
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 08.12.2022 Tid: 08:30 - 15:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
Orienteringer: 
Kl 08.30 – 08.40 Øyer-Tretten Lions Club v/Bjørn Tollefsrud og Eiliv Kummen 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

128/22 22/3211     
  ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023    

 
129/22 22/3266     
  JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING 

MELLOM ÅR  
  

 
130/22 22/3308     

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


  SKALLSIKRINGSTILTAK ØYER UNGDOMSSKOLE - BEVILGNING    
 
131/22 22/3523     
  NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - 

HØRINGSUTTALELSE  
  

 
132/22 22/2908     
  FORSLAG TIL STIPENDORDNING I ØYER KOMMUNE    

 
133/22 22/3307     
  ORGANISERING AV LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN    

 
134/22 22/3299     
  PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE SYKEHUSET INNLANDET    

 
135/22 22/3149     
  HELSEVAKTEN INTERKOMMUNALT VERTSKOMMUNESAMARBEID 

RESPONSSENTER 
  

 
136/22 22/3139     
  TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TILDELINGSKRITERIER 2022   

 
137/22 22/3147     
  TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2022    

 
138/22 21/96     
  EVALUERING AV POLITIKERLØSNING    

 
139/22 22/872     
  PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG 

ADFERDSPROBLEMER JFR BARNEVERNLOVEN 
  

 
140/22 20/1981     
  PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA 

SLUTTBEHANDLING 
  

 
141/22 22/2695     
  UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING PLANID 201804 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - 
  

Saken ble behandlet i kommunestyret 27.10.2022, sak 113/22. 
 
142/22 22/3209     
  G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 

EIENDOM  
  

 
143/22 22/3210     



  G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 
EIENDOM  

  

 
144/22 22/3491     
  G/BNR 142/3 I ØYER KOMMUNE - SVAR PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV 

FAST EIENDOM  
  

 
145/22 22/3242     
  BIBLIOTEKPLAN 2023-2028    

 
146/22 22/17     
  VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 

FORLIKSRÅD 2021-2024  
  

 
147/22 22/3549     
  FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR 

KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2023  
  

 
148/22 22/3376     
  ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2023 - POLITISKE UTVALG I ØYER 

KOMMUNE  
  

 
149/22 22/3354     
  REFERATER - KST 08.12.2022    

 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3211     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
6/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
6/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
5/22 Flerkulturelt råd 08.11.2022 
 
66/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
128/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023, kommunedirektørens forslag av 31. 
oktober 2022 

2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2023 
3. Gebyrregulativ Øyer kommune 2023 
4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget 
5. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 
6. Kommunedirektørens budsjettnotat  
7. Kommunedirektørens budsjettnotat 2 av 14.11.2022 
8. Kommunedirektørens budsjettnotat 3 av 21.11.2022 
9. Økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023, kommunedirektørens forslag av 31. 

oktober 2022 - tillegg 
10. Budsjettnotat kommunale gebyrer 

 
Høringsinnspill: 

- Barnehager v/Utdanningsforbundet Øyer 
- Kommentar til budsjett 2023 – fra Fellesorganisasjonen 
- Foreldrene i Vidarheim barnehage 
- Høringsinnspill fra hovedtillitsvalgt NSF 
- Høringsinnspill fra hovedtillitsvalgte i Øyer kommune 
- Høringsinnspill fra Vidarheim barnehage 
- Høringsinnspill fra FAU Solvang skole 
- Høringsinnspill fra NITO, Akademikerforbundet, Fagforbundet og 

Utdanningsforbundet 
- Høringsinnspill fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 64/22 Investeringsplan Øyer kommune 2023-2026 
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Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. 
 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven innehar bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets 
bindende virkning i §§ 14-3 – 14-5. 
 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kom-
munale og regionale planer følges opp. 
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets […] prioriteringer og be-
vilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger 
på. De skal også vise utviklingen i kommunens […] økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor 
mye lån som skal tas opp i budsjettåret. 
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, full-
stendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en invester-
ingsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og 
stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 
 
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 
og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd. 

 
Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for kommende fireårsperiode, 
basert på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2023 legges det 
opp til et negativt netto driftsresultat på -0,12 %, med bruk av disposisjonsfond på 2,8 mil-
lioner kroner. For årene 2024-2026 et netto driftsresultat i intervallet 2,4 % - 2,9 %, med et 
gjennomsnitt på 2,6 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomi-
planperioden er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale 
skattøren utgjør 11,15 %. Det er det lagt inn økt anslag for skatteinntekter i Øyer kommune i 
økonomiplanperioden. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire 
promille (høyeste sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
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Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag. Kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag ligger ikke innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler, da det i 2023 budsjetteres med negativt netto drifts-
resultat og netto bruk av disposisjonsfond.  
 
Driftsbudsjettet for 2023 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2023-2026, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2023. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023 er utarbeidet, vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2023 i møte 5.10.2022, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 2: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
[…]. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret […]. 

 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4. Kontrollutvalgets innstil-
ling på budsjett innebærer økt budsjettramme til Folkevalgte, dette er innarbeidet i kom-
munedirektørens budsjettforslag. 
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2023-2026 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. I kommunedirektørens budsjett-
forslag utgjør kommunens tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 kr 3 830 678, 
inkl. lønns- og prisvekst for 2023 (basert på Statsbudsjettets deflator på 3,7 %). Vedlegg 5. 
 
Det er utarbeidet et eget notat om gebyrer innenfor selvkostområdene vann og avløp, 
reguleringsplan, byggesak og oppmåling, vedlegg 6. 
 
Evaluering av nye priser for foreldrebetaling SFO er gjennomført og beskrevet i eget notat. 
Vedlegg 6.  
 
Vurdering: 
Økonomiplan for 2023-2026 bygger på gjeldende økonomiplan og årsbudsjett. Inneværende 
år er driftsnivået i kommunen for høyt i forhold til inntektssida, og økonomiske rammer i 
kommende økonomiplanperiode gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. I 2023 ut-
fordres kommunen ytterligere av økte rente- og energiutgifter. Salderingsutfordringen for 
særlig 2023 har vært så betydelig at det ikke er vurdert som realistisk å ta ned driftsnivået i 
løpet av ett år. Kommunedirektøren legger derfor fram et budsjettforslag som bryter med 
kommunens handlingsregel om netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond i 2023. 
Det legges opp til bruk av fond for å løse utfordringene det første året i økonomiplanperiod-
en. For de tre siste årene i økonomiplanperioden budsjetteres det med netto driftsresultat i 
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henhold til økonomisk handlingsregel, og det ligger inne forslag om ytterligere driftsnedtak i 
tjenestene. 
 
Driftsnedtakene som foreslås i budsjett og økonomiplan omfatter reduksjon av stillinger i 
kommunen, der ikke alle nedtak kan løses ved naturlig avgang. Det vil kjøres egne prosesser i 
aktuelle tjenester for å gjennomføre nedbemanning.  
 
Budsjettforslaget forutsetter en kraftig reduksjon i overtid og vikarbruk. Dette er en kreven-
de budsjettforutsetning som det må jobbes aktivt med for å kunne gjennomføre.  
 
På inntektssida er det budsjettert offensivt på kommunens skatteinntekter i 2023. Under 
vegs i budsjettprosessen er det startet en analyse av kommunens eiendomsskattegrunnlag, 
for å kunne si noe om handlingsrommet ved å evt. ta i bruk takster basert på Skatteetatens 
formuesgrunnlag. En slik endring vil tidligst kunne skje fra 2024, og det vil bli lagt fram egen 
sak som beskriver kommunens handlingsrom.  
 
Kommunestyrets vedtok investeringsplan 2023-2026 i KS-sak 64/22, og deretter egen sak om 
investeringer innenfor vann og avløp i KS-sak 83/22. Det er foretatt mindre justeringer av 
investeringsplanen etter en gjennomgang for å vurdere mulige utsettelser og forskyvning av 
prosjekter. Investeringsplanen bygger på økonomisk handlingsregel fire som har satt måltall 
for årlige nye låneopptak. Parallelt med prosessen med å utarbeide budsjett- og økonomi-
planforslag er det gjennomført korreksjoner i kommunens anleggsregister, som fører til 
endret nivå på avskrivninger framover. Dette vil har direkte betydning for beregning av 
minimumsavdrag, og for handlingsregel 4 om nye årlige låneopptak. Handlingsregelen, og 
måltall for nytt årlig låneopptak, er ikke justert ned etter disse endringene. Dette vil bli gjort i 
forkant av neste rullering av investeringsplan, og vil medføre et lavere nivå for nye 
låneopptak framover.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-

jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak 
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 millioner 

kroner i 2023. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområdene 

på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner 

kroner i 2023. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne ende-

lige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning av 
rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne låne-
dokumenter. 

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
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godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksisterende 
lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

 
f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2023 be-
nyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven §8 
A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

 
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 

settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med fire syvendedeler i 2023. 

 
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. 
 
d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra 

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

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

vedtatte skattevedtekter. 
 

5. Kommunale gebyrer 
a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2023 i 

samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 
 

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

 
7. Kommunale satser hjemmehjelp 

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

 



  Sak 128/22 
 

 Side 9 av 86   
 

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

 
9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 

a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 
med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2023. 

 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til justering 

av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2023. 
 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom tjen-
esteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentraladmini-
strasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i tertial-
rapportering.  

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

uerholdelige. 
 

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

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 
3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023).  
 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Uttalelser fra rådene: 

Møte i  Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 08.11.2022 - Sak: 
6/22 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin uttalelse: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse uttrykker bekymring for de 
stillingsreduksjoner som er foreslått, og at dette skal gå utover innbyggernes tjenester og de 
ansattes arbeidsbelastning. 

Møte i  Flerkulturelt råd den 08.11.2022 - Sak: 5/22 
 
Flerkulturelt råds uttalelse: 
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Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens innstilling. 
 
Flerkulturelt råd uttrykker bekymring for de stillingsreduksjoner som er foreslått, og at dette 
skal gå utover innbyggernes tjenester og de ansattes arbeidsbelastning. 

Møte i  Ungdomsrådet den 08.11.2022 - Sak: 6/22 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Øyer ungdomsråd støtter kommunedirektørens innstilling. 
 
Øyer ungdomsråd uttrykker bekymring for de stillingsreduksjoner som er foreslått, og da 
særskilt forslaget om å slå sammen skoletrinn på barneskolen. Dette fordi at det kan være 
stort spenn på kompetansenivået blant elevene innenfor hvert trinn. Skal man da i tillegg 
blande trinnene, kan dette medføre at elever i lettere grad faller utenfor eller ikke får den 
undervisning/oppfølgingen de har krav på. Sammenslåing av trinn kan til slutt heller føre til 
en merkostnad for kommunen, enn som et sparetiltak, på grunn av de problemer som dette 
kan føre til.   
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.11.2022 sak 66/22 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en innledning til saken før kommunedirektør Åsmund Sandvik og økonomisjef 
Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Økonomisjefen orienterte om at to vedlegg til saken; Kommunedirektørens innstilling og 
Kommunedirektørens budsjettnotat 2 er publisert til saken i FirstAgenda 15.11.2022 og vil bli 
vedlagt saken til kommunestyrets behandling 08.12.2022. 
 
Administrasjonen legger frem etterspurt dokumentasjon knyttet til saken senest mandag 
21.11.2022.  
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra Øyer AP og Øyer H 
 
Vi sier nei til å bryte vedtatt handlingsregel nummer 1 vedtatt av kommunestyret i 2018.  
HANDLINGSREGEL 1: 1,75 % NETTO DRIFTSRESULTAT 
Dette løses ved at Overføring fra drift til investeringer på  kr. 2091 mill. bortfaller. 
Administrasjon gjennomfører prioritering av hvilke investeringer som må gjennomføres og 
hvilke som kan forskyves i tid for å dekke opp overføringen.   
 
Effektivisering av ressursbruk 
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Vi forventer effektivisering av ressursbruken ved at antall ansatte som deltar på møter i 
folkevalgte organer holdes på et lavt nivå, det samme gjelder ved møter og befaringer ute i 
marken.  
 
Gebyrregulativet. Kvaliteten i tjenestene må harmonere med prisøkningene.  
 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Tilføy ny setning til forslag fra Øyer AP og Øyer H: 
Det resterende tas av disposisjonsfondet.  
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Del av forslag  Øyer Ap/Øyer H trekkes: 
Vi sier nei til å bryte vedtatt handlingsregel nummer 1 vedtatt av kommunestyret i 2018.  
HANDLINGSREGEL 1: 1,75 % NETTO DRIFTSRESULTAT 
Dette løses ved at Overføring fra drift til investeringer på  kr. 2091 mill. bortfaller. Det 
resterende tas av disposisjonsfondet.  
Administrasjon gjennomfører prioritering av hvilke investeringer som må gjennomføres og 
hvilke som kan forskyves i tid for å dekke opp overføringen.   
 
Avstemming: 
Punkt 1: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) 
mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
Punkt 3 a. og b.: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 
1 SV) mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
Punkt 3 c., d., e., f.: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) 
mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
Punkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13: Kommunedirektørens forslag til innstiling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Øyer Ap/Øyer H sitt tilleggsforslag Effektivisering av ressursbruk og Gebyrregulativet falt med 3 
stemmer (2 Ap/1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-

jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak 
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a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 millioner 
kroner i 2023. 

b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområdene 
på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 

c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner 
kroner i 2023. 

d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne ende-
lige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning av 
rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne låne-
dokumenter. 

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksisterende 
lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

 
f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2023 be-
nyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven §8 
A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

 
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 

settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med fire syvendedeler i 2023. 

 
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. 
 
d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra 

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

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

vedtatte skattevedtekter. 
 

5. Kommunale gebyrer 
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a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2023 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 

 
6. Kommunale satser sosialhjelp 

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

 
7. Kommunale satser hjemmehjelp 

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

 
8. Integreringstilskudd 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 
 

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

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2023. 
 

b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til justering 
av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2023. 

 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom tjen-

esteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentraladmini-
strasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i tertial-
rapportering.  

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

uerholdelige. 
 

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

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 
3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023).  
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 22/3266     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
129/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjett 2022 nedjusteres etter prognoser per 7.11.2022 for prosjekter som ikke 
blir fullført inneværende år.  
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og for å hensynta dette legges det årlig fram sak i desem-
ber om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke blir sluttført innenfor 
kalenderåret. Investeringsmidler som ut fra prognoser ikke vil bli benyttet i 2022 trekkes 
inn, og midlene budsjetteres på nytt i 2023 etter at årsregnskapet for 2022 er avslutta. 
 
Justering av investeringsbudsjett 2022 innebærer at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms 
justeres ned i henhold til takten på samla investeringer. 
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per 7.11.2022. 
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2023. 
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Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2022 
 Prognose 

2022 
 Overføres til 

2023 
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 205 0 -1 205
001304 Vidarheim barnehage - gesims 495 35 -460
001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 0 -500
001325 Vidarheim barnehage - ventilasjonsanlegg 750 100 -650
001329 Tretten kontorbygg - lydisolering og oppgr. kontorer 750 150 -600
001334 Tingberg - oppgradering samfunnshussalen 138 0 -138
001338 Tingberg boligfelt - opparbeidelse/sikring lekeplass 482 250 -232
001349 Fire kommunale boliger for storfamilier 6 000 0 -6 000
001350 Tre og fire roms leiligheter - utredning og bygging 100 0 -100
001352 Tretten kontorbygg - nytt ventilasjonsanlegg 1 000 100 -900
001353 Tretten samfunnshus - oppgradering av himling 200 0 -200
001354 ØHH - etablere avskjermet rom 280 0 -280
001355 Øyer rådhus - oppgradering av gulv i lagerhall 138 0 -138
001056 Forprosjekt arkiv 390 50 -340
001067 Skole - Kjøp av iPader 2022 1 520 900 -620
001072 Kjøp av biler 2021 1 500 0 -1 500
001073 Kulturminneskilting 400 0 -400
001081 Barnehage - IKT-prosjekter 150 0 -150
Sum -14 413
006013 Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 226 0 -226
006020 Hovedleningsnett til høydebasseng Øyer/Hafjell 13 998 500 -13 498
006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanl Haug-Øyer kirke 200 0 -200
006025 Høydebasseng Hunder (Sørbygdsstrengen) 100 0 -100
006106 Oppgradering Tretten RA 100 0 -100
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer 8 000 0 -8 000
006206 Tilknytning randsone Flatstulen (Øygardsvegen) 3 582 1 500 -2 082
006207 Dimensjonsøkning VL Berg - SP Ensby - med Nye Veier 600 0 -600
006209 Rehabilitering VL Hafjell hotell - Solvang 149 0 -149
006210 Rehabilitering SP Kneika - Ruglykkja 76 0 -76
006211 Avløpspumpestasjon Granrudmoen 8 500 1 720 -6 780
006212 Langvik pumpestasjon - heve gulv 600 0 -600
006213 PLS- Pellestova pumpestasjon 300 0 -300
006214 Rehab VA-nett Klokkerstien 4 800 500 -4 300
006215 Overføringsledning avløp G/S-veg Mosåa PS-Hunder 20 000 0 -20 000
Sum VA -57 011
Samla budsjettjusteringer -71 424

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån Vann og avløp 57 684
006999 Refusjon fra andre private -673 
000001 Bruk av lån øvrige investeringer -5 387 
000001 Investeringsmoms 2 300
07700 Refusjon fra andre private (Trodal) 15 500
08100 Andre statlige overføringer (Husbanken) 2 000
Sum endringer 71 424
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Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2022 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil 
bli sluttført inneværende år, samt at noen prosjekter har utsatt oppstart. Lang leveringstid 
på enkelte varer og komponenter bidrar til utsatt framdrift i flere prosjekter.  
 
Når det gjelder prosjektet i Trodal forventes årets planlagte investeringer gjennomført. Det 
er lagt inn inntekter knytta til Trodal i årets investeringsbudsjett, både gjennom utbyggings-
avtaler og tilskudd til flomsikringsprosjekt. Disse inntektene ligger ikke an til å komme før i 
2023, og medfører økt bruk av lån inneværende år, og tilsvarende lavere når inntektene blir 
regnskapsført i 2023. Økt bruk av lån som finansiering i investeringsbudsjettet 2022 dekkes 
av tidligere års ubrukte lånemidler og medfører ikke økt låneopptak i forhold til gitte låne-
fullmakter. 
 
Innenfor investeringer vann og avløp er det forsinket framdrift som skyldes ulike forhold. 
Flere planlagte forprosjekter krever avklaring mot KDP Øyer sør, og blir gjennomført i 2023. 
To av de største planlagte prosjektene i år har utsatt framdrift; Hovedledningsnett høyde-
basseng Hafjell på grunn av avklaring av plassering gjennom grunneieravtaler, og overfør-
ingsledning for avløp Mosåa pumpestasjon – Hunder på grunn av avklaring rundt E6-utbygg-
ing. Ny avtale med Lillehammer kommune er ikke på plass, og fører til utsettelse av avløps-
tiltak sammen med Lillehammer. Prosjektering av avløpspumpestasjon Granrudmoen har 
vært mer tidkrevende enn forutsatt, og selve prosjektutførelsen vil skje i 2023. Ved utlysning 
av anbud på rehabilitering av VA-nett Klokkerstien kom det ikke inn anbud, og konkurransen 
må lyses ut på nytt. Utsatt framdrift på prosjekter innenfor vann og avløp medfører utsatt 
låneopptak på 57 millioner kroner.  
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med 52 millioner kroner i 2022. Dette er hen-
syntatt i framlagt økonomiplan for 2023-2026. 
 
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2022 er avlagt, med de endelige investeringsutgifter for året, vil det blir framlagt 
egen sak for kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjett 2022 som det framgår av 
tabellen i saksframlegget. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.11.2022 sak 67/22 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) ble innvilget permisjon ut møtet. Stein Plukkerud fratrådte. Steinar 
Grimsrud (Sp) tiltrådte. 
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Nisveta Tiro (SV) ber administrasjonen om egen sak vedr. Skole – kjøp av Ipader 2022. Kan 
Øyer kommune og Innlandet fylkeskommune samarbeide om kjøp av PCer til bruk på 
10.trinn og videregående? 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjett 2022 som det framgår av 
tabellen i saksframlegget. 
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SKALLSIKRINGSTILTAK ØYER UNGDOMSSKOLE - BEVILGNING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 &58  
Arkivsaksnr.: 22/3308     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
130/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at det foretas en omprioritering i årets investeringsbudsjett 
for å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen ved Øyer ungdomsskole. Tiltaket har en 
samlet kostnad på 0,7 millioner kroner og det foreslås omdisponering av midler fra invester-
ingsprosjekt med mindreforbruk.  
 
Saksutredning: 
Dagens skallsikring ved Øyer ungdomsskole har tradisjonelt nøkkelsystem som det har blitt 
bygget videre på gjennom flere utbygginger på skolen. I og med at systemet er et gammelt 
nøkkelsystem begynner det å bli vanskelig med deler for å vedlikeholde etter dagens krav.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at det monteres ny adgangskontroll på hele bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole, og inn til administrasjonslokalene. Det er innhentet pristilbud på 
nytt adgangskontrollsystem med kortlesere og kabling av disse. Pristilbud er mottatt fra 
rammeavtalepartner. Det er videre innhentet tilbud fra elektroentreprenør på kabling, samt 
sikring av innvendige dører i administrasjonsfløyen. Samlet prisoverslag er på 0,7 millioner 
kroner inkludert merverdiavgift.   
 
Vurdering: 
Det vurderes som hensiktsmessig å skifte til nytt adgangskontrollsystem og sentral for hele 
bygningsmassen ved Øyer ungdomsskole. Utskifting til elektronisk skallsikring foreslås finan-
siert ved å omdisponere midler fra investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua som er 
gjennomført med et mindreforbruk.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret bevilger 700 000 kroner til å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole. Investeringstiltaket finansieres ved å omdisponere midler fra 
investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua.  
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.11.2022 sak 68/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret bevilger 700 000 kroner til å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole. Investeringstiltaket finansieres ved å omdisponere midler fra 
investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua.  
 



  Sak  131/22 
 

Side 20 av 86   

NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3523     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
131/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen   
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunal- og distriktsdepartementet har lagt forslag til nytt inntektssystem for kommune-
ne ut til høring. Kommunestyret delegerer til formannskapet å avgi høringssvar for Øyer 
kommune.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Regjeringen Solberg oppnevnte i mai 2020 Inntektssystemutvalget for å foreta en helhetlig 
gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere dagens 
inntektssystem og de ulike elementer i dette, og komme med et forslag til ny utforming av 
inntektssystemet for kommunene. Forslaget er lagt ut på høring med høringsfrist 4. januar 
2023.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret delegerer til formannskapet å avgi 
høringsuttalelse fra Øyer kommune, og vil legge fram sak til møte 13. desember 2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å avgi høringssvar fra Øyer kommune til forslag 
om nytt inntektssystem for kommunene.   
 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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FORSLAG TIL STIPENDORDNING I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 505  
Arkivsaksnr.: 22/2908     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
132/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat nr.1 og nr.2. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 82/20, møte 03.12.2020 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
Høringsinnspill 
 
Sammendrag: 

1. Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta stipendordningen slik den er 
skissert i saken. 

2. Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta at stipendordningen innarbeides 
som et av flere tiltak i kommende kompetanseplan i 2023. 

3. Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta at stipendordningen lyses ut 
første gang i januar 2023, for sykepleiere og vernepleiere. 

 
Saksutredning: 
Det vises til KST-sak 82/20 - Økonomiplan 2021-2024 - Årsbudsjett 2021. Her ble det blant 
annet vedtatt at kommunen skal etablere stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper, som 
kommunen har behov for. Det er avsatt årlig beløp til ordningen på kr.150 000,-  
 
Kommunedirektøren nedsatte en tverrfaglig arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt, høsten 
2022, der mandatet var å komme med forslag på hvordan kommunen skulle forvalte 
stipendordningen.  
 
Arbeidsgruppens representanter: 

• Leni Strømstad - Fagutviklingssykepleier  
• Marius Ludvigsen – tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester  
• Marit Linnerud - HTV fra organisasjonene 
• Birgitte Moe – styrer i Mosjordet barnehage 
• Irene Hagen – kommunalsjef HR og organisasjonsutvikling.  

 
Arbeidsgruppen sin anbefaling er basert på andre kommuners sin organisering av 
stipendordninger. Hittil har det ikke lykkes arbeidsgruppen å finne kommuner som har 
stipendordning for andre yrkesgrupper, enn sykepleiere/vernepleiere. Ofte så har 
kommunene andre tilskuddsordninger i tillegg til en stipendordning, for å imøtekomme 
behov for å rekruttere andre yrkesgrupper. 
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Det er planlagt å utarbeide kompetanseplan i 2023. Der skal det blant annet kartlegges 
kompetansebehovet i hele kommunen, som vil være førende for hvilke yrkesgrupper som 
blir aktuelt å rekruttere inn til enhver tid. Tillitsvalgte må orienteres årlig i forhold til disse 
prioriteringene. Arbeidsgruppen ser viktigheten av å komme i gang med ordningen og mener 
at ved første utlysning av stipendordningen i 2023 er det sykepleiere/vernepleiere som blir 
prioritert, i påvente av ferdigbehandlet kompetanseplan. Dette er kjent kompetansebehov i 
kommunen fra før. Fra 2024 kan stipendordningen vurderes for andre yrkesgrupper i 
henhold til kompetanseplan og prioriteringer.  
 
Det er derfor sett på muligheten for å differensiere stipendordningen til å kunne gjelde flere 
yrkesgrupper, enn bare sykepleier/vernepleier. Løsningen kan være at stipendordningen kan 
differensieres utfra om søker jobber turnusarbeid eller dagarbeid, men da med ulike vilkår 
som følger ordningen. For å sikre en rettferdig tildeling bør stipendordningen etableres med 
en ekstern og en intern utlysning, for å sikre at både eksterne søkere og fast ansatte får 
mulighet til å søke på ordningen.  
 
Med et stipendfond på kr.150 000, med ekstern utlysning, så er det rom for at det kan tas 
inn 2 stipendiater årlig. Dette er hvis kommunen bare har eksterne søkere. Hvis kommunen 
har kun interne søkere vil det være rom for flere, eventuelt hvis det er 2. eller 3.årsstudenter 
så kan stipendet gis til flere i starten osv. Dette betinger at stipendordningen forvaltes av et 
organ, for å ha kontroll på bruk av fond opp mot antall studenter til enhver tid. 
 
Både den eksterne og interne utlysningen lyses ut en gang i året, der alle studenter har 
mulighet til å søke på den eksterne. Dette uavhengig av om de er fast ansatte fra før eller 
ikke. På den interne utlysningen, er det kun fast ansatte som får mulighet til å søke.  
 
Forslaget fra arbeidsgruppen har vært ute på to høringsrunder, etter å ha justert forslaget 
etter første høringsrunde. Innspill fra høringsrundene, er ivaretatt gjennom bedre 
representasjon i arbeidsgruppen, for å sikre bredere tverrfaglighet, samt bedre ivaretakelse 
av partsamarbeidet. I tillegg er innspill som gikk på varigheten på bindingstiden etter endt 
studiet, samt avklaring rundt ferieavvikling ihht til ferieloven ivaretatt gjennom forslaget 
som foreligger.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren foreslår å etablere en stipendordning som kan tildeles flere 
yrkesgrupper. Dette selv om kartlegginger som er gjort, viser at andre kommuner 
organiserer sine stipendordninger for yrkesgruppen sykepleiere og vernepleier. Ordningen er 
sett opp mot lokale forhold her i kommunen, i tillegg til behov og innspill fra organisasjonen 
ellers. 
 
Kommunedirektøren vurderer videre at stipendordningen administreres i sin helhet av 
HR/støtte og stab. Dette for å sikre lik praksis. De skal sørge for å involvere aktuelle 
tjenesteledere eventuelt andre, for gjennomgang av søknader og utvelgelse av stipend 
kandidater. Dette utfra behov til enhver tid i henhold til kompetanseplan som blir utarbeidet 
første halvdel av 2023.   
 



  Sak 132/22 
 

 Side 23 av 86   
 

Kommunedirektøren er enig i at stipendordningen må lyses ut både eksternt og internt. 
Dette for å gi mulighet til å differensiere utfra om søker jobber turnusarbeid eller dagarbeid, 
for å sikre en rettferdig tildeling utfra tildelt ramme på stipendfondet.  
 
Det er naturlig at stipendordningen vil være et av flere tiltak som skal innarbeides i 
kommende kompetanseplan, som skal bidra til å rekruttere og beholde kompetanse 
kommunen har behov for. I påvente av kompetanseplan anbefaler kommunedirektøren at 
ved første utlysning av stipendordningen i 2023 er det sykepleiere/vernepleiere som blir 
prioritert. Dette er et kjent behov i kommunen fra før. Fra 2024 kan stipendordningen 
vurderes for andre yrkesgrupper i henhold til kompetanseplan.  
 
For å komme i gang med ordningen, anbefaler kommunedirektøren at det lyses ut eksternt 
første gang i januar 2023. Den interne utlysningen avventes til neste utlysning, gjøres 
allerede i desember 2023 for året 2024. Hvis det ikke er eksterne søkere på 
stipendordningen for 2023, vurderes intern utlysning og vil da gjelder for 2023.  
 
Forslag til stipendordning: 
 
Ekstern utlysning for stipendordning til grunnutdanning: 
Det er nå mulig for studenter å søke Øyer kommune om stipend. Stipendet kan gis til heltid 
eller deltid bachelorstudenter i sykepleie eller vernepleie som har påbegynt studiet eller fått 
skriftlig bekreftelse på opptak. Stipend kan gis til et begrenset antall studenter pr. år, og vil 
være utfra behov til enhver tid i henhold til kommunen sin kompetanseplan.   
 
Vilkår for tildeling:  

• Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.  
• Du forplikter deg til å jobbe hver 3.helg. 
• Om sommeren må du jobbe minimum 75 % stilling og 6 uker gjennom hele 

studieperioden.  
• For deltidsstudenter gis det tilbud om 50 % stilling med arbeid 3.hver helg under 

utdanningen.  
• Som student lønnes du etter ordinær tariff  
• Ved fullført utdanning og norsk autorisasjon garanteres du fast stilling i 100% mot 1 

års bindningstid.  
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten 

lønn.  
 
Avtaleperiode:  
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.   
 
Tilsettingsvilkår:  
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:  

• Du velger å ikke takke ja til arbeid under utdanningen eller etter bestått utdanning  
• Du velger å si opp innen 1 år etter fullført utdanning  

 
Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.  
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Stipendets størrelse: 
 

Studentår: Stipendets størrelse på 
fulltid:  

Stipendets størrelse på 
deltid:  
 

1.års student Kr.25 000 kr.20 000 
2.års student Kr.25 000 kr.20 000 
3.års student Kr.25 000 kr.20 000 
4.års student   kr.20 000 

 
Intern utlysning for stipendordning for grunnutdanning: 
Det er nå mulig for fast ansatt i Øyer kommune, og som er studenter å søke om stipend. 
Stipendet kan gis til heltid eller deltid bachelorstudenter som har påbegynt studiet eller fått 
skriftlig bekreftelse på opptak. Stipend kan gis til et begrenset antall studenter pr. år, og vil 
være utfra behov til enhver tid i henhold til kommunen sin kompetanseplan.   
 
Vilkår for tildeling:  

• Stipendordningen gjelder for 1., 2. og 3. års studenter.  
• Må være fast ansatt i kommunen minimum 40 % ved avtaleinngåelse.  
• 1 års bindningstid etter endt utdanning. Stillingsstørrelse etter avtale. 
• Det vil bli lagt til rette for i praksisperioder ved bytte av vakter eller permisjon uten 

lønn 
 
Avtaleperiode:  
Avtalen inngås for hele studieperioden, med utbetaling hvert år i desember.   
 
Tilsettingsvilkår:  
Stipend blir omgjort til lån i disse tilfellene:  

• Ikke bestått utdanning  
• Du velger å si opp innen 1 år etter fullført utdanning  

 
Stipend må da betales tilbake i sin helhet til Øyer kommune etter avtalt nedbetalingsplan.  
Stipendets størrelse: 
 

Studentår: Stipendets størrelse på 
fulltid:  

Stipendets størrelse på 
deltid:  
 

1.års student Kr.12 500 kr.10 000 
2.års student Kr.12 500 kr.10 000 
3.års student Kr.12 500 kr.10 000 
4.års student   kr.10 000 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar stipendordningen slik den er skissert i saken. 
2. Kommunestyret vedtar at stipendordningen innarbeides som et av flere tiltak i 

kommende kompetanseplan i 2023. 
3. Kommunestyret vedtar at stipendordningen lyses ut første gang i januar 2023, for 

sykepleiere og vernepleiere. 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
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ORGANISERING AV LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3307     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
133/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale Lillehammer region brannvesen - forslag 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I henhold til ny kommunelov av 2018 må interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i 
tidligere kommunelov omdannes til ny samarbeidsmodell innen 2023. Kommunedirektøren 
har vurdert alle former for interkommunalt samarbeid som er beskrevet som muligheter i 
kommunelov, aksjelov og IKS-lov. Kommunedirektøren har vurdert økonomiske, juridiske og 
driftsmessige konsekvenser, og innvirkning på effektivitet, kvalitet og demokratisk kontroll 
som grunnlag for vurdering og sammenligning av aktuelle modeller. Tre 
organisasjonsmodeller ble vurdert som aktuelle for Lillehammer region brannvesen: 
administrativt vertskommunesamarbeid, verskommunesamarbeid med felles, folkevalgt 
nemnd og interkommunalt selskap. Kommunedirektørens anbefaling til ny 
organisasjonsmodell for Lillehammer region brannvesen er basert på en vurdering av 
konsekvenser, effekt på overordnede målsettinger, formålet med virksomheten og 
oppgavenes egenart.   
 
Kommunedirektøren anbefaler organisasjonsmodellen vertskommunesamarbeid med felles, 
folkevalgt nemnd som ny organisasjonsmodell for Lillehammer region brannvesen fra 
01.01.23.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Lillehammer region brannvesen har siden 2012 vært organisert som et interkommunalt 
oppgavefelleskap mellom Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner etter kommuneloven 
1992 § 27. 
  
Organisasjonsformen interkommunalt oppgavefelleskap er i kommuneloven 2018 (heretter 
kun omtalt som kommuneloven) fjernet og erstattet med to nye organisasjonsformer; 
kommunalt oppgavefellesskap i kapittel 19 og interkommunalt politisk råd i kapittel 18.  
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Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være 
omdannet til en lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 trer i kraft, jf. 
kommuneloven § 31-2 første ledd. Samarbeidet anses oppløst dersom det ikke er omdannet 
innen fristen. Kommunestyret skal selv treffe vedtak om omdanning og vedta ny 
samarbeidsavtale. 
 
I dagens organisering er det et styre for Lillehammer region brannvesen. Eierkommunene er 
representert med seks representanter. I tillegg har styret en ansattrepresentant med møte- 
og talerett. Styret har delegert myndighet til daglig leder (brannsjef).  
 
Lillehammer region brannvesen opplever at dagens organisering med eget styre har fungert 
godt.  
 
Fakta: 
Kommuneloven § 17-1 angir lovlige former for interkommunalt samarbeid. Disse er 
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 
interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen 
måte som det er rettslig adgang til.  
 
Følgende organisasjonsformer vil medføre en så stor endring av den organisering og 
myndighet som gjelder for Lillehammer region brannvesen, at de ikke anbefales som 
alternative nye organisasjonsformer: 
 

• Interkommunalt politisk råd kan ikke produserer tjenester for innbyggerne og har 
ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, jf. kommuneloven § 18-1 andre ledd. 

• Kommunalt oppgavefellesskap har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, jf. 
kommuneloven § 19-1 andre ledd. 

• Ved organisering i et aksjeselskap, vil kommunene ikke være direkte ansvarlige, jf. 
aksjeloven § 1-1 andre ledd.  

• Ved organisering i et kommunalt foretak, vil kommunedirektøren ikke ha 
instruksjonsmyndighet overfor foretakets daglige leder, jf. kommuneloven § 9-4 jf. 
§ 9-12 første ledd andre punktum. 

Alternative organisasjonsformer for å ivareta Lillehammer region brannvesens myndighet og 
oppdrag, er vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 20 og interkommunalt 
selskap etter IKS-loven. Disse vil vurderes nedenfor. 
 

Vurdering: 
Administrativt vertskommunesamarbeid 
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) 
at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning, jf. kommuneloven § 20-2 første ledd første setning.  
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Denne organisasjonsformen innebærer ingen endring av driften av Lillehammer region 
brannvesen. Dagens ordning med politisk oppnevnt styre vil imidlertid erstattes av et 
administrativt styre. Politisk styring vil da kun skje ved beslutninger i kommunestyrene.  
 
Etablering av et administrativt vertskommunesamarbeid kreve lite forarbeid før etablering. 
Det må utarbeides en ny samarbeidsavtale som erstatter nåværende vedtekter og 
samarbeidsavtale. 
 
Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 
Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, 
folkevalgt nemnd i vertskommunen, jf. kommuneloven § 20-3. Deltakerne kan gi nemnda 
myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke noe annet følger av lov. Hver av 
deltakerne i samarbeidet skal være representert med to eller flere medlemmer i nemnda. 
 
Denne organisasjonsformen innebærer ingen endring av selve driften av Lillehammer region 
brannvesen.  
 
I motsetning til ved administrativt vertskommunesamarbeid, der delegasjonen skjer fra 
kommunedirektør i samarbeidskommunene til kommunedirektør i vertskommunen, skjer 
delegasjon i et vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd på folkevalgt nivå. 
Dagens politiske styring av virksomheten vil ved denne organisasjonsformen opprettholdes.  
 
Etablering av et vertskommunesamarbeidet med felles, folkevalgt nemnd krever lite 
forarbeid før etablering. Det må utarbeides en ny samarbeidsavtale som erstatter 
nåværende vedtekter og samarbeidsavtale. Nåværende styre må oppløses, og felles 
folkevalgt nemnd må etableres.  
 
Interkommunalt selskap (IKS) 
Interkommunale selskap er egne rettssubjekter som er rettslig og økonomisk skilt fra 
eierkommunene, jf. IKS-loven §§ 1-3. Prinsipielt skal representantskapet ivareta eiernes 
interesser, og styret skal ivareta selskapets interesse. 
 
I store trekk må det inngås en selskapsavtale mellom eierne, selskapet må organiseres, 
ansatte må overføres ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16 og 
det må inngås avtaler om føring og kontroll med regnskap. Det er forventet at overgang til 
denne organiseringen vil medføre store etableringskostnader og økte driftskostnader.  
 
Omorganisering til et interkommunalt selskap vil forflyttes fra et politisk oppnevnt styre til 
indirekte styring ved at eierkommunene har en deltaker i representantskapet. Den politiske 
styringen vil dermed svekkes.  
 
Etablering av et interkommunalt selskap innebærer et betydelig arbeid med forberedelser 
før etablering. 
 
Sammenlikning av organisasjonsformene 
Vertskommunemodellen med felles folkevalgt nemnd gir uendret virkning på effektivitet, 
kvalitet og demografisk kontroll sammenlignet med dagens organisering. Den medfører 
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heller ingen økonomiske, juridiske eller driftsmessig endringer for virksomheten fra dagens 
organisering.  
 
Vertskommunemodellen vil ivareta demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn. 
Vertskommunen er ansvarlig, og virksomheten er basert på delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene.  
 
Samarbeidskommunenes innsyn, og innflytelse på driften av virksomheten sikres gjennom 
samarbeidsavtalen. Eventuelle pålegg etter statlig tilsyn rettes mot vertskommunen.  
 
Vertskommunemodellen ivaretar Lillehammer region brannvesen sitt behov for tilstrekkelig 
kunnskap om virksomheten i alle eierkommunene slik at legitimitet til beslutninger og 
prioriteringer opprettholdes. Kommunedirektøren mener dette behovet best ivaretas med 
etablering av en felles, folkevalgt nemd med representanter fra alle eierkommunene.  
 
Det er viktig at den nye organisasjonsformen for Lillehammer region brannvesen ivaretar 
kommunenes ansvar og myndighet og brannvesenets drift, oppdrag og vedtaksmyndighet. 
 
Samarbeidskommunene treffer selv vedtak som har prinsipiell betydning.  
 
Samarbeidskommunene delegerer myndighet til nemnda. Nemnda videredelegerer denne 
myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen. Kommunedirektør i vertskommunen 
delegerer myndighet til brannsjef.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at hver deltakerkommune i samarbeidet skal være 
representert med to kommunestyrerepresentanter  i nemnda. Nemnda velger selv leder og 
nestleder blant sine medlemmer.  
 
Kommunelovens § 20-4 beskriver minimumsinnholdet i en samarbeidsavtale. 
Kommunedirektøren anbefaler at innholdet i samarbeidsavtalen definerer 
ansvarsforholdene i samarbeidet, slik at Lillehammer region brannvesen er sikret en 
funksjonell og effektiv ramme rundt sin virksomhet. Samarbeidsavtalen er felles for alle 
deltakerkommunene.  
 
Det kan ved behov vurderes en evaluering av denne organiseringen av brannsamarbeidet i 
Lillehammer-regionen.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at Lillehammer region brannvesen organiseres som et 
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Det foreslås at Lillehammer 
kommune er vertskommune, og at vedlagte samarbeidsavtale vedtas.  
 
Folkevalgt nemd foreslås av to årsaker:  
 

- Brannvesenets helt spesielle egenart knyttet til store materielle verdier i 
samarbeidet, varierende modeller for eierskap hvor brannstasjoner eies av den 
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enkelte kommune mens materiellet er felles. Samtidig betaler alle tre kommunene 
for de totale kostnadene gjennom modellen.   

- Brannvesenet er en døgnkontinuerlig tjeneste som er en særlig viktig del av den 
regionale beredskapen. Det innebærer også at bemanningen ved brannstasjonene er 
forskjellig gjennom bruk av vaktordninger og beredskapsmodeller som er forskjellige 
kommunene imellom, men hvor avhengighetene er store. 

Summen av dette gjør at kommunedirektøren i dette helt spesielle samarbeidet mener det 
kan være hensiktsmessig at det etableres en felles folkevalgt nemd med representasjon fra 
alle deltakerkommunene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

 
2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 

reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 
 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. Nemnden velger selv leder og 
nestleder. Fra Øyer kommunestyre velges:  
1.  
2.  
 

4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 
 

5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 
endringer. 

 
6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 

 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.11.2022 sak 71/22 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag til valg av to kommunestyrerepresentanter i punkt 3: 
Fra Øyer kommunestyre velges:  
1. Marthe Lang-Ree (Sp) 
2. Gudbrand Sletten (Ap) 
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Brit K Lundgård (Ap) fremmet endringsforslag til siste setning i punkt 3:Fra Øyer 
kommunestyre velges i inneværende kommunestyreperiode: 
 
Kommunedirektørens forslag med endring i punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

 
2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 

reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 
 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. Nemnden velger selv leder og 
nestleder. Fra Øyer kommunestyre velges i inneværende kommunestyreperiode:  
1. Marthe Lang-Ree 
2. Gudbrand Sletten 

4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 
 

5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 
endringer. 

 
6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 
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PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE SYKEHUSET INNLANDET 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G01  
Arkivsaksnr.: 22/3299     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
134/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 16/19 – Reforhandling av avtaleverket mellom SIHF og kommunene i Hedmark og 
Oppland (m/vedlegg) 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram sak om prolongering av dagens samarbeidsavtale med 
Sykehuset Innlandet fram til 28.3.2024 
 
Saksutredning: 
Dagens avtale ble reforhandlet på bakgrunn av en veileder skrevet av Helsedirektoratet i 
etterkant av at samhandlingsreformen ble iverksatt i 2013. Veilederen skulle «bidra til 
ensartet nasjonal praksis i bruken av samarbeidsavtaler og understøtte partenes bruk av 
avtaler i samarbeidet om lokal utvikling av helse- og omsorgstjenestene». Helsedirektoratet 
har varslet at det skal komme en ny veileder for revidering av samarbeidsavtalene. Denne 
veilederen er forsinket, og dette påvirker oppstarten av prosessen for reforhandling av 
avtalene. 
 
I etterkant av at dagens samarbeidsavtaler ble signert, har kommunene i sykehusområdet 
og Sykehuset Innlandet HF inngått avtale om Helsefellesskap Innlandet. Etableringen av at 
Helsefellesskap Innlandet skal bidra til en mer likeverdighet i samhandlingen mellom 
Sykehuset Innlandet HF og kommunene. Helsefellesskapet vil dermed ha en aktiv rolle i 
reforhandlingen og utforming av ny avtale. Helsefellesskap Innlandet har prioritert å 
ferdigstille strategiplan og handlingsplan, og er på bakgrunn av dette forsinket med 
evaluering av dagens samarbeidsavtale. 
 
1. august 2022 kom en lovendring i helse- og omsorgstjenesteloven, med et nytt krav til 
samarbeidsavtalen mellom kommunene og sykehuset. Formålet med endringen er at felles 
planlegging skal bidra til å sikre sammenhengende og bærekraftige helse- og 
omsorgstjenester i sykehusforetakets opptaksområde. Lovkravet innebærer at kommuner og 
sykehusforetaket skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenesten. 
Det antas at dette påvirket innholdet i veilederen fra Helsedirektoratet. 
 
Vurdering: 
Kommunene i sykehusområdet og Sykehuset Innlandet HF har en samarbeidsavtale som 
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går ut 28.02.2023. Denne inneholder en overordnet samarbeidsavtale, samt 10 
tjenesteavtaler og 9 rutiner for samhandling og regulerer forholdet mellom kommunen og 
sykehuset. Det er ønskelig å prolongere dagens avtale med ett år, frem til 28.02.2024. På 
den måten sikrer man en god prosess med ny avtale som er i henhold til ny veileder på 
området. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar prolongering av dagens samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet 
frem til 28.03.2024. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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HELSEVAKTEN 
INTERKOMMUNALT VERTSKOMMUNESAMARBEID RESPONSSENTER 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G21  
Arkivsaksnr.: 22/3149     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
135/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Avtale Helsevakten Fredrikstad 
Informasjon Responssentertjenesten Helsevakten 
Rammer for tjenesten 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram en sak for interkommunalt vertskommunesamarbeid om 
responssenter for velferdsteknologi. Helsevakten Fredrikstad leverer denne tjenesten i dag i 
en offentlig/offentlig samarbeidsavtale, og av praktiske årsaker ønskes denne avtalen å 
gjøres om til en vertskommunesamarbeidsavtale. 
 
Saksutredning: 
Helsevakten er et responssenter for mottak av varsler fra velferdsteknologiske løsninger fra 
hjemmeboende brukere. 
 
For å møte framtidens utfordringsbilde med et økende antall tjenestemottakere i helse- og 
omsorgssektoren, er det et mål at kommunene i større grad benytter velferdsteknologi som 
en integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Dette medfører økt kompleksitet, som gjør 
at det er behov for å organisere og dimensjonere tjenestene på en annen måte, derav 
etablering av Helsevakten. 
 
Denne utviklingen er fullt og helt i samsvar med de råd og anbefalinger norske kommuner 
mottar fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og Helsedirektoratet. 
 
Helsevakten ble etablert av Fredrikstad kommune i august 2018, med Hvaler, Råde og Våler 
som samarbeidskommuner. I oppstarten var det ca. 500 trygghetsalarmbrukere knyttet på 
Helsevakten. Utviklingen de siste fire årene har resultert i håndtering av ca. 3000 brukere, 
med velferdsteknologi fra sju kommuner. 
 
Det implementeres ytterligere ca. 3000 brukere med velferdsteknologi høsten 2022, fra 
ytterligere sju kommuner som har inngått samarbeidsavtale om felles helsevakt/ 
responssenter. 



  Sak 135/22 
 

 Side 35 av 86   
 

 
Helsevaktsamarbeidet vil etter dette bestå av følgende kommuner: Fredrikstad, Hvaler, 
Våler, Råde, Frogn, Sarpsborg, Rakkestad, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Ås, Moss og 
Ringerike. 
 
Ved oppstart av Helsevakten var det et ønske om å organisere tjenesten på en uformell, 
ubyråkratisk og enkel måte. Det ble lagt vekt på at samarbeidet ikke måtte komme i konflikt 
med regler om anskaffelser i offentlig sektor for noen av samarbeidskommunene. 
 
Samarbeidsmodellen vi har i dag omtales ofte som offentlig/offentlig samarbeid, noe som 
har sin bakgrunn i at denne samarbeidsformen ble vurdert å være i samsvar med unntakene 
fra reglene om offentlige anskaffelser. 
 
Det legges til grunn at alle samarbeidskommunene er del i samme avtale, og nye kommuner 
som kommer til må tre inn i avtalen på like vilkår som de som allerede er med. Alle endringer 
i avtalen av betydning må godkjennes av alle samarbeidskommunene. Dette medfører blant 
annet omstendelige og unødvendig tunge prosesser når nye kommuner kommer til. 
 
Samarbeid med utgangspunkt i kommuneloven 
Nåværende samarbeidsform har vært gjenstand for vurdering en god stund. Anbefalingene 
fra Fredrikstad kommunes og samarbeidskommunenes jurister er at man etablerer en mer 
robust organisatorisk samarbeidsmodell, med klar forankring i kommuneloven. 
 
I Fredrikstad kommune er saken utredet av kommuneadvokaten og av jurist i Seksjon for 
helse og velferd. 
 
Kommuneloven åpner for samarbeid i lovens kapittel 20. Det aktuelle i vår sammenheng er 
vertskommunemodell med administrativt samarbeid, etter kommuneloven § 20-2. 
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid, og vertskommunesamarbeid 
med folkevalgt nemnd. Det første er aktuelt her, da dette ikke handler om saker av 
«prinsipiell betydning», noe som ville krevd en folkevalgt nemnd. 
 
I denne sammenheng er det delegert myndighet til å utføre arbeidsoppgavene i 
helsevakt/responssenteret til kommunedirektør i Fredrikstad kommune (vertskommunen). 
Disse arbeidsoppgavene består i hovedsak av å motta «hendelser» fra forskjellige 
velferdsteknologiske systemer, vurdere disse for så å håndtere/eventuelt videreformidle 
oppdrag til rette vedkommende i samarbeidskommunen. 
 
I dette vertskommunesamarbeidet skal det ikke treffes enkeltvedtak (om for eksempel 
tjenester), eller å utferdige forskrifter på vegne av deltakerkommunene. Dette utfører den 
enkelte samarbeidskommune selv, og det er ikke aktuelt å delegere slik myndighet til 
vertskommunen. 
 
Med vertskommunemodell blir det vertskommunen som har styringsretten over tjenesten – 
helsevakten/responssenteret. Dette handler i hovedsak om styringsretten over de ansatte i 
Helsevakten. 
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Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom en vertskommune og en 
samarbeids kommune. Avtalene i Fredrikstad kommune helsevakt/responssenter er av 
praktiske årsaker skrevet som én avtale mellom flere parter, men er i realiteten flere 
bilaterale avtaler. 
 
Alle samarbeidskommunene må behandle vertskommunesamarbeidsmodellen i sine 
respektive kommunestyrer/bystyrer, jf. kommuneloven § 20-2 andre ledd. Kommunestyret i 
Øyer kommune må treffe vedtak om at kommunedirektøren i Øyer må delegere sin 
styringsrett over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 
 
Offentlige anskaffelser 
Modellen kan være utfordrende i forhold til anskaffelsesregelverket, men dette kan løses 
med et formelt avtalebasert samarbeid. 
 
I dette vertskommunesamarbeidet vil alle deltakende kommuner ha en betydelig 
egeninteresse når det gjelder å være med å utvikle bruk av velferdsteknologi, i samarbeid 
med de øvrige kommunene. Dette samarbeidet handler om mer enn at Fredrikstad 
kommune leverer en tjeneste til kommunene som er med. Derfor er det rimelig også å 
kunne argumentere for at dette er et offentlig/offentlig samarbeid i anskaffelsesreglenes 
forstand. 
 
Etter anskaffelsesforskriften § 3-3 er anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften unntatt for 
visse typer offentlig samarbeid. Vi legger til grunn at samarbeidet rundt Helsevakten 
Fredrikstad faller inn under denne unntaksbestemmelsen. 
 
Den aktuelle organisasjonsendringen i seg selv har liten eller ingen betydning for sosial 
bærekraft i Øyer kommune. Samarbeidet om Fredrikstad helsevakt/responssenter er basert 
på selvkost og en fordeling av kostnader mellom kommunene, som blant annet baserer seg 
på antall alarmer den enkelte kommune har i bruk i Helsevakten. 
 
Vurdering: 
Den nåværende samarbeidsformen for Helsevakten Fredrikstad har ikke noen klar forankring 
i kommuneloven, og det har kommet ønsker fra flere av samarbeidskommunene om at det 
etableres en mer robust og juridisk holdbar samarbeidsmodell. 
 
Dersom det oppstår uenighet om ansvar, roller og myndighet over Helsevakten, og om 
samarbeidet for øvrig, er det i flere relasjoner litt vanskelig å si hva som egentlig gjelder 
juridisk med den avtalen som foreligger per i dag. 
 
Det ligger ikke i Helsevaktens natur at det vil bli mange konflikter i framtiden, men for 
eksempel betaling for tjenester kan potensielt bli et tema framover. 
 
I et vertskommunesamarbeid inngår vertskommunen separate bilaterale avtaler med 
samarbeidskommunene. Dette gjør det vesentlig enklere å ta opp nye kommuner i 
samarbeidet. 
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På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren i Øyer at det etableres et administrativt 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter, med hjemmel i 
kommuneloven § 20-2, mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer 
kommune som samarbeidskommune. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet etableres 
mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer kommune som 
samarbeidskommune. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren i Øyer fullmakt til å delegere sin styringsrett 
over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter. 

 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.11.2022 sak 69/22 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) ber om at vedlegget Rammer for tjenesten legges ved saken til 
behandlingen i kommunestyret 08.12.2022. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet etableres 
mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer kommune som 
samarbeidskommune. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren i Øyer fullmakt til å delegere sin styringsrett 
over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter. 
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TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
TILDELINGSKRITERIER 2022 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 F00  
Arkivsaksnr.: 22/3139     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
8/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
136/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven  
Øyer kommune 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram reviderte tildelingskriterier for helse- og 
omsorgstjenestene. Kriteriene er revidert med tanke på ulike lovendringer, men også med 
tanke på bedre kontroll med tjenestenivået Øyer kommune skal yte til sine innbyggere. 
 
Saksutredning: 
Gjeldende Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene i Øyer kommune ble vedtatt i 
desember 2016 (KST-sak 116/16). Kommunen bør jevnlig gjennomgå sine kriterier og 
retningslinjer. I årene fra 2016 har det også skjedd noen endringer i lovgrunnlaget for 
kriteriene, som medfører behov for justeringer.  
 
Arbeidet med kriteriene har vært forankret i nyopprettet tildelingsenhet, tjenestelederne 
innenfor helse- og omsorgstjenestene og fagutviklingssykepleier, i tillegg til kommunalsjef 
helse og omsorg. I arbeidet har administrasjonen sett på hvordan Øyer kommune på best 
mulig måte kan legge til rette for at innbyggere kan bo trygt hjemme så lenge som mulig, og 
få satt inn riktige tjenester på lavest mulig trinn i omsorgstrappa. Demografiutfordringene i 
årene som kommer vil være betydelige, og godt tilrettelagte tildelingskriterier kan være til 
hjelp for å sikre riktig nivå på tjenestene opp mot tilgjengelige ressurser i tjenestene.  
 
Kriteriene har også vært oppe som orientering i Tjenesteutvalget 20.9.22, hvor grunnlaget 
for kriteriene ble gjennomgått og arbeidsmetodikken for tildeling av tjenester vist. Denne 
forankringen ble gjort for å gi politisk hold et større eierskap til kriteriene, og forståelse for 
hvordan tjenesteleveransen påvirker kommunens økonomi. 
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Vurdering: 
Tildelingskriteriene er helse- og omsorgstjenestenes viktigste verktøy for riktig tjenester til 
kommunens innbyggere. De skal sikre at innbyggerne får tjenester i henhold til gjeldende 
lovverk, og at kommunens tjenesteapparat har fokus på riktig ressursbruk. Øyer kommune 
jobber etter prinsippene i omsorgstrappa (se ill.), og skal jobbe for at det legges til rette for 
at innbyggere kan bo trygt hjemme lengst mulig.  
 

 
 
Tildelingskriteriene må være mer dynamiske enn hva tidligere praksis har vært, og 
kommunedirektøren må ha fullmakt fra kommunestyret til å gjøre løpende endringer i 
kriteriene som følge av lovendringer o.l. Dette for å sikre at nødvendige endringer kan gjøres 
uten en full politisk behandling. Kommunestyret skal likevel ha tildelingskriteriene til jevnlig 
behandling, minimum hvert femte år.  
 
Kriteriene slik de legges fram i saken trer i kraft umiddelbart for nye vedtak, og for allerede 
løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den dato vedtak blir endret. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for at 

kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 
3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 

allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 08.11.2022 sak 16/22 
 
Behandling: 
Fagutviklingssykepleier Leni Strømstad orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for at 

kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 
3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 

allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 
 

 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin uttalelse: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker at bruk av private 
tilbydere av BPA skal omtales i kriteriene, når slik avtale foreligger. Kommunedirektøren kan 
gis fullmakt til slik endring av kriteriene. 
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TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2022 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3147     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
137/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport 2022, Øyer og Gausdal barneverntjeneste  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret selv skal minst én gang i året få en redegjørelse om tilstanden i 
barneverntjenesten, lov om barneverntjenester § 2-1. Tilstandsrapporten skal gi 
kommunestyret informasjon om kvalitet i tjenester knyttet til området barnevern og gi 
kommunens øverste ledelse bedre innsikt i tilstand, utvikling og problemstillinger knyttet til 
barneverntjenesten.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret er etter barnevernloven § 2-1 gitt et overordnet ansvar for at det finnes en 
administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven. 
Barnevernleder er faglig ansvarlig for tjenesten, men kommunestyret er pålagt å sørge for at 
det finnes en internkontroll for tjenesten etter kommuneloven § 25-1, samt å påse at 
barneverntjenesten gir alle barn og unge som oppholder seg i kommunen et forsvarlig tilbud 
om tjenester og tiltak etter barnevernloven.  Årlig tilstandsrapportering er en del av 
kommunens plikt til internkontroll av barneverntjenesten, regulert i kommunelovens § 25-1. 
Tilstandsrapporten baserer seg på data fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratets 
barnevernmonitor, KOSTRA, samt informasjon hentet fra fagprogrammet Visma Familia. Det 
legges fram likelydende tilstandsrapporter for kommunestyrene i Gausdal kommune og i 
Øyer kommune.  
 
Vurdering: 
Tilstandsrapporten legges frem for politisk behandling i tråd med lovpålagte føringer. 
Rapporten anses som en innføring i utfordringer og utviklingsarbeid som skjer i 
barneverntjenesten, lokalt og sentralt. Gode tall og fakta er viktig for å gi kommunens 
øverste ledelse korrekt informasjon og kunnskap om tilstanden i barneverntjenesten samt gi 
grunnlag for refleksjoner og beslutninger for å styre utviklingen på sikt.  Rapporten en del av 
grunnlaget til lovpålagt plan for det forebyggende arbeidet for å forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 08.11.2022 sak 17/22 
 
Behandling: 
Leder for Øyer og Gausdal barneverntjeneste Nina Hjelmstad orienterte og svarte på 
spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning. 
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EVALUERING AV POLITIKERLØSNING 
 
 
Saksbehandler:  Irene Hagen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/96     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
138/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Evalueringsrapport 
 
Sammendrag: 
Det vises til KST-sak 6/21 i møte den 28.01.2021. Kommunestyret ber om at det legges frem, 
innen juni 2021, evalueringsrapport på dagens politikerløsning, samt forslag til endringer og 
iverksettelse av endringer. 
 
Gausdal og Lillehammer har deltatt i evalueringsarbeidet sammen med Øyer.  
 
På grunn av koronasituasjonen medførte arbeidet i prosjektet forsinkelser. Med ønske om 
bedre kvalitet på sluttrapporten, knyttet spesielt til anbefaling til heldigitale møter, ble 
prosjektets tidsramme forskjøvet. Derfor foreligger ikke evalueringsrapporten før oktober 
2022.  
 
Evalueringen beskriver dagens løsning, løsninger hos andre kommuner og sentrale funn fra 
spørreundersøkelse og intervjuer. Til slutt beskrives forslag til endringer og anbefaling 
videre. 
 
Anbefalt fremdrift i evalueringsrapporten: 

• Risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) og retningslinjer for bruk av Office 365, inkludert 
Teams på «politikertenant» 

o Kommunedirektøren har ansvar for å sette opp en plan for ferdigstilling av 
ROS og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert Teams.  

• Ny løsning for digital møtegjennomføring  
o Det anbefales å iverksette en anskaffelsesprosess for å få på plass en ny 

løsning for digital møtegjennomføring. Løsning forutsettes å være på plass 
innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

o Løsning forutsettes å kunne anskaffes innenfor en terskelverdi på 1,3 
millioner kr.  

o Avtale på eksisterende politikerløsning forutsettes sagt opp. Målet er å få på 
plass en ny løsning innenfor eksisterende økonomiske rammer.  
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Saksutredning: 
Øyer kommunestyre vedtok KST-sak 6/21 å iverksette en evaluering, etablert for sin del en 
politisk arbeidsgruppe, og inviterte Gausdal og Lillehammer til å delta.  
 
Prosjektgruppa som har hatt det administrative ansvaret for evalueringen har bestått av 
disse representantene: 

• Kjell Stenberg, prosjektleder Ikomm 
• Laila Odden – politisk sekretariat i Øyer kommune 
• Nisveta Tiro – politisk sekretariat i Gausdal kommune 
• May Britt Haagensen – politisk sekretariat i Lillehammer kommune 

 
Det vises til vedlagt evalueringsrapport, med beskrivelse av dagens løsning, løsninger hos 
andre kommuner og sentrale funn fra spørreundersøkelse og intervjuer. Til slutt beskrives 
forslag til endringer og anbefaling videre. 
 
Arbeidet ble startet opp under koronapandemien som har krevd at arbeidet har vært 
gjennomført med bruk av digitale møter. 
 
Eksisterende politikerløsning er bruk av Ipad og av modulen First Agenda for papirløse 
møter. Politikerne fikk, høsten 2021, tatt i bruk Office på egen Ipad. Dette gjelder for alle tre 
kommunene. 
 
Det er flere andre løsninger for digitale politikerløsninger i andre kommuner, og 
prosjektgruppa har hatt presentasjonsmøter av andre system/leverandører, i tillegg til å 
innhente erfaringer fra andre kommuner. 
 
Det var totalt 62 politikere fra alle tre kommunene som svarte på spørreundersøkelsen, der 
ca. 89% av disse har svart at de er på nivå 4 eller bedre med tanke på kyndighet (skala 1-7, 
der 7 er definert som superbruker). Det vises videre til sentrale funn i spørreundersøkelsen 
og intervjuer i vedlagt evalueringsrapport. 
 
Evalueringsrapporten er behandlet i interkommunalt digitaliseringsstyre, som på vegne av 
kommunedirektørene, er delegert ansvaret for IKT og digitaliseringsprosjekter i  
3-1 samarbeidet i Lillehammerregionen. Digitaliseringsstyret støtter rapportens konklusjoner 
og anbefalinger med merknader om at ROS og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams må prioriteres høyt. Det anbefale videre at arbeidet med ROS og retningslinjer eies av 
det politiske sekretariatet med bistand fra administrativt nivå. 
 
Digitaliseringsstyret anbefaler videre at det iverksettes en anskaffelsesprosess, med mål om 
å få på plass en ny politikerløsning. 
 
Evalueringsrapporten med forslag til endringer legges frem til kommunestyret for politisk 
behandling. 
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Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til arbeidet som er gjort av prosjektgruppa og 
evalueringsrapporten som foreligger og mener at involveringsarbeidet med politisk nivå er 
godt. 
 
Videre vises det til at funn i spørreundersøkelsen synliggjør behovet for opplæring i bruk av 
dagens løsning. Dagens løsning gir mange muligheter hvis alle funksjonaliteter blir benyttet. 
Kommunedirektøren støtter likevel anbefalingen om å sette i gang anskaffelsesprosess med 
tanke på å få på plass en ny og mer brukervennlig politikerløsning. Dette med bakgrunn i de 
konklusjoner og anbefalinger som foreligger i vedlagte evalueringsrapport. 
 
Finansiering forutsettes løst innenfor de økonomiske rammene som brukes til dagens 
løsning. Eventuelle merkostnader må legges fram for kommunestyret. Kommunedirektøren 
mener at det er forsvarlig å iverksette en anskaffelsesprosess og at en eventuell økning i 
kostnader i forbindelse med valg av ny politikerløsning, må avklares med kommunestyret 
gjennom prosessen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365, 

inkludert Teams blir prioritert. Kommunedirektøren får ansvar for å sette opp en plan 
for ferdigstilling av ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams.  

3. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 
plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

4. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

5. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 
kommunene for punkt 3. og 4.  

 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
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PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ADFERDSPROBLEMER 
JFR BARNEVERNLOVEN 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: F40 &37  
Arkivsaksnr.: 22/872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
7/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
7/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
6/22 Flerkulturelt råd 08.11.2022 
 
139/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

K-sak 37/22: Notat om plan for det forebyggende arbeidet datert 14.03.22 

Sammendrag: 
Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer i Øyer legges fram for 
kommunestyret til behandling 

Saksutredning: 
Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.22, og omtales gjerne som en oppvekstreform da 
målene i reformen bare kan nås gjennom endringer og samarbeid i hele oppvekstfeltet.  

Kommunen skal ifølge barnevernslovens § 3-10 fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak 
som forebygger at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler adferdsvansker. Det 
stilles videre krav om at kommunen samordner sitt tjenestetilbud til barn og unge. Reformen 
skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet, og kommunen skal etter loven utarbeide en 
plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer. Planen skal beskrive overordna 
mål og strategier, hvordan ansvar fordeles mellom etater, hvordan oppgaveløsningen skal 
organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide.  

Fra 1.8.22 trådte nye samarbeidsbestemmelser i kraft i 14 ulike lovverk. I tillegg er det 
utarbeidet en nasjonal tverrsektoriell veileder som forklarer og utdyper disse 
bestemmelsene.  

Videre skal barnevernsreformen bidra til at hjelpen bedre blir tilpasset barn og familiers 
behov.  
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Kommunestyret ble forelagt informasjon om prosessplanen i K-sak 37/22 den 31.03.22 og 
arbeidet med utforming av planen har vært i henhold til prosessplanen.  

Det har vært satt ned en arbeidsgruppe der flere tjenesteområder/fagområder fra både 
Gausdal og Øyer har vært representert. Arbeidsgruppa har på oppdrag fra 
kommunedirektørene i de to kommunene gjort et grundig kartleggingsarbeid for å finne 
status på det forebyggende arbeidet. Kartlegging har blant annet bestått av møter i 
ledergrupper, møter med ansatte ute i de enkelte tjenestene og spørreskjema til ansatte. 
Videre har arbeidsgruppa presentert funn og anbefalinger, og det er disse som danner 
grunnlag for planen.  

Øyer og Gausdal har med bakgrunn i kartleggingen og anbefalingene utarbeidet hver sine 
planer som legges fram til politisk behandling.  

Kommunedirektørens vurdering: 
Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer skal gi overordna føringer for 
arbeidet med forebygging i Øyer kommune. Det er lagt vekt på prinsipper for, og ønsket 
effekt av det forebyggende arbeidet. De folkevalgte skal vedta hovedmål og delmål og 
administrasjonen skal med bakgrunn i disse målene jobbe videre med de konkrete og 
operative tiltakene. Hovedmålene og delmålene er utarbeidet med bakgrunn i de funn som 
er avdekket i kartleggingen. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 08.11.2022 sak 15/22 
 
Behandling: 
Rådgiver Tidlig innsats Randi Nordlien orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

 
Uttalelser fra rådene: 

Møte i  Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 08.11.2022 - Sak: 
7/22 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse sin uttalelse: 
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Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse støtter kommunedirektørens 
innstilling. 
 

Møte i  Flerkulturelt råd den 08.11.2022 - Sak: 6/22 
Flerkulturelt råds uttalelse: 
Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens innstilling. 
 

Møte i  Ungdomsrådet den 08.11.2022 - Sak: 7/22 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Øyer ungdomsråd støtter kommunedirektørens innstilling 
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PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201 A  
Arkivsaksnr.: 20/1981     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
118/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
140/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart forslagsstiller, 26.10.2022 
2.  Reguleringsbestemmelser sist revidert 31.10.2022. 
3.  Planbeskrivelse, datert 5.7.2021 
4.  ROS-analyse, datert 11.2.2022 
5.  Merknader med kommunedirektørens kommentarer 
6.  Referat fra oppstartmøte, 29.5.2020 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KSTsak 69/2022 av 16.6.2022. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a, med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser, merket med rød skrift. 
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller har ønske om å endre formål for leilighetsbygg som ennå ikke er realisert. Videre 
omfatter forslaget plassering av bygg for videreutvikling av hotellets fasiliteter med serveringssted og 
slakteri. Serveringsstedet (Pellekroa) er bygd etter en dispensasjonssøknad i 2018. Søknad om 
slakteri har vært dispensasjonsbehandlet i 2022. Byggetillatelse for slakteriet er gitt på bakgrunn av 
innvilget dispensasjon.  
 
Planforslaget foreslår også at alle eksisterende leiligheter omreguleres til kalde senger – fritidsformål. 
Dette er foreslått i overensstemmelse med eierne av leilighetene. Per i dag er det 15 leiligheter som 
har 100% utleieplikt. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
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Planområdet ligger i enden av Hundersetervegen med 
Reinsvatnet i sørøst, Slåseterfjellet og Nevelfjell mot sør. Det 
er i overordnet kommunedelplan for Øyer sør vist til at vegen 
har god kapasitet herunder også med tanke på 
samfunnssikkerhet og beredskap. På sommeren kan man 
også kjøre til Pellestova via fjellvegene. Vinterstid er det 
ingen alternativer til atkomst enn via Hundersætervegen. 
Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig for myke 
trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel.  

 
 
PLANSTATUS  
Overordnet plan er kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.05.2007.  
 

Gjeldende reguleringsplan for Pellestova bygger på tidligere 
regulerings- og bebyggelsesplaner fra tidlig på 2000-tallet, som la 
til rette for herberge og bevertning. Til venstre vises gjeldende 
reguleringsplan for Pellestova vedtatt 26.01.2006. Oppstart av 
gjeldene plan hadde også som forutsetning at det måtte bygges 
enheter for salg, for å finansiere restaurering og tilbygg på 
hotellet. Videre ville enhetene benytte fasilitetene på hotellet, og 
dermed bidra inn med økt bruk av hotellet gjennom året. 
Reguleringsplanen åpnet derfor for å bygge 90 leiligheter 

tilknyttet hotellet og hotellets fasiliteter. Arealformålet for all bebyggelse er herberge/bevertning. 
Leilighetene kunne selges. 
 
Det er i dag oppført 5 leilighetsbygg med totalt 50 leiligheter som er samlet i et eget sameie på 
seksjonert tomt. 15i av disse leilighetene skal leies ut 100%, mens 35 leiligheter ikke har utleieplikt. 
Hotellet har 40 hotellrom med god standard. Videre er det innenfor planområdet oppført en garasje 
for løypemaskin etc. og Pellekroa.  
 
Plassering av bygg avviker noe fra arealformål i gjeldende reguleringsplan, men avvikene setter ikke 
formålet med reguleringsplanen nevneverdig til side. Pellekroa ligger i sin helhet utenfor 
planområdet for gjeldende reguleringsplan. 
 
INNSENDT PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
Det viktigste grepet skulle være å sikre at hotellet forble hotell med overnatting og mulighet for 
utvikling av tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke driftsgrunnlaget på hotellet. Det var i 
planforslaget lagt opp til et tydelig skille mellom fritidsformål og hotellformål. For ytterligere 
beskrivelse av planforslaget som ble foreslått til første gangs behandling vises til særutskrift, KST-sak 
69/2022 av 16.6.2022. 
 
PLANPROSESS 
Planforslag for Pellestova, planID 201a, ble behandlet i PMU 7.6.2022 sak 64/22 og kommunestyret 
16.6.2022 KST-sak 69/22. Det ble vedtatt å legge to alternative plankart ut til offentlig ettersyn; 
forslagsstillers forslag og kommunens forslag. Kommunens forslag var at alle nye leilighetsbygg skulle 
være regulert til turist- og fritidsformål.  

 
i I 2010 ble det vedtatt at 15 leiligheter skal være 100% utleieleiligheter. Dette vil da være 
rene næringsleiligheter, og ikke leiligheter for fritids- og turistformål som har utleiekrav på 9 
mnd/år. Vedtaket medførte ikke planendring. 
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Frist for merknader var satt til 12.9.2022. Det har kommet 8 merknader til planen ved offentlig 
ettersyn. Merknadene er gjennomgått og kommentert i eget vedlegg til saken ved sluttbehandling. 
 
INNSPILL TIL ENDRING FRA FORSLAGSSTILLER VED OFFENTLIG ETTERSYN  
Forslagsstiller har til offentlig ettersyn foreslått at området for bygg A3 reguleres til hotell med nye 
overnattingsrom for hotelldriften. Bygg A1 og A2 ønskes, som tidligere, regulert til fritidsformål i 
forslag fra utbygger/konsulent. Se kap. 7 i dokumentet Merknader med kommunedirektørens 
kommentarer.   
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn tar opp spørsmål og problemstillinger som er svart ut i 
eget vedlegg som er vedlagt ved sluttbehandling. Merknader som er tatt til følge er innarbeidet i 
planforslaget som fremlegges til sluttbehandling.  
 
Landskap og infrastruktur 
Landskapstilpasning er kommentert i merknadene fra Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune. 
Ut fra illustrasjonene vil bygg A1 og A2 bryte silhuetten og dermed bli godt synlig fra områdene 
rundt. Dette gjelder spesielt på kveld og natt med tanke på belysning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Bebyggelsen er knyttet sammen med eksisterende bebyggelse og har parkering lagt under terreng. 
Dette vil begrense inngrep i landskap/terreng. Bebyggelsen ligger i en god avstand til Hafjelltoppen, 
og fremstår som en samlet helhetlig utbygging der terreng og landskap er godt hensyntatt og 
terrenginngrep er begrenset til adkomstveier og bebyggelsens fotavtrykk. Parkering på terreng er i 
hovedsak gjesteparkering for hotellet og dagsturbesøk. 

 



  Sak 140/22 
 

 Side 52 av 86   
 

Kommunedirektøren kan ikke se at ny bebyggelse vil gi et vesentlig endret bilde av bebyggelsen sett i 
forhold til omgivelsene. Kommunedirektøren tar merknaden til orientering og viser til vedlagte 
illustrasjoner under merknad 1, se vedlegg 5.  
 
Klimavennlige løsninger  
Krav til klimagassregnskap og plan for klimagassreduksjon er uendret i forhold til utsendelse av plan 
til offentlig ettersyn. Fleksibilitet i energiforsyning og energikilder vil i fremtiden også omfatte 
solenergi til strøm, oppvarming av forbruksvann og til oppvarming. Det er derfor innarbeidet 
bestemmelse som åpner for bruk av solcellepaneler i bestemmelsene:  
 
1.10  Solcellepanel (PBL § 12-7, nr. 3) 
Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha samme 
helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  
 Barn og unge 
Innlandet fylkeskommune peker i sin merknad på barn og unges interesser.  
Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen først og fremst være koblet til trygg ferdsel for 
fotgjengere internt i området og bevaring av eventuelle områder som brukes til lek og opphold i dag. 
Gode løsninger her vil også kunne redusere bilbruken på kortere avstander. Videre må areal for 
opparbeidelse av uterom, lekeplasser og møteplasser, prioriteres og sikres kvaliteter som sol, ly, 
beplantning mm. Det må vurderes om det skal settes bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav til 
f.eks. lekearealer, og om det skal stilles krav til rekkefølge på tiltak. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
I fjellet har det vært mest fokus på at lek kan være over alt, sommer og vinter. For fritidsbruk har 
fjellet, skiløyper, stier for sykkel og gående, alpine nedfarter mm. vært det som trekker folk til disse 
områdene. Det har ikke vært innarbeidede lekeplasser i tilsvarende planer tidligere, og spørsmål om 
barn og unges interesser har vært svart ut med henvisning til bruk av friluftsområder og tilrettelagte 
områder for fritidsaktiviteter som over nevnt. Videre er naturen omkring en viktig boltreplass både 
sommerstid og vinterstid. Planområdet er også preget av et trafikkbilde som vanskeliggjør større 
tilrettelegging innenfor planområdet for lek. Kommunedirektøren finner at lek kan tilrettelegges inne 
på hotellet, utenfor hotellet eller utenfor planområdet. På vinter har Øyer turskiløyper opparbeidet 
aktivitetsområde nord og øst for Pellekroa.  
Områdene rundt Pellestova er eksponert og har begrenset tilvekst av vegetasjon. Tilrettelegging med 
terrenginngrep vil gi eksponerte arealer i sårbar natur. Kommunedirektørens anbefaling er derfor å 
begrense også disse inngrepene.  
 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering, men ser det ikke som ønskelig eller 
hensiktsmessig å legge til rette for denne arealbruken innenfor planområdet da denne vil aktivisere 
område med annen arealbruk som kan gi konfliktområder.  
 
Universell utforming  
Krav til universell utforming er hjemlet i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Krav til HC-
parkering følger av de samme lover og forskrifter.  
 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for busser.  
 



  Sak 140/22 
 

 Side 53 av 86   
 

Kjørende trafikk er begrenset til 
dagsturbesøk, hotellets gjester og 
eiere/brukere av fritidsleilighetene. Det er 
begrenset parkeringskapasitet for besøkende, 
og dagsparkering på Pellestova er 
avgiftsbelagt. Det er 2 parkeringsplasser 
tilgjengelig for besøkende, sørøst for 
peisestue og på nordøstsiden av hotellet 
nordvest for Pellekroa.  
 
Trafikkbildet der skiløype og adkomstveg til 

Pellestova krysser hverandre er oversiktlig.  Skiløypa er flat/horisontal og kommunedirektøren 
mener dette er en situasjon med kryssing av skiløype og veg som finnes mange steder som ikke 
er vurdert som spesielt trafikkfarlig. Hastigheten for skiløpere og kjørende trafikk er også lav på 
dette krysningspunktet. En planfri kryssing av veg og skiløype vil gi et stort terrenginngrep eller 
en brokonstruksjon som både fysisk og visuelt vil prege området på en uheldig måte. En 
omlegging av skiløype vil være en mer farbar vei for å sikre dette området.  Dette er isåfall en 
mer omfattende prosess som må involvere ansvarlige for skiløyper i Øyerfjellet mm. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering.   
 
Merknad om tap av utsikt.  
Bakgrunn for merknaden er eiers påståtte tap av utsikt mot Neveltoppen (Slåseterfjellet) og at ved 
«bygging av leilighetsbygget vil vårt atrium blir som en stor GETTO/ FENGSEL» heter det i   
merknaden.  
 
Utbygger har laget illustrasjoner for å visualisere hvilke volum som kan realiseres.  

Illustrasjon av utbygging sett mot Hafjelltoppen med angivelse av høydeforskjell eksisterende og ny bebyggelse 
 
Slik kommunedirektøren ser det, vil ikke revidert planforslag ha noen virkning i forhold til solgang og 
tilfang av sol og lys til nevnte leilighetsbygg. Tap av utsikt mot en liten sektor mener 
kommunedirektøren ikke kan overstyre arrondering og plassering av bebyggelse. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 
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PLANENDRING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
Plankart med Hotell - overnatting - bygg A3 (revidert forslag forslagsstiller) 

I perioden for høring/offenlig ettersyn har forslagsstiller foreslått at arealformålet for bygg A3 endres 
til hotellformål, mens arealformål for de to øvrige leilighetsbyggene opprettholdes som fritidsformål. 
Kommunedirektøren finner at dette forslaget imøtekommer ønsket om å styrke helårsarbeidsplasser 
i kommunen. Videre vil en kapasitet på om lag 70 hotellrom trolig være realiserbart mht. forventet 
belegg og kapasitet på fellesarealene til hotellet.  
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at næringsvirksomhet på Pellestova i hovedsak bør være 
knyttet til hotelldriften, og at det er behovet for senger til hotelldriften som bør legge føringer for 
andel varme senger innenfor planområdet. Utbygger har argumentert for et behov for om lag 30 
suiter/rom i tillegg til dagens rom. Å anta at det er et næringsgrunnlag for en dobling av dette 
grunnlaget (leiligheter for utleie), ansees som lite trolig. Kommunedirektøren er derfor av den 
oppfatning at resterende bygningsreserve kan reguleres til fritidsformål med utleierett og med 
rekkefølgekrav som sikrer utvikling av hotelldriften. Dette vil gi helårsarbeidsplasser også i driftsfasen 
når byggefasen er over. 
 
Ad arealformålet «Fritids- og turistformål» 
Utleieplikt i forhold til fritids- og turistformål har vist seg å være svært vanskelig og ressurskrevende å 
etterleve og håndheve når enhetene er solgt en og en til både privatpersoner og firma. Fritids- og 
turistformål er derfor et formål som gjennom tidene har blitt mer en papirbestemmelse enn et reelt 
formål, der formålet ikke etterleves og praktiseres i forhold til bestemmelse og intensjon. I Øyer 
kommune er det flere bookingselskaper. Turist- og fritidsformål kunne fungert dersom kommunen 
kunne hatt ett bookingselskap som håndterte all utleie. 
 
Konkret for Pellestova vil fritids- og turistformål være et konkurrerende formål i forhold til hotellets 
drift slik kommunedirektøren ser det.  
 
Regulering til hotell og overnatting for bygg A3 vil gi en forutsigbar bruk av bebyggelse som vil styrke 
hotellet og framtidig drift. Regulering til fritids- og turistformål vil derimot gi en mindre 
forutsigbarhet med tanke på bruk som varme senger og hva det vil tilføre hotellet med tanke på 
aktivitet og drift.  
 
Kommunedirektøren vil ikke anbefale regulering til fritids- og turistformål, jf. vurderinger i forhold til 
varme og kalde senger mm. I forhold til beliggenhet og markedssituasjonen for varme senger er det 
ikke vurdert behov for hotell på det resterende utbyggingsområde i det omfanget som full utbygging 
kan gi.  
 
OPPSUMMERING 
For å utnytte potensialet og avsatt planområde for Pellestova mener kommunedirektøren det er 
riktig å bygge rene kommersielle bygg og varme senger for å styrke hotelldriften på Pellestova. 
Videre foreslås fritidsleiligheter som realistisk utnyttelse av resterende planområde. 
Kommunedirektøren foreslår at det innarbeides en rekkefølgebestemmelse med krav til 
gjennomføring ved utbygging av ny bebyggelse og foreslår at næringsbebyggelse (bygg A3 til 
hotell/overnatting) skal bygges ut før eller samtidig med utbygging av fritidsleiligheter.  
 
Planendringen innarbeider også dispensasjoner som tidligere er gitt i forhold til Pellekroa og 
Viltslakteri med restaurant. Dette vil styrke næringsdelen og drift av Pellestova. Det er gitt tillatelse 
til oppføring av Viltslakteri og restaurant i brev datert 10.10.2022, ref. BYGG-22/00408-15.  
 
Kommunedirektøren viser for øvrig til saksframlegg ved utlegging til offentlig ettersyn som tar opp 
problemstillinger og strategier, også med henvisning til andre tilsvarende alpindestinasjoner. 
 
Med utgangspunkt i knutepunktstenkning i Entre Øyer og Masterplan for Hafjell alpinsenter, er 
Pellestovas beliggenhet utenfor kjerneområdene/ knutepunktene i Hafjell. Pellestova er unik og 
ligger mer i periferien. Behovet for varme senger på Pellestova vil derfor hovedsakelig være knyttet 
til behovet til hotelldriften på stedet.  
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Med det grepet som tidligere ble gjort ved endring av utleieplikt, har Pellestova, slik 
kommunedirektøren ser det, tatt et skritt i retning fra utleieplikt til frivillig utleie. Uten å kunne 
tallfeste utleien av leiligheter på Pellestova, er kommunedirektøren av den oppfatning at leilighetene 
har godt belegg gjennom året. 
 
Kommunedirektørens forslår følgende endringer etter offentlig ettersyn innarbeidet i 
saksdokumenter ved sluttbehandling: 
 
PLANKART 
Plankart datert 26.10.2022 med HO3 avsatt til hotell og overnatting og F2 avsatt til fritidsleiligheter. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
1.10 Solceller (nytt pkt.) 

Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha samme 
helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  

 
2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse - fritidsleiligheter 
 

(…) Utleie tillates innenfor F1 og F2. 
 
2.1.1  F1 – fritidsbebyggelse med eksiterende leiligheter: 

(…) 
BYA skal maksimalt være 90 % på F1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.1.2  F2 – fritidsbebyggelse for nye leiligheter: 

På tomt F2 tillates det bygget inntil 30 fritidsleiligheter i 2 bygningskropper. Bebyggelsen har 
fått benevningen A1 og A2 i reguleringsplanen. (…) 

 
 
2.2 Byggeområde for Hotell/Overnatting 

Området som er regulert til Hotell/Overnatting er regulert til tre tomter HO1, HO2 og HO3. 
(…)  

 
2.2.1 HO1 – Hotelltomten til Pellestova:  

På hotelltomten tillates det bygget hotell og andre typer forretningsmessige formål som styrker 
hotellformålet på Pellestova; eksempelvis restauranter, slakteri, kafè etc.  

(…) 
BYA skal maksimalt være 90 % på HO1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 
 

2.2.2 HO2 – Garasjetomten 
(…)  
BYA skal maksimalt være 80 % på HO2. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.2.3  HO3 – Nytt hotellbygg 

Innen HO3 tillates det bygget hotellbygg inntil høydekote 1000 meter over havet.  
Byggene kan maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. Byggene skal trappes i terrenget og ha 
saltak. BYA skal maksimalt være 90 %. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA.  

 
 
3.4 Utbyggingsrekkefølge (nytt punkt) 

Utbygging til næringsformål innenfor HO3 skal være utført eller igangsatt før det gis 
igangsettingstillatelse for fritidsleiligheter innenfor F2.  
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Det kan ikke gis ferdigattest innenfor F2 før nytt hotellbygg innenfor HO3 har mottatt 
ferdigattest. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 08.11.2022 sak 118/22 
 
Behandling: 
Arealplanlegger Helge Haugan orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 22/2695     

 
 
 
Saken ble behandlet i kommunestyret 27.10.2022, sak 113/22.
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G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/3209     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
142/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Takst av eiendommen 
2. Kjøpekontrakt 

 
Sammendrag: 
Søknad fra Gunnar Botterud om konsesjon på eiendom g/bnr 109/3 i Øyer kommune 
innvilges etter konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har vurdert prisen til noe høy utfra verdivurderinger og takst. Det er i 
en samlet vurdering kommet til at prisen kan tillegges mindre vekt enn de andre hensynene 
samlet, og at konsesjon bør gis. 
 
 
Saksutredning: 
Gunnar Botterud søker konsesjon på tilleggsareal g/bnr 109/3 i Øyer kommune. Selger er 
Aud Eva Klufthaugen. Gunnar Botterud eier landbrukseiendommen g/bnr 126/1 fra før. Han 
har melkeproduksjon og driver aktivt jorda og skogen.  
 
Som kompetansegrunnlag oppgir søker at han er agronom og oppvokst på gård. Han er også 
jordbruker med aktiv melkeproduksjon de siste 25 år.  
 
Formålet med ervervet er å styrke driftsgrunnlaget på gården, og fortsatt drive 
melkeproduksjon. 
 
Salgssum for eiendommen er etter avtale kr 550.000. Eiendommen har en takst på kr 
350.000.  
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Fakta om eiendommen 
 

 
 
Fakta om involverte eiendommer: 
Konsesjonseiendom g/bnr 109/3 er på 170,6 daa areal og består av 23,2 daa fulldyrket mark, 
8 daa innmarksbeite og 136,7 daa skog. Eiendommen anses ikke som bebygd, selv om det 
står to gamle løer inne på beite. 
 
Konsesjonssøkers eiendom g/bnr 126/1 består av 230,2 daa fulldyrka areal, 9,4 daa 
overflatedyrka, 36,3 innmarksbeite, 1662,4 daa produktiv skog, 75,5 daa annet markslag. Det 
består også av arealer ut i Lågen. 
 

 
Konsesjonseiendommen g/bnr 109/3 er skissert i blått. Den grenser inn mot Botterud sin 
eiendom g/bnr 126/1 som vist på kartet. 
 
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 
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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. 
  
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til 
landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om 
den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av 
prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
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 for øvrig driveplikt på 
jordbruksarealene jf. jordloven § 8.  
 
Det er fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9:  

1. Bosettingshensynet 
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på Botterud, en landbrukseiendom som grenser inntil den 
ubebygde landbrukseiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet synes å være 
ivaretatt. 
 

2. Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
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for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - og 
skogbruk. Det er for øvrig nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at det 
er ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et middels 
stort bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av ressursene 
som er tilgjengelig.  
 
Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir mulighet til å 
dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal. Dette vil gi en god 
arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 

3.  Erververs kvalifikasjoner  
Konsesjonssøker er oppvokst på gard og utdannet agronom. Han driver i dag aktiv jord- og 
husdyrproduksjon med melkekvote.  Han tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

4. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier jorda i dag og har behov for 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, og et par gamle løer 
som står inne på innmarksbeite. Dette er gamle redskapshus/høylåve. Redskapshus/låve er 
etter kommunedirektørens syn av slik beskaffenhet at en ikke anser denne eiendommen å 
være bebygd. Det skal derfor gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. 
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
23 daa fulldyrket areal som ligger godt arrondert og lett tilgjengelig. De driftsmessige 
forholdene synes å være gode. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen 
av prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
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Eiendommen er taksert ifm. salget til en markedspris på kr 350 000. Kjøpesummen ligger 
imidlertid noe over takst. Kommunedirektøren har derfor gått gjennom taksten og har 
følgende kommentarer: 
 
Verdivurdering etter takst er sammensatt slik:  
 

Jord og beiter 110 000 
Skogareal, almenningsrett 105 000 
Engangshogst, vurdert 100 000 
Sum 350 000 

 
Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig avkastningsverdi på dyrka 
marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i andre lignende saker. Siden 
dette gjelder arealer med en god arrondering utfra konsesjonssøkers egen eiendom, og at 
dyrkamarka er holdt i god stand da denne har vært leid av søker, vurderes det til at verdien 
kan settes til kr 6000/daa. Ved erverv av tilleggsarealer av dyrkamark kan et 
rasjonaliseringspåslag på inntil 50% legges på prisen. Dette er for å stimulere til 
rasjonaliseringstiltak som f.eks. salg av tilleggsjord. På konsesjonseiendommen er det mulig 
å dyrke sammen arealer med søkers egne teiger, noe som vil bedre arronderingen. Ved et 
rasjonaliseringspåslag på 50% på dyrkamarka vil prisen kunne settes til 23,2 daa * 9000 
kr/daa = 208.800 kr. 
 
Eiendommen har 8 daa med innmarksbeite. Arealet er hovedsakelig fordelt på to teiger. De 
framstår i Gardskart som åpne og skjøttede områder, den ene teigene noe mer enn den 
andre, og ligger i rimelig nærhet til driftsbygningen på Botterud. Verdien på arealet settes til 
kr 2000 pr daa, som er samme sats brukt i andre tilsvarende saker. Det gir en verdi på 8 daa 
* 2000 kr/daa = 16.000 kr. 
 
Eiendommen har 136,7 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr 
med middels til høy bonitet. Skogen består til dels av brattlendt terreng med begrenset 
tilkomst til deler av denne. En kraftlinje krysser eiendommen. 
 
Skogen har en skogbruksplan datert 25.10.2021. Skogen varierer mellom hogstklasse 2,3,4 
og 5, hvor det meste av skogen ligger fordelt mellom klasse 4 og 5. Skogbruksplanen foreslår 
hogst i 2022 i tre bestand på til sammen 61 daa og et samlet kvantum på ca. 1.500 m3. 
Korrigert for topp, avfall og miljøhensyn utgjør dette ca. 1.300 m3 nyttbart volum. Det er 
bratt i deler av området noe som påvirker driftspris. Om en legger til grunn 20% avsetning til 
skogfond og en gjennomsnittlig rotnetto på kr 150/m3 er verdien av et stort uttak tidlig i 
perioden på ca kr 150.000. I tillegg kommer grunnverdi av disse arealene. Om denne legges 
til kr 200/daa utgjør grunnverdi kr 12.000. Verdien av de øvrige 75 daa settes skjønnsmessig 
til kr 1.000/daa, kr 75.000. Samlet verdi av skogen blir etter dette kr 237.000. I tillegg 
kommer kapitalisert verdi av utmarksinntekter. Om kr 2/daa legges til grunn utgjør dette ca 
kr 7.000. 
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Sum verdikomponenter: 
 

Dyrkamark 209.000 
Beiter 16.000 
Produktiv skog 237.000 
Utmarksinntekter 7.000 
Sum 469.000 

 
Kommunedirektøren mener at det etter en gjennomgang av prisen, og momentene for 
prisvurderingen, ikke er et avvik av slik karakter at det vil være negativt for 
konsesjonsvurderingen. Prisen ligger noe høyt for denne type areal og tilleggsjord, men 
samlet sett er ikke avviket mellom verdivurderingen og salgssummen høyere enn at det kan 
aksepteres. 
 
Vurdering: 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon gis 
med mindre det er saklig grunn for å avslå. 
 
Konsesjonssøker har en landbrukseiendom i aktiv drift med melkeproduksjon, og vil med 
denne eiendommen kunne styrke sitt eget driftsgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne 
arealer da han fra før har hatt leieavtale på omsøkt areal. 
 
Kommunedirektøren anser prisen noe høy i forhold til beregnet avkastningsverdi. Ved at 
skogarealene grenser inn til søkers areal kan dette øke verdien av området som helhet. 
Dette har blitt hensyntatt i vurderingen. For å stimulere til rasjonaliseringstiltak, bl.a. salg 
fremfor bortleie av eiendommer egnet som tilleggsjord, kan det for jordbruksareal legges 
marginal verdibetraktning til grunn når konsesjonspris vurderes.  I en samlet vurdering er det 
kommet til at prisen kan tillegges mindre vekt enn de andre hensynene samlet. 
Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, erververs kvalifikasjoner og hensyn til 
kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. Ervervet av konsesjonseiendommen vil 
styrke driftsgrunnlaget på landbrukseiendommen Botterud. Miljøet og kulturlandskapet vil 
bli tilgodesett med at en aktiv landbrukseiendom med tilgrensende eiendom får konsesjon 
på omsøkt areal. Ervervet vil gi en god driftsmessig løsning, og ivareta hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet.    
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 

  
 



  Sak 142/22 
 

 Side 65 av 86   
 

 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 08.11.2022 sak 122/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 
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G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/3210     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
123/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
143/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Takst 
2. Kjøpekontrakt 

 
 
Sammendrag: 
Søknad fra Sigmund Høibakken om konsesjon på eiendom g/bnr 137/13 i Øyer kommune 
innvilges etter konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har vurdert prisen opp mot verdivurderingene, og  kommet til at 
konsesjon bør gis. 
 
 
Saksutredning: 
Sigmund Høibakken søker konsesjon på tilleggsareal g/bnr 137/13 i Øyer kommune. Selger 
er Aud Eva Klufthaugen. Sigmund Høibakken eier landbrukseiendommen g/bnr 143/1, og 
driver aktivt jord og skog.  
 
Som kompetansegrunnlag oppgir søker at han er oppvokst på gård.  
 
Formålet med ervervet er å styrke drifts – og ressursgrunnlaget på gården, og fortsatt drive 
jord og skog. 
 
Den avtalte kjøpesummen er kr 115.000. 
 
Fakta om eiendommen 
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Fakta om involverte eiendommer 
Konsesjonseiendom g/bnr 137/13 består av 0,6 daa fullyrket areal, 10,5 daa innmarksbeite 
og 59,3 daa produktiv skog. Omsøkt eiendom er på 71,1 daa totalt. Eiendommen er 
ubebygd. 
 
Konsesjonssøkers eiendom g/bnr 143/1 består av 112,5 daa fulldyrka areal, 12,7 daa 
innmarksbeite, 512,6 daa produktiv skog og 19,4 daa annet markslag. Totalt antall daa er 
665,9. 
 
Kartutsnitt 

 
Konsesjonseiendommen g/bnr 137/13 er skissert i blått og grenser inn mot søkers eiendom 
g/bnr 143/1 som vist på kartet. 
 
 
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  
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§ 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. 
  
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til 
landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om 
den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av 
prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
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 for øvrig driveplikt på 
jordbruksarealene jf. jordloven § 8.  
 
Det er fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9:  

1. Bosettingshensynet 
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på naboeiendommen, en landbrukseiendom som grenser inntil 
den ubebygde eiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet synes å være 
ivaretatt. 
 

2. Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
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Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - og 
skogbruk. Det er nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at det er 
ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et middels stort 
bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av ressursene som er 
tilgjengelig. Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir 
mulighet til å dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal. Dette vil gi 
en god arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 

3.  Erververs kvalifikasjoner  
Konsesjonssøker er oppvokst på gard, og eier fra før av en landbrukseiendom. Han 
tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

4. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier jorda i dag og ønsker 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, og er en ubebygd 
landbrukseiendom. Det skal derfor gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. 
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
0,6 daa fulldyrket areal som ligger rett ved veien, og slik sett godt tilgjengelig. Det er dog noe 
tvil om arealets produktivitet da dette er å anse som et lite og til dels gjengrodd areal. 
 
Eiendommen er taksert ifm. salget til en markedspris på kr 115 000. Kjøpesummen er den 
samme som takst.  Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Kommunedirektøren har gått gjennom taksten og har følgende kommentarer: 
 
Verdivurdering etter takst er sammensatt slik:  

Jord og beiter 20 000 
Skogarealer, almenningsrett 55 000 
Engangashogst, vurdert 40 000 
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Sum 115 000 
 
Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig avkastningsverdi på dyrka 
marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i andre lignende saker. Det er 
for øvrig lite dyrket areal på eiendommen, slik at prisen ansees som lite påvirket av dette. 
Areal klassifisert som dyrket er på 0,6 daa. Ut fra flyfoto er dette et område som ikke anses 
som veldig produktiv.  
 
Eiendommen har 10,5 daa med innmarksbeite. Arealet er hovedsakelig fordelt på to teiger. 
De framstår i Gardskart som åpne og skjøttede områder, den ene teigen noe mer enn den 
andre, og ligger i rimelig nærhet til driftsbygningen på Høibakken.  
Kommunedirektøren mener prissettingen av jord og beiter er forventet nivå av det som kan 
gis for de gitte arealer og slik de ligger plassert. 
 
Eiendommen har 59,3 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr 
med middels til høy bonitet.  
 
Skogen har en skogbruksplan datert 25.10.2021. Skogen varierer mellom hogstklasse 2,3,4 
og 5, hvor det meste av skogen ligger fordelt mellom klasse 4 og 5. Det innebærer at det er 
muligheter for hogstinntekter på eiendommen i nær framtid. Kommunedirektøren mener 
taksten gir et riktig bilde av skogverdiene på eiendommen og har ingen videre innvendinger 
mot prissettingen av skogen. 
 
Vurdering: 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon gis 
med mindre det er saklig grunn for å avslå. 
 
Konsesjonsøker har en landbrukseiendom som drifter jord og skog, og vil med denne 
eiendommen kunne styrke sitt eget ressursgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne arealer. 
 
Kommunedirektøren anser prisen som akseptabel og innenfor verdivurderingene for 
arealene. Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, erververs kvalifikasjoner og hensyn til 
kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. Ervervet av konsesjonseiendommen vil 
styrke drifts – og ressursgrunnlaget på landbrukseiendommen g/bnr 143/1. Miljøet og 
kulturlandskapet vil bli tilgodesett med at en aktiv landbrukseiendom med tilgrensende 
eiendom får konsesjon på omsøkt areal. Ervervet vil gi en god driftsmessig løsning, og ivareta 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken om 

konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges som 
tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 08.11.2022 sak 123/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken 

om konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
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G/BNR 142/3 I ØYER KOMMUNE - SVAR PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3491     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
144/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
2. Kjøpskontrakt 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Birgit Wasrud søker konsesjon på eiendommen g/bnr 142/3 i Øyer kommune etter 
konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet.  
 
Prisen er vurdert opp mot de gitte verdivurderingene, og den avtalte kjøpesummen kan 
godkjennes. Kommunedirektørens syn er at det er en klar overvekt av fordeler, og at 
konsesjon gis.  
 
 
Saksutredning: 
Birgit Wasrud søker konsesjon på eiendom g/bnr 142/3 i Øyer kommune. Selger er Stig 
Jakobsen. 
 
Konsesjonssøker har leid arealene fra før, og eier halvpart i gjødselkum sammen med selger.  
Det er nå ønske om å kjøpe denne halvparten, og også kjøpe arealene som før er blitt leid. 
Arealene er etter en bruksrasjonalisering fradelt Gonstad, med ønske om å legge disse under 
Nedre Vasrud. 
 
Konsesjonssøker eier landbrukseiendommen g/bnr 130/3 m. fl. fra før. Hun har 
melkeproduksjon, og har også kjøpt melkekvoten som tilhørte Gonstad. Hun driver aktivt 
jorda og skogen. Formålet med ervervet er å styrke driftsgrunnlaget på gården Nedre 
Vasrud, og fortsatt drive melkeproduksjon.  
 
Salgssum for arealene og gjødsellager er etter avtale kr 1.050.000.  
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Fakta om involverte eiendommer 
 

 
Konsesjonseiendommen g/brn 142/3. Det søkes konsesjon på 172 daa, da 10 daa står igjen 
etter bruksrasjonaliseringen. 
 
 

 
Søkers eiendom, Nedre Vasrud, g/bnr 130/3 m. fl. 
 
Konsesjonseiendommen består av 66 daa dyrka jord, 25 daa beite, 65 daa produktiv skog og 
16 daa annet areal. Unntaket er den del av g/bnr 142/3 som ligger opp for Musdalsvegen, 
gårdstunet og areal rundt. Selger beholder dette arealet etter delingssamtykke fra Øyer 
kommune. I tillegg overtar kjøper selgers andel i felles gjødselkum. Denne eies per i dag med 
50% av selger og 50% av kjøper. Den er plassert på selgers eiendom. Kjøper overtar også 
50% av felles gjødselpumpe plassert i gjødselkummen.  
 
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.  
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
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4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til 
landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om 
den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av 
prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
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 fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9: 

1. Bosettingshensynet  
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på Nedre Vasrud, en landbrukseiendom som grenser inntil de 
fradelte arealene på landbrukseiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet 
synes å være ivaretatt.  
 

2. Driftsmessig god løsning  
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god. 
Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - og 
skogbruk. Det er for øvrig nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at det 
er ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et middels 
stort bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av ressursene 
som er tilgjengelig.  
 
Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir mulighet til å 
dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal på en del områder. Dette 
vil gi en god arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt.  
 

1. Erververs kvalifikasjoner  
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Konsesjonssøker er oppvokst på gard og driver i dag med melkeproduksjon, samt jord – og 
skogbruk. Hun tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

2. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier p.t jorda, og har behov for 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, uten fast bebyggelse. 
Kommunedirektøren anser derfor denne eiendommen å være ubebygd. Det skal derfor 
gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Verdivurdering av selger er sammensatt slik:  

Dyrka mark 450 000 
Beite 50 000 
Produktiv skog 100 000 
50% andel i gjødselkum 400 000 
Selgers omkostninger m.m 50 000 
Sum verdier 1 050 000 

 
 
Eiendommen er verdsatt ifm. salget til en sum på kr 1.050.000. Kommunedirektøren har 
derfor gått gjennom taksten og har følgende kommentarer:  
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
66 daa fulldyrket areal som ligger godt arrondert og lett tilgjengelig. De driftsmessige 
forholdene synes å være gode. Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig 
avkastningsverdi på dyrka marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i 
andre lignende saker. Siden dette gjelder arealer med en god arrondering utfra 
konsesjonssøkers egen eiendom, og at dyrkamarka er holdt i god stand da denne har vært 
leid av søker, vurderes det til at verdien kan settes til kr 6000/daa. Ved erverv av 
tilleggsarealer av dyrkamark kan et rasjonaliseringspåslag på inntil 50% legges på prisen. 
Dette er for å stimulere til rasjonaliseringstiltak som f.eks. salg av tilleggsjord. På 
konsesjonseiendommen er det mulig å dyrke sammen arealer med søkers egne teiger, noe 
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som vil bedre arronderingen. Ved et rasjonaliseringspåslag på 50% på dyrkamarka vil prisen 
kunne settes til 66 daa * 9000 kr/daa = 594.000 kr.  
 
Eiendommen har 25 daa med innmarksbeite. Arealet er en sammenhengende teig. Det 
framstår i Gardskart som et åpent og godt skjøttet område. Verdien på arealet settes til kr 
2000 pr daa, som er samme sats brukt i andre tilsvarende saker. Det gir en verdi på 25 daa * 
2000 kr/daa = 50.000 kr.  
 
Eiendommen har 65 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr med 
middels bonitet. Skogen har en skogbruksplan datert 22.11.2021. Det meste av skogen 
befinner seg i hogstklasse 2, ungskog og foryngelse.  Det innebærer at det er muligheter for 
hogstinntekter på eiendommen fram i tid. Erververs behov er ikke primært skogsdrift, men 
arealene må verdsettes til det som er dagens bruk. Siden skogverdiene synes å være nokså 
begrensede synes det mest rasjonelt å sette en flate arealverdi. For skog i hogstklasse 2-3 
som er det mest dominerende, på disse bonitetene og med slike driftsforhold, kan kr 
1.500/daa være en fornuftig pris. Skogverdiene utgjør etter dette kr 97.500.  
Kommunedirektøren mener taksten gir et riktig bilde av skogverdiene på eiendommen og 
har ingen videre innvendinger mot prissettingen av skogen. 
 
Gjødselkummen ble oppført i fellesskap av Jakobsen og Wasrud for ca 10 år siden. Ut fra 
diameter målt på kart (18 m i diameter) og standard elementhøgde anslås lagringsrom til å 
være 1000 m3. Oppføring av en slik kum i dag, inkl grunnarbeider, anslås til 6-800.000. Det 
er rimelig at verdi må reduseres noe for alder. Det framgår ikke klart av kontrakten om de 
400.000 for gjødselkummen også omfatter andelen i gjødselpumpe, noe som evt. må holdes 
utenom konsesjonsprisvurderingen. Kommunedirektøren har for øvrig ingen særlige 
merknader på prissetting av gjødselkummen.  
 
Helhetsvurdering 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon gis 
med mindre det er saklig grunn for å avslå. Konsesjonssøker har en landbrukseiendom i aktiv 
drift med melkeproduksjon, og vil med denne eiendommen kunne styrke sitt eget 
driftsgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne arealer da hun fra før har hatt leieavtale på 
omsøkt areal. Det er også hensiktsmessig for søker å kunne ta over eierandelen på 
gjødselkummen som allerede er deleid. Denne befinner seg også på det omsøkte arealet. 
Det er av drifts- og vedlikeholdsmessige årsaker åpenbart fordeler av å eie denne selv, og 
grunnen den står på. 
 
Kommunedirektøren anser prisen som akseptabel i forhold til avkastningsverdien på 
arealene. For å stimulere til rasjonaliseringstiltak, bl.a. salg fremfor bortleie av eiendommer 
egnet som tilleggsjord, kan det for jordbruksareal legges marginal verdibetraktning til grunn 
når konsesjonspris vurderes. I en samlet vurdering er det kommet til at prisen kan tillegges 
mindre vekt enn de andre hensynene samlet. Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, 
erververs kvalifikasjoner og hensyn til kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. 
 
Ervervet av konsesjonseiendommen vil styrke driftsgrunnlaget på landbrukseiendommen 
Nedre Vasrud. Miljøet og kulturlandskapet vil bli tilgodesett med at en aktiv 
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landbrukseiendom med tilgrensende eiendom får konsesjon på omsøkt areal. Ervervet vil gi 
en god driftsmessig løsning, og ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet.  
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommunestyre innvilger konsesjon til Birgit Wasrud på erverv av g/bnr 142/3 i 
Øyer kommune. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad 
om konsesjon på inntil 172 daa fra eiendommen g/bnr 142/3 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 130/3 m.fl.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 130/3.   

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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BIBLIOTEKPLAN 2023-2028 
 
 
Saksbehandler:  Astrid Stuve Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3242     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
145/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Bibliotekplan 2023-2028 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet bibliotekplan med tiltaksplan for Øyer. Status på tiltak skal rapporteres til 
Tjenesteutvalget og tiltaksplanen skal rulleres årlig og budsjettmessige konsekvenser behandles i 
forbindelse med investerings- og årlig driftsbudsjett. 

Tre fokusområder for Øyer folkebiblioteks videre arbeid: 

1. UTVIKLE MØTEPLASSEN  
2. STYRKE LITTERATURFORMIDLINGEN 
3. BIDRA TIL DIGITAL DEMOKRATISERING OG AKTIVE BORGERE I ØYER 

 
Saksutredning: 
Bibliotekplanen har vært orienteringssak i Tjenesteutvalget og vedtas endelig av Kommunestyret 
høsten 2022.  Bibliotekets arbeidsgruppe besto av Kristine Bergum og Emilie Sandheim fra 
Ungdomsrådet, Anne Braastad Lie fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, to 
fra biblioteket og konstituert rektor ved Solvang skole Vemund Bjørke. Flyktningetjenesten og Øyer- 
Tretten frivilligsentral har kommet med innspill. 

Målet for planen er å tydeliggjøre hva biblioteket betyr i lokalsamfunnet, og sette retning for 
arbeidet i årene framover.  

 
Vurdering: 
Folkebiblioteket er genuin som møteplass, det er et lavterskeltilbud det er lett å oppsøke, det koster 
ikke noe og du kan være i et fellesskap hvor du selv bestemmer hvor aktiv du vil være.  Pr dags dato 
brukes 0,3% av totalbudsjettet til bibliotek i Øyer kommune.  Samfunnsøkonomisk er det svært 
lønnsomt å satse mer, gevinsten er stor av økte investeringer og ressursbruk på biblioteket.  
Biblioteket ligger sentrumsnært og mange eldre bor i leilighetene omkring, både som mottakere og 
som en ressurs for biblioteket.  Nærheten til skolene, idrettshallen og kulturskolen er gunstig.  
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Det legges opp til at frivilligsentralen og biblioteket skal samarbeide tettere og at det skal 
tilrettelegges bedre for frivilligsentralen på biblioteket.  Dette vil gi en driftsmessig fordel og  
frivilligsentralen og biblioteket kommer styrket ut.  Det vil skape noen utfordringer fordi lokalene er 
for små og det neppe er utvidelsesmuligheter. Biblioteket i Øyer har 1,65 stillinger og et stramt 
budsjett.  Så langt som mulig søkes tiltakene i planen gjennomført uten økning i driftsbudsjettet, men 
det er sårbart og tiltakene må vurderes framover. Samarbeid er en viktig nøkkel. 

Biblioteket er en viktig kulturinstitusjon i lokalsamfunnet. Vårt distrikt har et rikt kulturtilbud med 
litteraturfestival, museer, scener og litteraturhus. Biblioteket i Øyer er litteraturhus og 
folkeopplysning i form av lesesirkler, litteraturgrupper, diskusjonsgrupper og andre møter, samt 
forfatterbesøk. Mye av kulturen er i dag enveiskjørt med avsender og mottaker. Bibliotekets format 
kan åpne for utveksling, medvirkning og utdypning av regional og nasjonal kultur. Litteratur er ikke 
bare avkobling, men påkobling til livet.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Bibliotekplan 2023-2028 med tiltaksplan som rulleres årlig. 
 
 
Åsmund Sandvik Astrid Stuve 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 08.11.2022 sak 18/22 
 
Behandling: 
Biblioteksjef Astrid Stuve orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar Bibliotekplan 2023-2028 med tiltaksplan som rulleres årlig. 
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VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD 2021-
2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/17     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
146/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 67/22, møte 16.06.2022 
 
Sammendrag: 
Det foreslås å velge nytt varamedlem til Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd.  
 
Saksutredning: 
Fakta:  
Statsforvalteren i Innlandet godkjente ikke valget av det siste varamedlemmet som ble 
behandlet i kommunestyret 16.06.2022. Det må derfor velges et nytt varamedlem til 
forliksrådet.  
 
Suppleringsvalg av medlemmene gjennomføres som flertallsvalg, jf. domstolloven § 57 andre 
ledd jf. kommuneloven §§ 7-4 flg.  
 
Vurdering: 
Etter domstolloven § 53 første ledd må medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet 
«være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er fradømt 
stemmerett i offentlige anliggender».   
 
Etter domstolloven § 56 jf. § 70 andre ledd nr. 1 må forliksrådsmedlemmer være over 25 år 
og under 70 år ved valgperiodens start. Det skal bare velges personer som anses særlig egnet 
til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.  
 
Inger Johanne Storengen, født 02.12.1964, bosatt i Lillehammer kommune, har sagt seg villig 
til å påta seg verv som varamedlem.  
 
Janne-Kristin Haugan, født 22.01.1958, bosatt i Lillehammer kommune, har sagt seg villig til å 
påta seg verv som varamedlem.  
 
Kandidatene er vandelsvurdert i november 2022 og har fått godkjent vandel.  
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Kommunen har ikke mottatt informasjon om noen av kandidatene egner seg bedre til vervet 
enn andre. Kommunen foreslår derfor at kandidaten velges tilfeldig. Kommunen foreslår 
Inger Johanne Storengen som nytt varamedlem i forliksrådet. 
 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. domstolloven § 27. 
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. 
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.   
 
 
Ny oversikt over medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet blir ved vedtak slik: 

Rangering  Etternavn  Fornavn  Kjønn  Kommune  
Leder  Ryager  Åse Brattrok  K  Øyer  
Medlem  Steinslien  Anita  K  Gausdal  
Medlem  Granskogen  Håvard  M  Øyer  
Varamedlem 1  Rundsveen  Hege  K  Gausdal  
Varamedlem 2  Jakobsen  Trond Harald  M  Lillehammer  
Varamedlem 3  Storengen Inger Johanne K Lillehammer  
 
 
Konklusjon:  
Det foreslås at Inger Johanne Storengen velges som nytt varamedlem for Lillehammer, Øyer 
og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Som nytt varamedlem for Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-
2024 velges Inger Johanne Storengen. 
 

2. Vedtakets punkt 1 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og 
Gausdal også vedtar dette punktet.  

 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I 
ØYER KOMMUNE FOR 2023 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/3549     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
147/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsplan 2023 kontrollutvalget Øyer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg Forslag til  kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2023 
Saksprotokoll sak 44/2022 Kontrollutvalgets års- og møteplan 2023  
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2023 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 

Det er anbefalt at kontrollutvalget har en virksomhetsplan. Kontrollutvalget i Øyer har kalt 
denne planen en årsplan. 
 
Fakta: 
Planen omtaler de viktigste oppgaver og planer for neste år innen områdene 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, løpende kontroll med 
forvaltningen, kontrollutvalgets budsjett, påseansvar overfor revisjonen samt oversikt over 
planlagte møtedatoer i 2023. 
 
Vurdering: 
Sekretariatet foreslår at årsplanen sendes kommunestyret for å informere og synliggjøre 
utvalgets planlagte aktiviteter i 2023. Hovedtemaet neste år vil være oppfølging av plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, spesielt den bestilte forvaltningsrevisjonen om 
varslingsrutiner samt vurderinger om man skal bestille noe rundt kommunens 
eierskapshåndtering. I tillegg vil kontrollutvalget jevnlig vurdere planens aktualitet, og to 
felles prosjekt skal vurderes i januar sammen med kontrollutvalgene i Lillehammer og 
Gausdal.  
 
Kontrollutvalget vil også i 2023 vektlegge å få informasjon fra administrasjonen og holde seg 
mest mulig oppdatert. I møteplanen antydes aktuelle saker på hvert møte slik man ser det i 
dag, men denne vil bli mer konkret etter hvert.  
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Årsplanen bør ses i sammenheng med kontrollutvalgets oppfølgingsplan, som ajourholdes 
løpende og viser aktuelle tema for kommende møter og vedtak/aktiviteter fra gjennomførte 
møter. Oppfølgingsplanen er referatsak i hvert møte i kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2023 som en del av årsplanen. Det kan imidlertid være 
behov for å være fleksible for at møtedatoer kan flyttes. Bl.a. gjelder dette møtedato i 
april/mai ettersom det er usikkert når årsregnskapet er klart og ønskes behandlet i 
kommunestyret. Revisjonen har frist for å avgi revisjonsberetning 15.4.  
 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerer årlig en todagers nasjonal konferanse for 
kontrollutvalg. Dette er en samling sekretariatet oppfordrer flest mulig til å delta på, da 
dette erfaringsmessig gir blant annet kompetanseheving, engasjement og innspill til videre 
arbeid i utvalget. For 2023 er denne planlagt 1.-2.2. og det forventes at det vil komme opp 
tema på konferansen som kontrollutvalget vil ta med seg videre i arbeidet i 2023.  

Konklusjon: 
Oppsummert anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget går gjennom foreslåtte møtedatoer 
og gir innspill til planen i møtet. Er det orienteringer som utvalget ønsker, er det fint å få de 
med i planen. Deretter anbefales det at planen oversendes kommunestyret og at leder av 
kontrollutvalget presenterer den der. 
 
KU-sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
1.  Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2023 med de endringer som 

framkom i møtet. Følgende møtedatoer vedtas for 2023: 24.1, 26.1, 29.3, 26.4, 31.5, 
30.8, 27.9, 29.11 og 6.12 (opplæringsdag).  

 
2. Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2023 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 30.11.2022, sak 44/2022 
 
Protokoll 
Sekretariatet gikk kort igjennom års- og møteplan for 2023.  
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak   
1.  Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2023 med de endringer som 

framkom i møtet. Følgende møtedatoer vedtas for 2023: 24.1, 26.1, 29.3, 26.4, 31.5, 
30.8, 27.9, 29.11 og 6.12 (opplæringsdag).  

 
2.          Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende 
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Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2023 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2023 til orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2023 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3376     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
148/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2023 – Politiske utvalg i Øyer kommune 
 
Saksutredning: 
Møtedatoer for Regionalt kommunestyreseminar, felles formannskapsmøte,  
Interkommunalt politisk råd og Gudbrandsdalstinget vil bli lagt inn i møteplanen når de er 
fastsatt. 
 
Møteplanen og møtetidspunktene er veiledende og kan fravikes når spesielle hensyn tilsier 
det. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Møteplan 2023 – Politiske utvalg i Øyer kommune tas til orientering. 
 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
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REFERATER - KST 08.12.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/3354     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
149/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
 
Uttalelse om Tretten bru vedtatt i Gudbrandsdalstinget 10.11.2022 
 
Uttalelse om akuttberedskapen i Gudbrandsdalen vedtatt i Gudbrandsdalstinget 
10.11.2022 
 
Notat – Plan for psykososialt miljø i Øyerskolen 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


