomtens utforming. Legger man da til høydene som utgjorde 
mønehøyde i bestemmelsene som var lagt ut på offentlig ettersyn, 10,5 m, kan man finne 
teoretisk kotehøyde for møne dersom bygget plasseres på tomten gjennomsnittlige 
kotehøyde. Tabellen over viser at det er mulig å plassere byggene høyere opp på tomtene 
uten å komme i konflikt med begrensningen for maksimal kotehøyde for møne. Rådmannen 
mener det også er tilfelle dersom det er bestemmelser med mønehøyde målt i meter.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen beholder angivelse av maksimal mønehøyde på 
byggene. Det er kun kotehøyde for BF2-1 som kunne vært angitt noe lavere, men dette er 
den tomta med størst hellning. Det er da også den tomta der man lettest kan estimere feil 
plassering med å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig kote.  
 
 
Konklusjon på punkt 2: 
Rådmannen mener det er mer visuelt håndgripelig å angi byggehøyder med koter i denne 
planen. Klagernes påstand om at bruk av kotehøyde åpner for større byggevolumer kan i 
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teorien medføre riktighet. Som tabellen viser så er det en variasjon mellom 1,5 m til 3,5 m. 
Det er kun på FB2-1 at det i teorien er mulig å bygge høyere. Denne tomten er også den 
med størst hellning, noe som medførere at det er tomten der gjennomsnittlig kotehøyde 
trolig er mest usikker som utgangspunkt for plassering av bygget. Derfor anbefales denne 
heller ikke endret.   
 
Videre saksgang: 
Dersom kommunestyret fatter vedtak i tråd med rådmannens innstilling, skal klagen 
oversendes til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil prøve alle 
sider av saken og fatte endelig planvedtak. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Øyer kommune tar ikke klagens punkt 1 til følge. Øyer kommune anser regulantens 
planforslag som utlagt til offentlig ettersyn sammen med planutvalgets forslag til endrede 
bestemmelser i planforslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
Kommunestyret er ikke bundet av planutvalgets forslag om endrede 
reguleringsbestemmelser. Kommunestyret hadde anledning til å vedta økt BYA og 
byggehøyder på BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2.  
 
Øyer kommune imøtekommer ikke klagens punkt 2 og opprettholder benevnelse av 
mønehøyde i maksimal kotehøyde for møne. Øyer kommune mener dette ikke kan ansees 
som en endring av bestemmelsene, innholdet blir det samme.  
 
 
Da Øyer kommune ikke har tatt klagen til følge oversendes den til Fylkesmannen i Oppland 
for endelig avgjørelse. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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