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MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 09.12.2021 Tid: 08:30 - 15:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
 
Kommunestyremøtet gjennomføres som vanlig dersom det ikke oppstår endringer i 
smittesituasjonen i Øyer kommune. Det er imidlertid viktig at alle følger nasjonale 
anbefalinger om å holde seg hjemme dersom en får symptomer på luftveisinfeksjon. Hold 
avstand og vask hendene ofte og grundig. 
 
Det vil bli servert julelunsj på kantina. 
 
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»). 
 
Kl 08.30 – 09.30 Videofremvisning:  
Et samfunn i endring – konsekvenser for kommuneøkonomien i Gudbrandsdalen v/Håvard 
Moe, seniorrådgiver, KS-konsulent. 
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ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 21/2637     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/21 Formannskapet 16.11.2021 
16/21 Ungdomsrådet 09.11.2021 
7/21 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 09.11.2021 
9/21 Flerkulturelt råd 09.11.2021 
7/21 Partssammensatt utvalg 16.11.2021 
 
126/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022, Formannskapets innstilling av 16. november 

2021  
2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2022  
3. Gebyrregulativ Øyer kommune 2022  
4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget, av 4. oktober 2021  
5. Kommunedirektørens budsjettnotat, av 2. november 2021  
6. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 2022-2025  
7. Befolknings- og KOSTRA-analyse  
8. Høringsuttalelser 
- Fagforbundet i Øyer, av 19.10.2021 
- Øyer og Tretten kirkelige råd, av 24.11.2021 
- Nina og Rune Moen, av 30.11.2021 
- Solvang skole v/FAU, av 29.11.2021 – mottatt etter høringsfristen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82-2021 Investeringsplan Øyer kommune 2022-2025 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 
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 
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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 2022 legges det 
opp til et netto driftsresultat på 1,14 %, og for årene 2023-2025 et netto driftsresultat i inter-
vallet 1,75 % - 2,82 %, med et gjennomsnitt på 2,01 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger, med et økt anslag. Det vil bli lagt fram egen 
sak for kommunestyret hvis Stortingets behandling av statsbudsjettet innebærer vesentlige 
endringer for Øyer kommune i 2022. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale skattøren 
utgjør 12,15 %. Også her er det lagt inn økt anslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire promille (høyeste 
sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
 
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 innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler.  
 
Driftsbudsjettet for 2022 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2022-2025, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2022. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022 er utarbeidet, vedlegg 3.  
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2022 i møte 4.10.2021, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 2: 
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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.  
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2022-2025 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. Vedlegg 5 
 
Det er utarbeidet en befolknings- og KOSTRA-analyse for Øyer kommune, vedlegg 6. 
 
Vurdering: 
Økonomiplan for 2022-2025 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. Aktivitet-
en og tjenestenivået må tilpasses de økonomiske rammene.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at det nødvendig å jobbe videre med et omstillings-
prosjekt i hele kommunen i 2022. Omstillingsarbeidet vil involvere ansatte, tillitsvalgte og 
folkevalgte kommende år.  
 
Etter kommunestyrets vedtak om fullføring av Trodal i økonomiplanperioden er det foretatt 
en justering av investeringsplan 2022-25 for å overholde kommunens økonomiske handl-
ingsregel nummer 4 om nye årlige låneopptak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

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

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 millioner 

kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostom-

rådene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne 

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

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
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godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende 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 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §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 fritidseiendom-
mer 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 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendomm-
er 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 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

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 2022. 
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b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til juster-
ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2022. 

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). 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 09.11.2021 sak 16/21 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål i fellesmøtet. 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet  
✓ er skeptiske til fjerning av pedagog-stillinger og viser i den forbindelse til barn og unges 

psykiske helse 
✓ er veldig opptatt av badeplass-saken og er glade for at saken følges opp i økonomiplan 

og budsjett 
✓ er opptatt av at kommunen må passe på at de eldre har det bra 
✓ synes det er bra at det blir ny adgangskontroll/ «låsesystem» på Bakketun.  

Behandling/vedtak i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 
09.11.2021 sak 7/21 og Flerkulturelt råd sak 9/21 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
Felles uttalelse fra Flerkulturelt råd og Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse: 
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd ser med 
bekymring på at det kuttes pedagogstillinger i skolen i Øyer – dette er tiltak som går utover 
de svakeste eller elever med spesielle behov. Ber om at det ses på andre 
innsparingsmuligheter. 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 16.11.2021 sak 7/21 
Kommunedirektøren orienterte om tilleggsproposisjon til statsbudsjettet og betydningen av 
dette for Øyer kommune. 
Dialog med tillitsvalgte og hovedverneombud. Bekymring for de ansatte ved sparetiltak som 
kan medføre oppsigelser. Finne gode løsninger som ivaretar de ansatte og gir gode tjenester. 
 
Partssammensatt utvalg tar kommunedirektørens forslag til innstilling til etterretning. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 94/21 
 
Behandling: 
Ordføreren informerte om at økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022 legges ut på 
høring i to uker og vedtas i kommunestyret den 09.12.2021. 
 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte om tilleggsproposisjon til statsbudsjettet og 
betydningen av denne for Øyer kommune. 
 
Hun opplyste at det er en feil i tabellen «Innsparingstiltak og inntektsøkninger» under 
tjenesteenhet Bolig og eiendom. Feilen rettes før dokumentet legges ut på høring. 
 
 
Randi Ø Sagheim (Sp):Forslag fra Øyer Sp og Øyer SV: 
Alle beløp i 1000 kr 
Tiltak  B 2022 B2023 B2024 B2025 
Aurvoll skole: pedagogstilling 375 750 0 0 
Solvang skole : 2 pedagogstillinger  574 1 375 0 0 
Bredbåndsfond  760 760 760 760 
Sum økninger 1709 2885 760 760 

 
Forslag til vedtak fra Sp og SV: 

1. Satsing på bredbåndsutbygging opprettholdes og det settes av 760 000 kroner hvert 
år i økonomiperioden 2022-2025 for å sikre egenandel til bredbåndsmidler fra 
fylkeskommunen. 

2. Pedagogstilling ved Aurvoll skole opprettholdes og det bevilges 375 000 kroner i 2022 
og 750 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år. 

3. 2 pedagogstillinger ved Solvang skole opprettholdes og det bevilges 574 000 kroner i 
2022 og 1 375 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år.  

4. Økte kostnader i 2022 finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i 
2022 med 1 709 000 kroner. Det forventes at prosesser med fornying og omstilling 
gjennom 2022 vil bidra til en innsparing i drift slik at kommunen kan opprettholde 
mål om avsetning til disp. fond i hht KD sitt forslag i årene 2023-2025.  

5. Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og pårørende innen rus og 
psykiatri. 

Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 

Møtet satt. 

Brit K Lundgård (Ap): Forslag fra Øyer Ap og Øyer H: 
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Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag pkt 1, 4 og 5 ble vedtatt med 5 stemmer (3 Sp, 1 SV, 1 Ap – Dag 
Norvald Hansen) mot 2 stemmer (2 Ap – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt). 
 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 1 falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 2 falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 3 falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag om tilskudd til private veger falt med 3 stemmer (2 Ap, 1 H) mot 4 
stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag trivselstiltak Øyer og Tretten sentrum falt med 3 stemmer (2 Ap, 
1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag eiendom og anlegg – økte strømkostnader falt med 3 stemmer  
(2 Ap, 1 H) mot 4 stemmer (3 Sp, 1 SV). 
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Det ble ikke votert over Øyer Ap/Øyer H sitt forslag linje 4 om å utrede bygging av 
parkeringshus da utredninger skal vurderes i sammenheng med omstillingsprosessen i Øyer 
kommune. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt 1 – 12 med vedtatte endringer ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

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

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 millioner 

kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostom-

rådene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne 

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

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

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 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 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §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 fritidseiendom-
mer 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 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  
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d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendomm-
er 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 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

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 2022. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2022. 

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). 

 
Endringer: 

1. Satsing på bredbåndsutbygging opprettholdes og det settes av 760 000 kroner hvert 
år i økonomiperioden 2022-2025 for å sikre egenandel til bredbåndsmidler fra 
fylkeskommunen. 

2. Pedagogstilling ved Aurvoll skole opprettholdes og det bevilges 375 000 kroner i 2022 
og 750 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år. 
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3. 2 pedagogstillinger ved Solvang skole opprettholdes og det bevilges 574 000 kroner i 
2022 og 1 375 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år.  

4. Økte kostnader i 2022 finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i 
2022 med 1 709 000 kroner. Det forventes at prosesser med fornying og omstilling 
gjennom 2022 vil bidra til en innsparing i drift slik at kommunen kan opprettholde 
mål om avsetning til disp. fond i hht KD sitt forslag i årene 2023-2025.  

5. Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og pårørende innen rus og 
psykiatri. 
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 21/2980     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
127/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjettet for 2021 nedjusteres etter prognoser per 5.11.2021 for prosjekter 
som ikke blir fullført inneværende år. 
Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond for å dekke kommunens egen-
kapitalinnskudd i KLP 2020 og 2021, som ikke kan lånefinansieres. 
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og for å hensynta dette legges det årlig fram sak i desemb-
er om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke blir sluttført innenfor 
kalenderåret. Investeringsmidler som ut fra prognoser ikke vil bli benyttet i 2021 trekkes inn, 
og midlene budsjetteres på nytt i 2022 etter at årsregnskap for 2021 er avslutta.  
 
Justering av investeringsbudsjett 2021 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 jus-
teres ned i henhold til takten på samla investeringer.   
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per oktober 2021.  
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2021. 
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Øyer kommunes årlige egenkapitalinnskudd i KLP føres i investeringsregnskapet. Det er ikke 
anledning til å lånefinansiere egenkapitalinnskuddet. I investeringsregnskapet for 2021 er 
det ikke tilstrekkelig frie inntekter til å dekke egenkapitalinnskuddet. Det samme var tilfellet i 
2020, forholdet ble påpekt av revisor i årsoppgjøret og må rettes i 2021. For å finansiere 
egenkapitalinnskuddet for 2020 og 2021, på henholdsvis kr 1 018 129 og kr 917 323, foreslås 
bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452. 
 
Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2021 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil bli 
sluttført inneværende år, samt at noen prosjekter har utsatt oppstart.  
 
Det største prosjektet med utsatt framdrift er Trodal. Videre er det noen av prosjektene som 
har utsatt framdrift på grunn av manglende leveranser, dette gjelder blant annet ventila-
sjonsanlegg. Fem av prosjektene med utsatt framdrift er innenfor vann og avløp.   
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med nærmere 32 millioner kroner i 2021. Dette 
er hensyntatt i framlagt økonomiplan for 2022-2025. 
 

Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2021 
 Prognose 

2021 
 Overføres til 

2022 
001072 Kjølp av biler 1 500 - -1 500
001073 Kulturminneskilting 400 - -400
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 215 15 -1 200
001303 Tingberg - ventilasjon med kjøling 1 647 147 -1 500
001304 Vidarheim barmnehage - gesims 500 - -500
001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 50 -450
001323 Oppgradering kommunale veger 2 301 1 601 -700
001326 Vidarheim barnehage - ventilasjonsanlegg 750 - -750
001329 Tretten kontorbygg  - lydisolering og oppgraering kontorer 750 - -750
007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 5 362 1 562 -3 800
009119/001920 Trodal trinn 2/Tverrforbindelsen 14 925 1 425 -13 500
Sum -25 050
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV - Langvik 3 900 400 -3 500
006021 Øvre trykksone Tingberg - Haug-Øyer kirke 5 314 514 -4 800
006200 Rehabilitering kummer ledningstrekk 1 567 - -1 567
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer kommune 4 000 - -4 000
006207 Dimensjonsøkning Berg - Ensby (Nye veger) 600 - -600
Sum budsjettjusteringer VA -14 467
Samla budsjettjusteringer -39 517

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån - Vann og avløp 14 467
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 17 412
000001 Investeringsmoms 4 438
000001 Refusjon fra andre 200
000001 Salg av fast eiendom 3 000
Sum reduksjoner 39 517
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Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2021 er avlagt, med de endelige investeringsutgifter for året, vil det blir framlagt 
egen sak for kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler.  
 
Saldo på ubundet investeringsfond per 5. november 2021 er kr 2 218 760. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 95/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 
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ØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3004     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
128/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til samarbeidsavtale 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I K-sak 111/18 Økonomiplan 2019 – 2022 Årsbudsjett 2019 ble rammen til kulturskolen økt 
med kr 90.000, summen har f.o.m. våren 2019 vært fratrukket i regningen til Øyer–Tretten 
skolekorps. Kommunedirektøren mener dette var et fratrekk forbundet med et høyt 
medlemstall som medførte økte utgifter til kjøp av tjenester fra kulturskolen, og finner det 
derfor rimelig at fratrekket i regninga bortfaller fra høsten 2021. Kommunestyret inviteres til 
å støtte dette.  
 
Skolekorpset på sin side mener at beslutningen i kommunestyret var at summen skulle 
dekke dirigentkostnadene dvs uavhengig av antall korpsmedlemmer, og at det skulle gjelde 
fireårsperioden 2019 – 2022. De skriver i mail datert 8.11.21 blant annet: «…vi har også fått 
signaler om at dette kan bli videreført utover vedtatt 4 årsperiode. …». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Aktiviteten i Øyer–Tretten skolekorps økte på de tre årene fra 2015 til 2018 fra 25 til 41 
medlemmer. Høsten 2018 var representanter fra korpset i kommunestyret og presenterte 
blant annet korpsets økonomiske situasjon. I budsjettvedtaket for 2019 (K-sak 111/18) ble 
rammen til kulturskolen økt med kr 90.000. I tabellen i økonomiplanen framkommer dette 
slik:  
✓ Kr 75.000 er merket «Økte lønnsressurser: Korpsundervisning» 
✓ Kr 15.000 er merket «Økte lønnsressurser: Dirigent i kulturskolen». 

Ytterligere dokumentasjon foreligger ikke. Økonomisjefen viser til at økningen ble lagt inn på 
et tidspunkt med stor medlemsøkning i skolekorpset, og mener det var foranledningen. 
Kr 90.000 har ligget inne i tjenesteenhetens ramme f.o.m. 2019 og ligger fortsatt inne i 
forslag til årsbudsjett for 2022. 
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Som følge av økningen i antall medlemmer betalte korpset f.o.m. høsten 2018 kr 120.000 pr 
år for utvidet treblåslærerstilling (fordobling fra tidligere). Som følge av at antall medlemmer 
nå er nede i ca 25 har utvidingen av treblåserstillingen bortfalt.  
 
Samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Øyer–Tretten skolekorps 
På initiativ fra skolekorpset ble det startet en prosess med en samarbeidsavtale mellom 
korpset og kommunen i februar i år. Fra kommunens side har tjenesteleder og 
kulturskolerektor deltatt i prosessen. Vi har hatt en god prosess i forhold til diverse punkter i 
samarbeidsavtalen og er enige om det meste med unntak av punkt tre, der korpset vil ha en 
videreføring av fratrekket i regninga på kr 90.000 pr år. Gjeldende versjon av utkast til 
samarbeidsavtale legges ved til orientering.  
 
Betalingsordning pr dd 
For inneværende skoleår er det to elementer i kommunens regning til korpset (priser 
gjeldende i 2021) 
✓ Undervisningstimer, pr år for en time pr uke: kr 5.720 (det er oftest to elever til stede) 
✓ Salg av dirigenttimer, egen avtale, sats pr år: kr 62.000. 

Skolekorpset faktureres kr 2.860 pr elev (kr 5.720:2), mens en ordinær kulturskoleelev 
betaler kr 3.600 for en undervisningstime pr uke i skoleåret.  
Dirigenten koster kommunen ca kr 140.000 pr år (20 % stilling). Med dirigentavtalen kr 
62.000 pr år, gir dette en nettoutgift for kommunen på ca kr 80.000. Kommunen betaler 
følgelig ca 56 % av dirigentutgiftene. 
 
Med 8 ½ undervisningstime blir samlet utgift for korpset kr 55.310 høsten 2021. Tilsvarende 
tall for vårhalvåret var kr 121.030, hvorav kr 60.000 gjaldt utvidet treblåslærerstilling. 
Administrasjonen har på dette grunnlaget hevdet overfor korpset at det er naturlig at 
reduksjonen i regninga på kr 45.000 pr halvår bortfaller. Korpset på sin side viser til 
prosessen høsten 2018 og slår seg ikke til ro med en administrativ beslutning på dette 
punktet. Korpset mener at kommunestyrets intensjon var at summen skulle dekke 
dirigentkostnadene dvs uavhengig av antall korpsmedlemmer, og at fratrekket skulle gjelde 
fireårsperioden 2019 – 2022. I mail datert 8.11.21 skriver styreleder at de har fått signaler 
om at fratrekket kan bli videreført utover fireårsperioden 2019 – 2022. Disse signalene 
kjenner ikke kommunedirektøren til.  
 
Vurdering: 
Øyer-Tretten skolekorps er viktig for Øyer kommune. Kommunen ønsker å tilrettelegge best 
mulig for korpset innenfor formelle og økonomiske rammer. Kommunedirektøren viser til 
utkast til samarbeidsavtale når det gjelder detaljene i den praktiske oppfølgingen av 
samarbeidet.  
 
Kommunedirektøren ser på fratrekket på kr 90.000 som et situasjonsbetinget fratrekk, 
høsten 2018 var medlemstallet høyt (41 medlemmer), det var en ekstraordinær situasjon. 
Høsten 2021 er medlemstallet redusert til 25 dvs 35 % reduksjon, og tilleggsutgiften til 
treblåserlærer er dermed falt bort. Kommunedirektøren viser til utkast til samarbeidsavtale, 
punkt 3, tredje avsnitt «Eventuelle situasjonsbetingede økonomiske ordninger avtales 
særskilt». Avtalen legger altså opp til at dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner 
igjen, drøfter kommunen og korpset aktuelle tiltak. 
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Kommunedirektøren viser til opplysningene i saksutredningen og rår kommunestyret til å 
vedta at fratrekket i regninga på kr 90.000 pr år bortfaller fra høsten 2021. 
 
Som kjent mottar Øyer–Tretten skolekorps på lik linje med andre lag og foreninger i 
kommunen, en andel av kommunens kulturmidler.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret viser til den store reduksjonen i antallet medlemmer i Øyer – Tretten 
skolekorps fra høsten 2018 til i dag, og støtter kommunedirektøren i at fratrekket i regninga 
på kr 90.000 pr år bortfaller fra høsten 2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 102/21 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 
Dagens ordning videreføres til våren 2022. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og omforent 
forslag ble omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Fratrekket i regninga til Øyer -Tretten skolekorps på kr 90.000 pr år videreføres til våren 
2022. 
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MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/105     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
129/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Forprosjekt med budsjett. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 5/21, møte 28.01.2021 – Miljøsertifisering Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren iverksetter kommunestyret vedtak i KST- sak 5/21 om miljøsertifisering 
i Øyer kommune. Dette gjøres for å rigge kommunen for det grønne skiftet og for å bedre 
bærekraften i bruk av kommunens bygg. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i KST-sak 5/21, møte 28.01.2021: 
1.Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisering kommunehuset på 
Tingberg innen 1.mai 2021. 
2.Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. Midlene tas 
fra disposisjonsfondet. 
 
Verden står overfor betydelige og komplekse miljøutfordringer som krever omfattende 
innsats på alle plan. 
 
Kommunens tjenesteproduksjon har en betydelig påvirkning på miljøet og kommunen kan 
redusere både sitt økologiske fotavtrykk og sitt materielle foravtrykk gjennom systematisk 
miljøledelse. 
 
Målet for prosjektet er å innføre integrert miljøledelse med sertifisering av administrasjon og 
etter hvert samtlige underliggende enheter i kommunen. 
 
Kostnadene i forbindelse med miljøsertifisering vil for året 2022 komme på ca kr 260 000,-  
Det kreves resertifisering hvert 3 år fremover.  
Det er bevilget kr 50 000,- i KST-sak 5/21. Ytterligere kr 210 000,- foreslås finansiert ved bruk 
av disposisjonsfondet. 
 
Årlige kostnader fremover innarbeides i driftsbudsjettet for 2023 og økonomiplanen. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune miljøsertifiseres i henhold til vedlagte 
fremdriftsplan.  

2. Det bevilges kr 210 000 fra disposisjonsfond til utgifter i 2022.  
3. Årlige driftskostnader innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 

 
 
Åsmund Sandvik Odd Magne Tuterud 
Kommunedirektør 
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MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP 
INVESTERINGSPROSJEKT 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/2981     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
130/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett for sprinkling av 1988-bygget Bakketun 
ROS-analyse for bortfall av fast nattevakt (3) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren råder kommunestyret til å godkjenne innvesteringen i nytt 
slokkeanlegg ved Bakketun bosenter, investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Hensikten med investeringen er å spare driftsutgiftene til en hel fast nattvakt.   
 
Saksutredning: 
I forbindelse med innsparing i driftsbudsjett fra 2021 har det kommet henvendelse fra 
Bakketun bosenter om å etablere slokkeanlegg på bygningsmassen fra 1988 likt det som er 
på den nyeste delen på Bakketun.  
 
Kommunedirektøren har jobbet frem et budsjett for prosjektering og laget en ROS-analyse 
for å se på muligheten for at investeringen fører frem til at en kan drive Bakketun uten fast 
nattevakt. 
 
Vår rammeavtalepartner for prosjektering, Erichsen & Horgen, ble engasjert for å se på 
mulighetene for å få på plass et slokkeanlegg for denne bygningsmassen. De har også 
sammen med Øyer kommune lagt frem et budsjett for bygging og prosjektering av et slikt 
anlegg.  
 
Det totale budsjettet er på kr 3 218 500 inkl.mva. 
 
Hjemmetjenesten har sammen med leder for nattevaktsteamet vurdert risikoen ved å fjerne 
fast tilstedeværende nattevakt ved Bakketun bosenter. Fast nattevakt ble i sin tid etablert på 
bakgrunn av helsetilstanden til flere beboere. Beboernes helsetilstand må vurderes 
forløpende, og tiltak med hjelp av velferdsteknologi og digitalt tilsyn likeså. Med 
fullsprinkling av hele bosenteret vil de forskriftsmessige forholdene være ivaretatt. 
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Vurdering: 
En hel nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk, med en lønnskostnad på i underkant av kr. 2 millioner 
(inkl alle tillegg). Med en investering på drøyt kr. 3 mill. vil derfor investeringen være 
innspart i løpet av snaut 2 driftsår. Det vil også vurderes bruk av velferdsteknologi for å sikre 
hjemmeboende når det trengs, som også vil medføre noen kostnader – men samlet sett vil 
denne investeringen være en god økonomisk løsning.  
 
Bakketun bosenter består av 32 boenheter. Så godt som alle beboere har vedtak om 
hjemmetjenester i ulikt omfang. Av hjemmeboende utenfor Bakketun som har 
hjemmetjenester er det kun en håndfull som har behov for tilsyn på natt. De fleste slike 
tilsyn forsøkes utført ved hjelp av ulike teknologiske løsninger for å hindre unødvendige 
forstyrrelser. Det vil derfor være hensiktsmessig å vurdere hjemmeboende på Bakketun på 
samme måte. 
 
ROS-analysen (vedlagt) konkluderer med at brannsikring gjennom sprinkelanlegg vil sikre alle 
beboere på en tilfredsstillende måte, og at fjerning av nattevakt på Bakketun er trygt. Om 
behov til tilsyn for enkelte beboere øker i perioder løses dette ved bruk av fastvakt (vedtak), 
som samlet sett ikke skal gi økonomiske utfordringer i størrelsesorden tilsvarende fast 
nattevakt. 
 
Det er i investeringsplan for 2022 foreslått anskaffelse av 4G/WiFi på Bakketun bosenter. En 
slik anskaffelse er nødvendig for at anbefalt velferdsteknologi kan benyttes. Det er derfor en 
forutsetning at anskaffelse av 4G/WiFi skjer samtidig som sprinkelanlegg monteres. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
 
 
Åsmund Sandvik Odd Magne Tuterud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.11.2021 sak 100/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 stemmer (3 Sp, 2 Ap, 1 H) mot 1 
stemme (SV – Nisveta Tiro). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
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FRAMTIDENS HELSETJENESTER - UTVIKLING OG FRAMDRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 21/3031     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/21 Tjenesteutvalget 30.11.2021 
 
131/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Matrise for framdrift av utredning av framtidens helse- og omsorgstjenester 2022-2024 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 96/21 Framtidens helse- og omsorgstjenester (inkl rapport fra Ambia AS) 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram et forslag til utvikling og framdrift for utredninger tilknyttet 
framtidens helsetjenester, i hht vedtak i KST-sak 96/21 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret ba i sak 96/21 om Framtidens helse- og omsorgstjenester at 
Tjenesteutvalget skal legge fram «…en konkret tidsplan for videre arbeid med utredninger og 
tiltak, inkludert involvering- og medvirkningsplan, samt en vurdering av muligheter for 
regionalt samarbeid, særlig innen tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, til 
kommunestyremøtet i desember 2021.» 
 
Kommunedirektøren har sett på behovet for oppfølging av den omtalte utredningen, samt 
behovet for ytterligere utredninger i årene som kommer. Det er også lagt opp til en 
«Omstilling og fornyingsprosess» i 2022, som er omtalt i budsjett og økonomiplan 2022-
2025. Det er nødvendig å se disse tiltakene i sammenheng for å kunne bruke tilgjengelige 
ressurser på hensiktsmessig måte. 
 
Vurdering: 
Utredning «Framtidens helse- og omsorgstjenester 2021» legger opp til flere mulige tiltak for 
å styrke kommunens ressursfordeling inn i framtiden. I vedtaket er 2 tiltak prioritert; en 
tredje avdelingslederstilling ved Øyer helsehus, og opprettelse av en tildelingsenhet med 1,2 
årsverk. Andre tiltak Ambia AS anbefaler Øyer kommune å se på er bl.a. overordnet helse- og 
omsorgsplan (jfr. Plan for livsløp) med tilhørende handlingsplan, strategisk kompetanseplan, 
systematisk tjenesteinnovasjon, utvidet bruk av velferdsteknologi, og informasjonsstrategi. 
 
Arbeid med heltidskultur og rekruttering er også omtalt i rapporten/utredningen. Som en 
direkte følge av dette er det besluttet at Øyer kommune skal medvirke i prosjektet 
«Innovativ bemanningsledelse» som KS har startet opp. Vi bruker en avdeling ved Øyer 
helsehus som case, og vil ha fokus på alternative arbeidstidsordninger i prosjektet. 
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Prosjektet vil involvere ledere på ulike nivå, samt verneombud, tillitsvalgte og ansatte. 
Prosjektet består av felles samlinger med andre kommuner, samt arbeid med egen case i 
samarbeid med konsulenter fra KS.  
 
«Framtidens helse- og omsorgstjenester 2021» var begrenset til helsehus og hjemme-
tjenesten. Det er ønskelig at det gjøres et tilsvarende arbeid med andre tjenesteområder – 
så som legetjeneste, helsestasjon, psykisk helse og rus, bofellesskap og miljøtjeneste. For å 
ikke gripe an for bredt deles disse opp i 2, og det settes av inntil ett år pr utredning. Mulig 
oppstart i løpet 2022 for en utredning innenfor legetjenesten, helsestasjon og PHR, og mulig 
oppstart i løpet av 2023 for bofellesskap og miljøtjenesten. Slikt utredningsarbeid forutsetter 
kjøp av eksterne tjenester for kartlegging og rådgivning, samt tilstrekkelig interne ressurser 
for egne prosesser.  
 
Som en del av utredning av tjeneste for psykisk helse og rus skal det også utredes mulighet 
for lavterskel tilbud for ungdom og pårørende – som uttrykt i vedtak i FSK-sak 94/21. Her vil 
involvering av andre tjenester utenfor helse- og omsorgstjenestene være av stor nytte, og 
det vil også være naturlig å se denne saken opp mot den handlingsplan som skal skrives i 
forbindelse med oppvekstreformen som trer i kraft 1.1.22. Forebygging i denne 
sammenheng handler mer om tilrettelegging av samfunnet enn av tjenestene.  
 
Mye av dette utredningsarbeidet griper inn i eksisterende planer, planer under utarbeiding, 
eller avdekker behov for nye planer. Planstrategien (vedtatt 27.5.21, sak 69/21) er ambisiøs 
både med tanke på framdrift og ressurstilgang. Utredningen i 2021, i tillegg til andre forhold, 
har lagt beslag på mye ressurser, som igjen har begrenset framdriften på noe planarbeid – 
bl.a. Plan for livsløp og Boligsosial plan.  
 
Øyer kommune startet i 2019 opp sitt arbeid med kvalitetsreformen «Leve Hele Livet». 
Reformen skal jobbe med å møte framtidige utfordringer i samfunnet gjennom å sette et 
helhetlig livsløp i fokus for alle kommunens tjenester. En rik og verdig alderdom løses ikke av 
omsorgstjenestene i kommunen, men bygges gjennom livet ved en helhetlig tilnærming til 
utfordringene fra vugge til grav. Denne tankegangen er grunnlaget i den overordnede Plan 
for livsløp, og det jobbes godt i Øyer med involvering og forankring av dette. Leve Hele Livet-
reformen er forlenget ut 2024, og det er planlagt et lokalt forankringsarbeid i løpet av 2022. 
Det skal forankres politisk gjennom et intensjonsvedtak, det skal forankres i tjenestene 
gjennom involvering, og det jobbes med frivilligheten gjennom tilrettelegging.  
 
Rekruttering av kompetanse er en økende utfordring for kommunen – dette gjelder hele 
kommunen og ikke bare helse- og omsorgstjenestene. Det må utarbeides en helhetlig 
kompetanseplan som sikrer systematisk rekruttering av, og tiltak for å beholde, essensiell 
kompetanse. Kompetansekravene i kommunesektoren er skjerpet betraktelig de seneste 
årene, og kampen om spisskompetanse er stor. På enkelte områder vil det her være 
hensiktsmessig å samarbeide interkommunalt om ressurser, for å sikre at man skaper 
attraktive stillinger i et godt fagmiljø.  
 
I arbeidet med «Framtidens helse- og omsorgstjenester 2021» ønsket tjenesteutvalget i sin 
behandling å ha god forankring hos innbyggerne i Øyer gjennom brukermedvirkning. Av 
smittevernhensyn lot det seg ikke gjennomføre å holde folkemøter, og forsøket med å bruke 
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digitale løsninger frambrakte ikke stort engasjement. For framtidige utredninger må det 
jobbes med å tilrettelegge for medvirkning, både for innbyggere generelt, men også 
gjennom lag og foreninger som har særinteresse på enkelte felt. For utredninger av tiltak 
som griper inn i kommunens tjenesteleveranse er det viktig at brukere og innbyggere ellers 
får anledning til å uttale seg og dette søkes løst gjennom direkte medvirkning, framfor å 
begrense innvirkning gjennom å kreve mer formelle høringsuttalelser. Det vil også være 
hensiktsmessig å oppsøke etablerte møteplasser for interessegrupper, framfor å basere seg 
på vilkårlig oppmøte på et åpent folkemøte. Ett eksempel kan være seniorgruppen ved den 
interkommunale Frisklivsentralen på Jorekstad.  
 
Det er åpenbart at interkommunale løsninger vil tvinge seg fram på enkelte områder. 
Gjennom Helseregion Sør-Gudbrandsdalen og Helsefellesskapet vil tjenester spisses inn mot 
samarbeidet med helseforetaket, og der hvor det er naturlig å samarbeide vil det 
samarbeides. Utviklingen av regionalt samarbeid skal forankres også politisk gjennom 
interkommunalt politisk råd og andre samarbeidsarenaer. Det jobbes også med å informere 
bredere om det samarbeidet som allerede er etablert, både ovenfor politikere, men også til 
innbyggerne generelt.  
 
Velferdsteknologi tildeles nå på lik linje med andre tjenester i Øyer kommune, og potensialet 
på dette området øker fra dag til dag. Øyer kommune er en del av det nasjonale 
velferdsteknologiprogrammet, og samarbeider direkte med andre kommuner i Innlandet (og 
utenfor) gjennom 12:1-prosjektet og andre konstellasjoner. En del av tankegangen om større 
bruk av teknologi tilrettelagt for våre innbyggere kommer gjennom innovasjon og 
tjenestedesign – hvor innbyggerne selv er med å definere behovet og designer løsninger. Her 
er det viktig at vi har både helse- og teknologikompetanse som samarbeider godt.  
 
Kommunedirektøren ønsker en mest mulig helhetlig tilnærming til tjenesteutviklingen, og de 
utredninger som er nødvendig må forankres godt politisk og i organisasjonen ellers. Øyer 
kommune skal tilby tjenester til våre innbyggere, og vi klarer ikke bli gode om vi ikke ser hele 
mennesket og hele kommunens tjenesteapparat samlet. Derfor vil utviklingen av tjenester 
innenfor helse og omsorg også være en del av det helhetlige omstillingsarbeidet 
organisasjonen skal gjennom i løpet av 2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet innen helse- og 
omsorgstjenestene til orientering. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 30.11.2021 sak 21/21 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalget ønsker å skyve på fullføringsdato for de videre utredningene med ett år, til 
henholdsvis 2024 og 2025. Endringen innarbeides i matrisen før oversendelse til 
kommunestyret. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet innen helse- og 
omsorgstjenestene til orientering, med de endringer foreslått i Tjenesteutvalgets møte 
30.11.21. 
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ØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2607     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Partssammensatt utvalg 12.10.2021 
 
6/21 Partssammensatt utvalg 16.11.2021 
 
132/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, KD 02.08.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 11/18, møte 25.01.2018 – Arbeidsgiverstrategi 2018 
 
Sammendrag: 
En oppdatert versjon av Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi legges fram for vedtak i 
kommunestyret.  
 
Saksutredning: 
Någjeldende arbeidsgiverstrategi ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe 
bestående av tre hovedtillitsvalgte, to enhetsledere, en sektorleder, HR-leder og rådmann. 
Strategien tar for seg relevante aspekter ved forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Dokumentet er delt inn i kapitler som tar for seg aspektene på overordnet nivå. Til strategien 
ligger det flere handlingsprogram som går mer detaljert til verks: Lønnspolitisk plan, etiske 
retningslinjer, rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, informasjonsstrategi m.fl.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 11/18 at arbeidsgiverstrategien skulle evalueres i 2020. 
Kommunedirektøren har av kapasitetsmessige årsaker, ikke gjennomført denne 
evalueringen. 
 
Vurdering: 
Arbeidsgiverstrategien er viktig for god samhandling mellom administrasjonen og 
arbeidstakerorganisasjonene. Den peker ut retningen for utviklingen av Øyer kommune som 
arbeidsplass. For at Øyer kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass må det legges 
til rette for de krav arbeidstakerne har, samtidig som kommunens oppgave som 
samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter og demokratisk arena ivaretas innenfor 
de til enhver tid gjeldende rammer.  
 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi er et verktøy for helhetlig, framtidsrettet og forutsigbar 
samfunnsutvikling. Øyer kommune skal være en framoverlent arbeidsgiver og lederne skal 
arbeide med utvikling av tjenester i samarbeid med de ansatte. Kommunen skal tiltrekke seg 
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og beholde kompetente medarbeidere gjennom tilrettelagte arbeidsforhold og 
ansvarsbevisst ledelse. 
 
Selv om arbeidsgiverstrategien ikke er spesifikt evaluert, blir viktige elementer i strategien 
fulgt opp gjennom særskilte undersøkelser og rapportering. Blant annet er kommunen nå i 
gang igjen med gjennomføring av medarbeider- og brukerundersøkelser. Resultatet av disse 
rapporteres til kommunestyret og årsrapport om helse- og vernearbeidet legges fram for 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Endringer som er gjort i dokumentet er gjennomgående «form» på målformuleringer, 
referansedokumentene har fått korrekte betegnelser og dokument som vi pr i dag ikke har, 
er fjernet fra dokumentet. Sistnevnte gjelder strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan. 
Det er ikke gjort andre innholdsmessige endringer. Dagens versjon av Øyer kommunes 
arbeidsgiverstrategi ble vedtatt av det forrige kommunestyret, dette er årsaken til at 
oppdatert versjon legges fram for kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta den oppdaterte arbeidsgiverstrategien.  
   
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 12.10.2021 sak 4/21 
 
Behandling: 
Ordføreren stilte spørsmål til kommunedirektøren om hva oppdateringen innebærer – hva 
er endret fra forrige arbeidsgiverstrategi? Kommunedirektøren kommer tilbake med svar i 
neste møte i partssammensatt utvalg. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte i partssammensatt utvalg. 
 
Ordførerens forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i partssammensatt utvalg. 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 16.11.2021 sak 6/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
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HØRINGSUTTALELSE TIL NY OPPLÆRINGSLOV FRA ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: 099  
Arkivsaksnr.: 21/2919     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/21 Tjenesteutvalget 09.11.2021 
 
22/21 Tjenesteutvalget 30.11.2021 
 
133/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Høringssvar fra Øyer kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat – forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven 

Lovforslaget – ny opplæringslov og endringer i friskoleloven 

Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet sendte 26.08.21 forslag til ny opplæringslov og endringer i 
friskoleloven på høring. Høringsfrist er 20.12.21. Forslaget til ny lov er ment å erstatte 
dagens opplæringslov, og forslag til endringer i friskoleloven skal sikre god sammenheng 
mellom de to lovene. Forslaget som nå er på høring, bygger på utredningen fra 
opplæringsloveutvalget (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) og de over 700 høringssvarene 
som kom inn til høringen. Mye fra nåværende lov er videreført, noe er tatt ut, og noen nye 
regler er tatt inn. Målet er at loven skal bli enda bedre for elevene, enn den som gjelder i 
dag. Dette handler både om rettigheter i loven, og at loven skal være enklere å finne fram i 
og forstå. Ny opplæringslov er klar tidligst i 2023. Kommunedirektøren legger frem forslag til 
høringsuttalelse fra Øyer kommune til behandling i tjenesteutvalget. 

Saksutredning: 
Høringsnotatet er omfattende, 783 sider, så høringssvaret fra Øyer kommune konsentrerer 
seg særlig om de problemstillingene departementet ikke har tatt stilling og hører åpent samt 
på de områdene kommunen er uenig i lovforslaget. Høringsuttalelsen bekrefter hovedsakelig 
kommunes standpunkt fra høringsuttalelsen til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. I 
kommunens høringssvaret har en vært opptatt av at lovforslaget ikke må innebære 
unødvendig detaljstyring, men at gis tilstrekkelig rom for lokal tilpasning og profesjonell 
skjønnsutøvelse. Videre at endringer ikke fører med vesentlige merkostnader.  

Vurdering: 
I vedlagte høringsuttalelsen redegjøres det for noen problemstillinger kommunedirektøren 
mener det er viktig at Øyer kommune lar seg høre på.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen fra Øyer kommune.  

 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 09.11.2021 sak 20/21 
 
Behandling: 
Forslag om at saken utsettes til ekstraordinært TU-møte 30.11.21, hvor kommunalsjef for 
Oppvekst stiller og svarer på spørsmål. Spørsmål oversendes møtesekretær i forkant av 
møtet. 
 
Tjenesteutvalgets vedtak: 
Saken utsettes til ekstraordinært TU-møte 30.11.21 

 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 30.11.2021 sak 22/21 
 
Behandling: 
Det er nødvendig å omformulere en setning i avsnitt om Skolemiljø og fysisk inngripen for å 
unngå misforståelse. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen fra Øyer kommune, med følgende endring:Første 
setning i andre avsnitt under "Skolemiljø og fysisk inngripen" endres fra "Øyer kommune 
støtter ikke en videreføring av at statsforvalteren i håndhevingsordningen skal fatte vedtak 
om hva skolene skal gjøre" til "Statsforvalteren bør ha hjemmel til å fatte vedtak om at 
skolen skal sette inn tiltak, men ikke fatte vedtak om hvilke tiltak."  
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FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033 F08  
Arkivsaksnr.: 21/3100     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
134/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken 
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret orienteres i denne saken om kommunens plan for markering av 
Frivillighetens år 2022. Kommunestyret bes om å ta saken til etterretning. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
2022 er Frivillighetens år. Dette er forankret i Stortingets frivillighetsmelding fra desember 
2018. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske 
samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele 
landet. 

Frivillighetens år skal være en drahjelp for de frivillige organisasjonenes arbeid for å få økt 
oppslutning. Det skal være enkelt for organisasjonene å delta i året. Frivillighetens år 2022 
skal handle om organisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, styremedlemmer, givere 
og aktivister.  
 
Ønskede gevinster og effekter for Frivillighetens år 2022 
1. Økt deltakelse: Vi skal rekruttere flere nye medlemmer, deltakere, frivillige, aktivister, 

sympatisører og givere til frivillig sektor. 
2. Økt mangfold: Vi skal gjøre flere arenaer reelt tilgjengelige for flere grupper i 

befolkningen. 
3. Økt synlighet og kunnskap om merverdien av frivillighet: Vi skal synliggjøre at det er 

viktig at vi har en samfunnssektor der folk ikke deltar som eier, kunde, bruker, ansatt 
eller arbeidsgiver, men som medlem, deltaker, frivillig, aktivist, sympatisør og giver. Det 
er viktig for demokratiet og det er viktig for den enkeltes personlige utvikling og helse. 

Visjon:  
Øyer kommune er et lokalsamfunn der frivilligheten blomstrer. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
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Prosjektgruppe: 

Prosjektleder:  Hilde Odden Rom Øyer kommune 
Prosjektmedarbeider:  Mona Skurengslien Svegården Øyer-Tretten frivilligsentral 
Representanter fra 
frivilligheten: 
 

Marianne Stenersen 
Randi Skeie 
Nasteho Osoble 

  

 
Ressurspersoner: Jon Arne Johansen, Øyer kommune 
       Jan-Erik Fossheim, Øyer kommune 
       Øyvind Selnes, Øyer kommune 

      Astrid Stuve, Øyer kommune 
 

Prosjektgruppens mandat: 
- Planlegge tilrettelegging og gjennomføring av Frivillighetens år 2022. 
- Planlegge tilrettelegging og gjennomføring av ØyerEKKO 2022. 
- Prosjektleder og prosjektmedarbeider deltar i gjennomføring av Frivillighetens år og 

ØyerEKKO 2022. 
- Evaluere avsluttet prosjekt. 

ØyerEKKO arrangeres gjennom et samarbeid mellom Øyer kommune og frivillige 
organisasjoner. ØyerEKKO har vært arrangert i ulike former, både som dagsarrangement og 
ukesarrangement, hvor kommunes innbyggere kan ta del i kommunens rike kulturliv. 
 
Handlingsplan: 
DATO ARRANGEMENT FORM 
1. des ut 
2022 

Vindu for en forening o Månedlig utstilling på biblioteket. En forening pr. 
mnd. 

01. des Frivillighetens dag o Markere dagen med servering av gratis vafler på Kiwi 
i Øyer og Tretten. 

o Fokus: Rekruttering, mangfold og kunnskap 
Hele året  Vår dag o Dele informasjon hvis noen har markering av sin dag. 
Hvert 
KST 

10 min i KST o Foreningene presenterer seg: Formål, medlemstall, 
aktiviteter, samarbeid med andre, utfordringer, 
visjoner og ønsker. 

Feb Workshop om 
inkludering 

o Workshop om inkludering for lag og foreninger holdt 
av Frivillighet Norge 

Feb Informasjonsmøte 
om frivillighet 

o Informasjonsmøte om frivillighet til 
minoritetsbefolkningen v/Frivillighet Norge 

o Informasjon om kommunens frivillige organisasjoner 
Mars Dialogmøte med 

politikerne 
o Politiker i praksis 
o Dialog politikere - frivillighet 

Mars + 3 
nummer  

Øyermagasinet o Presentasjon/intervju av frivillig ildsjel 
 

April Gjenbruksdag o Klær og utstyr til lek og friluftsliv 
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7. april  Verdens helsedag o Foredrag 
Mai På tur med en du 

ikke kjenner 
o Oppfordre frivillige organisasjoner til å invitere 

ukjente på tur 
10 mai Verdens aktivitetsdag o Åpne stolpejakten i sentrum 
7.-12. 
Juni 

ØyerEKKO 
 

o Konsert 
o Frivilligbørs  
o Resten ikke fastsatt 

3.-11. 
Sept 

Friluftslivets uke: 
 
 

o Natt i naturen 
o Kom deg ut dagen 
o 7 fjellsmarsjen 
o Teltjakten  

10.- 18. 
Sept 

Strandryddeuka: 
 

o Oppfordre til å melde inn forsøplede områder 
o Oppfordre til ryddeaksjoner 

Sept  Dialogmøte Tema etter innspill fra frivilligheten 
21.-23. 
Okt 

Stavsmartn o Frivillighetens år på stand 
o Frivillige org inviteres til å bemanne stand 

23. okt TV-aksjonen o Invitér til bøssebæring 
Okt Gjenbruksdag o Klær og utstyr til lek og friluftsliv 
Des Lekeloppemarked o På barneskolene, arrangert av elevrådene 
5. des Frivillighetens dag o Arrangement 

 
Ressursbehov: 
Økonomiske midler til bevertning, trykksaker, enkelt forbruksmateriell. Kompetanse på 
digitale medier, filmproduksjon, promotering, lyd og lys, scene. Behov løses innen dagens 
rammer og med eksterne tilskudd. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren synes prosjektgruppen har utarbeidet en innholdsrik og spennende 
plan for Frivillighetens år 2022 Øyer. Den er ambisiøs, men gjennomførbar.  
 
Det offentlige peker ofte på frivilligheten som en del av løsningen på 
samfunnsutfordringene. Om frivillig sektor skal ha mulighet til å fylle denne rollen må det 
følge med ressurser og gode rammer for samarbeid. Frivilligheten eksisterer i hovedsak for å 
oppfylle sitt eget formål og har sin egenverdi, derfor bør frivilligheten i liten grad handle på 
bestilling fra det offentlige, eller bli detaljstyrt. I et likeverdig partnerskap kan det offentlige 
og frivilligheten sammen finne fram til hvordan organisasjonenes formål og egenart kan 
bidra til å nå felles mål. Det offentlige skal ikke konkurrere med de frivillige organisasjonene 
og derfor heller ikke starte rekruttering av frivillige i kommunal regi uten å samarbeide med 
den lokale frivilligheten. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar orienteringen om Frivillighetens år 2022 til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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ÅRSPLAN INKL. MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2022 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/3153     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
135/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Årsplan for kontrollutvalget Øyer 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg Årsplan for kontrollutvalget i Øyer 2022 
Saksprotokoll sak 45/2021 kontrollutvalgets årsplan for 2022 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 

I veilederen «Kontrollutvalgsboken» fra departementet anbefales det at kontrollutvalget 
utarbeider en virksomhetsplan. Kontrollutvalget i Øyer kommune 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 og en oversikt over 
planlagte møtedatoer i 2022. 
 
Vurdering: 
Sekretariatet foreslår at årsplanen sendes kommunestyret for å informere og synliggjøre 
utvalgets planlagte aktiviteter i 2022. Hovedtemaet neste år vil være oppfølging av plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, spesielt den bestilte forvaltningsrevisjonen om 
brukermedvirkning i hjemmetjenesten. I tillegg vil kontrollutvalget jevnlig vurdere planens 
aktualitet. I 2022 vil eierskap og selskapskontroll få noe mer fokus enn det har vært til nå. 
 
Kontrollutvalget vil også i 2022 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.  
 
Årsplanen bør ses i sammenheng med kontrollutvalgets oppfølgingsplan, som er en plan som 
ajourholdes løpende og viser aktuelle tema for kommende møter og vedtak/aktiviteter fra 
gjennomførte møter. Oppfølgingsplanen er referatsak i hvert møte i kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2022 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 
ettersom det er usikkert per i dag 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 2022 er denne planlagt 2.-3.2. og det forventes at det vil komme opp 
tema på konferansen som kontrollutvalget vil ta med seg videre i arbeidet i 2022.  

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 2022 med de endringer som 
framkom i møtet. Følgende møtedatoer vedtas for 2022: 9.2., 23.3., 20.4., 4.5., 1.6., 31.8., 
5.10. og 30.11.  
2. Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 24.11.2021, sak 45/2021 
 
Protokoll 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsplanen og la inn en bestilling i møtet i mars om en 
orientering fra Plan og utvikling med særlig vekt på saksbehandlingstid for regulerings- og 
byggesaker og bruk av eksterne konsulenter etter innspill fra Einar Moe. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak   
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2022 med de endringer som 
framkom i møtet. Følgende møtedatoer vedtas for 2022: 9.2., 23.3., 20.4., 4.5., 1.6., 31.8., 
5.10. og 30.11.  
2. Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 
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Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2022 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3101     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
136/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2022 – Politiske utvalg i Øyer kommune 
 
 
Ordførerne i Øyer, Gausdal og Lillehammer har bestemt at det gjennomføres et 
formannskapsseminar og et felles kommunestyremøte i 2022. Formannskapsmøtet skal 
være fra lunsj til lunsj den 20. til 21. september og kommunestyremøtet den 28. april. Det 
legges opp til separate kommunestyremøter etter fellesdelen. Det gjelder også 
formannskapsseminaret. Der har Gausdal eget møte den 20. mens Lillehammer og Øyer har 
møte den 21.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Møteplan 2022 – Politiske utvalg i Øyer kommune er tatt til orientering. 
 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM OPSJONSAVTALE - KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL 
ARENA 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 611 &02  
Arkivsaksnr.: 21/2998     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
137/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 04.11.21 
- Vedtak, 21.10.21 
- Opsjonsavtale 
- Informasjon om klagebehandling og vurdering av utsatt iverksetting, 17.11.21 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret fattet vedtak om inngåelse av en opsjonsavtale med Hafjell Arena AS den 
21.10.21. Kommunen mottok en klage fra Welle Invest AS og Lilleputthammer Lekeland AS 
(representert av Advokatfirmaet Alver AS), heretter kalt klager, den 04.11.21. 
 
I klagen anføres i hovedsak at vedtaket ikke er godt nok utredet og at kommunen ikke 
overholder likhetsprinsippet. Klager anfører at begge saksbehandlingene fører til at vedtaket 
er ugyldig jf. forvaltningsloven § 41.  
 
Klager har anmodet om at vedtaket skal gis utsatt iverksetting. En slik anmodning skal 
avgjøres «snarest mulig» jf. forvaltningsloven § 42. Kommunedirektøren fattet derfor en 
prosessuell beslutning der vedtaket ikke ble gitt utsatt iverksetting i brev datert 17.11.21, se 
vedlegg.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.  
 
Saksutredning og vurdering: 
For at kommunen skal kunne foreta en realitetsbehandling av klagen er det et vilkår at det 
klages på et «enkeltvedtak», jf. forvaltningsloven §§ 28 og 2 første ledd bokstav b.  
 
Et vedtak er definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a;  

«vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer 
(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)» 

 
For at en avgjørelse skal anses som et vedtak må avgjørelsen «treffes under utøving av 
offentlig myndighet».  
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Forarbeidene til ny forvaltningslov skriver følgende om vilkåret;  

«I dette ligger et krav om at avgjørelsen må bygge på et offentligrettslig 
kompetansegrunnlag. I kjernen ligger avgjørelser om påbud, forbud, fritak eller tillatelse. 
Avgjørelser om tildeling eller opphør av økonomiske ytelser blir også ofte ansett som 
enkeltvedtak, især der det er tale om ytelser som noen har et lovbestemt krav på, eller som 
tildeles etter en fast ordning. Løsningen har vært mer usikker når det gjelder 
avgjørelser om tildeling eller opphør av tjenester. Utviklingen har gått i retning av at stadig 
flere slike avgjørelser anses som vedtak, eller at forvaltningsloven blir gjort gjeldende i kraft 
av særlige lovbestemmelser[…] Utenfor enkeltvedtaksbegrepet faller avgjørelser som bygger 
på forvaltningens privatautonomi, for eksempel inngåelse av avtaler eller utøving av 
eierrådighet[…]»i 
«Forvaltningsloven definerer ikke hva som skal regnes som myndighetsutøvelse, og i 
grensetilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om vilkåret er oppfylt eller ikke. I praksis ser 
det ut til at slike spørsmål stort sett løses pragmatisk, ofte ved å foreta en nokså fri avveining 
av effektivitets- og rettssikkerhetshensyn.»ii 

 
Hva som anses som «utøving av offentlig myndighet» er omtalt i juridisk litteratur;  
 

«Rent språklig peker uttrykket «offentlig myndighet» nærmest i retning av at det må være 
tale om utøvelse av det som ofte omtales som «statens høyhetsrett» […] Og det er ingen tvil 
om at avgjørelser som bygger på slik kompetanse, hører med […] Kriteriet «utøving av 
offentlig myndighet» avgrenser vedtaksbegrepet mot privatrettslige disposisjoner som f.eks. 
avtaler om kjøp, salg, leie eller lån.»iii  
 
«Forutsetningen for at det skal være tale om myndighetsutøvelse, er at forvaltningen ikke 
har et annet rettsgrunnlag for sine beslutninger. Det er altså ikke myndighetsutøvelse når 
forvaltningen f.eks. i kraft av en privat handleevne utøver myndighet. 
Hvorvidt noe er offentlig myndighetsutøvelse, kan således i første omgang avgjøres negativt 
ut fra rettsgrunnlaget. Om de forskjellige kompetansegrunnlag for forvaltningens 
normeringer, se kapittel 15.3. Dersom en normering skjer ut fra en kompetanse som ikke er 
særskilt offentlig, dvs. avtalekompetansen eller eierrådigheten, så står vi ikke overfor 
offentlig myndighetsutøvelse. Og omvendt, dersom det offentlige har benyttet seg av et 
særskilt offentlig-rettslig grunnlag, kan vi stå overfor myndighetsutøvelse selv om det samme 
kunne vært oppnådd gjennom bruk av f.eks. eierrådigheten […]iv 

 
Grensen mot privatrettslige avtaler er ikke uten videre skarp. I rettspraksisv er det lagt til 
grunn at dersom avtalen har en klar offentligrettslig karakter, må den anses som et vedtak. 
Det må foretas en helhetsvurdering av hvilket samfunnsområde avtalen er gjort på, hva 
formålet med avtalen er, om det dreier seg om fordeling av et knapphetsgode samt hvilken 

 
i NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 305 
ii NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 317 
iii Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltnings-rett, 11. utgave, Universitetsforlaget, 2018 
s. 261, Juridika (kopiert 19. november 2021) 
iv Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltnings-rett, 5. utgave, Universitetsforlaget, 2019 s. 
394, 395, Juridika (kopiert 23. november 2021) 
v Se eksempelvis HR-2007-295-A, LF-2020-185261, LE-1991-2607, TSTRO-2020-69263 
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motytelse den private parten må svare. Jo mer balansert avtalen er med hensyn til 
fordelingen av rettigheter og plikter, desto mindre offentligrettslig preg har den.vi  
 
Som det fremgår av forarbeidene, juridisk litteratur og rettspraksis er utgangspunktet at 
inngåelse av avtaler om salg og leie av eiendom anses ikke som «utøving av offentlig 
myndighet». Det må likevel vurderes om avtalen anses å ha en «klar offentlig rettslig 
karakter». Det er flere momenter som taler for at avtalen har en klar offentlig rettslig 
karakter. Kommunen ønsker ikke å selge tomten til andre dersom formålet ikke er å bygge 
en flerbrukshall med e-sportsenter. På den måten styrer kommunen utbyggingen av tomten 
for den andre kontraktsparten. Styringen er gjort for å dekke de behov kommunen anser 
som nødvendige i sentrum av Øyer. En slik styring gjør at avtalen har et offentlig rettslig 
preg, i motsetning til dersom for eksempel tomten hadde vært solgt uten en slik betingelse. 
Videre er det få ubebygde tomter i sentrum av Øyer, og eiendommen må derfor betraktes 
som et knapphetsgode. Avtalen fremstår ikke som balansert med hensyn til rettigheter og 
plikter for kontraktspartene. 
 
Kommunen skal ikke leie lokaler i bygget når det er ferdigstilt og eiendommen skal ikke 
benyttes til offentlige formål, hvilket trekker i retning om at det ikke anses som «utøving av 
offentlig myndighet». Opsjonsavtalen inneholder ikke økonomisk støtte da opsjonshaver må 
betale takst for eiendommen. I tillegg må opsjonshaver betale et opsjonsvederlag i perioden 
frem til en evt. kjøpekontrakt blir inngått.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren har, under tvil, kommet frem til at avtalen anses som 
«utøving av offentlig myndighet», jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, ettersom 
eiendommen betraktes som et knapphetsgode og at kommunen ønsker å selge 
eiendommen til en aktør med et særskilt formål.  
 
Avgjørelsen om inngåelse av opsjonsavtalen med Hafjell Arena AS er derfor et enkeltvedtak 
som kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Klager har rettslig klageinteresse og klagen er 
mottatt rettidig.    
 
 
Behandling av klagen  
 

- Manglende utredning  

I klagen anføres at saken er for dårlig utredet og at det derfor foreligger en 
saksbehandlingsfeil som fører til ugyldighet jf. forvaltningsloven § 41. Det vises til 
saksutredelsen til administrasjonen. Klager anfører følgende;  

«Ved de endringer som er foretatt er det ikke foretatt noen nærmere vurdering av 
konsekvensen for utviklingen av tomten, verken for Øyer sentrum eller for Lilleputthammer 
som bare kan utvikle seg sørover på gnr 8 bnr 18.» 

 
Kommunens utredningsplikt fremgår av forvaltningsloven § 17;  

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes[…] 

 
vi NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 436-437 
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Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet 
han driver eller planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse 
opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse.» 

 
I forarbeidene til ny forvaltningslov er det beskrevet gjeldende rett om forvaltningens 
utredningsplikt; 

«Det er imidlertid på det rene at bestemmelsen ikke kan tas helt på ordet. Grundigheten må 
etter omstendighetene avveies mot behovet for rask saksbehandling og forsvarlig 
bruk av ressurser, og kan i noen grad bli påvirket av forvaltningsorganets kapasitet. Styrende 
for omfanget av utredningen er sakens viktighet for partene og det offentlige.»vii 

 
Spørsmålet er om kommunen har påsett at saken var godt nok opplyst som mulig før 
vedtaket ble truffet. Kommunedirektøren foreslo for kommunestyret at det skulle utføres en 
mulighetsstudie før en avgjørelse, evt. avvente til at kommunedelplanen for Øyer sør er 
ferdig revidert. Forslaget begrunnes med at administrasjonen mener at det er få ubebygde 
tomter i sentrum og administrasjonen så det hensiktsmessig å kartlegge hvilke alternative 
måter kommunen kunne brukt tomten på. Kommunestyret mente at en slik mulighetsstudie 
ikke var nødvendig og de så ikke behovet for å kartlegge alternativ bruk av tomten. Det 
foreligger ikke mangler ved utredelsen av saken som medfører at vedtaket er ugyldig fordi 
en mulighetsstudie ikke ble gjennomført før vedtaket ble fattet. Området er i dag avsatt til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål i områdeplan (reguleringsplan for Øyer sentrum 
vedtatt 21.03.13). I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 fremgår det et generelt plankrav om 
detaljregulering før utbygging. I en detaljregulering vil man få en demokratisk prosess der 
klager og andre parter vil kunne komme med innspill til reguleringsplanen. Selv om 
kommunen er i en prosess med en revidering av kommunedelplan, vil kommunestyret kunne 
beslutte at et område skal reguleres i tråd med overordnet formål, selv om administrasjonen 
anbefaler å avvente til kommunedelplanen er revidert.  
 
Kommunedirektøren anser ikke klager som en «part» i saken etter definisjonen som er 
hjemlet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Hverken forvaltningen eller andre 
aktører må varsle naboer før inngåelse av opsjonsavtaler eller andre avtaler om salg eller leie 
av fast eiendom. Kommunen har likevel sendt en skriftlig henvendelse til klager før vedtaket 
ble fattet der de fikk anledning til å uttale seg. I tillegg har det blitt avholdt møter mellom 
kommunen, Hafjell Arena AS og klager der klager fikk fremlagt sitt syn og redegjort for sine 
behov før kommunen fattet et vedtak 
 
Kommunedirektøren mener at saken er godt nok opplyst til å kunne foreta en avgjørelse om 
å inngå en opsjonsavtale med vilkår om at området skal reguleres først. Flere forhold vil blir 
avklart i en reguleringsprosess der konsekvensen for utviklingen av tomten vil bli vurdert. 
Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen begrunnet på dette punktet.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at kommunen ikke har brutt sin utredningsplikt jf. 
forvaltningsloven § 17.  
 

- Likhetsprinsippet 

 
vii NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 322 
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Klager anfører at det foreligger brudd på likhetsprinsippet i det budet fra Hafjell Arena AS er 
behandlet annerledes enn budet fra Lilleputthammer, og at vedtaket er ugyldig som følge av 
dette.  
 
Likhetsprinsippet er en ulovfestet forvaltningsrettslig rettsregel som forvaltningen er bundet 
av ved utøvelse av myndighet. Prinsippet innebærer ikke at alle saker skal få samme utfall, 
men at forvaltningen ikke kan utøve usaklig forskjellsbehandling. Usaklig forskjellsbehandling 
er lovfestet i Grunnloven § 98; 

«Alle er like for lova. 
Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.» 

 
Kommunen ga en begrunnelse om hvorfor vi ønsket å inngå en opsjonsavtale med Hafjell 
Arena AS i vedtaket:  

«Kommunedirektøren ser at en alternativ bruk av eiendommen som skissert vil kunne få 
positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det vil kunne medføre økt antall arbeidsplasser og 
skape økt aktivitet i Øyer sentrum gjennom hele året. Dette vil igjen kunne skape vekst for 
lokalt næringsliv og gjøre Øyer til et enda mer attraktivt reisemål året rundt. Hafjell Arena 
kan også gi muligheter for aktivitetstiltak for ungdom som har behov for møteplasser. E-sport 
er en voksende idrett og et senter som beskrevet kan være positivt for både Øyer kommunes 
omdømme og samarbeidet med andre aktører, som for eksempel X-games og videregående 
skoler i regionen[…] 
Det har lenge vært et mål om utbygging på tomtearealet og tomten er avsatt til 
utbyggingsformål i sentrumsplan for Øyer Sentrum. Etableringen av en 
flerbrukshall og E-sportssenter med tilhørende næringsbygg vil bidra positivt til 
sentrum ved at næringsbygget fortetter et «tomt» areal det lenge har vært et 
politisk ønske om å bygge ut. Flerbrukshallen, E-sportssenter og næringsbygget vil 
supplere Hafjell som turistdestinasjon med viktig aktivitet i skuldersesonger og 
øke sjansen for et større belegg på hoteller og hytter og på den måten gi grunnlag 
for flere helårs arbeidsplasser. E-sportssenteret vil være et helt nytt tilbud i Øyer 
og Hafjell, både for lokalbefolkning, fritidsbeboere og turister og vil sammen med 
flerbrukshallen være unikt i norsk sammenheng. E-sport er en av verdens største 
idretter og E-sportssenteret i Øyer vil sammen med Cyberforsvaret på 
Jørstadmoen, E-sportforbundet på Lillehammer og E-sportlinja på Gausdal 
videregående bidra til at vår region kan være i førersete når det gjelder selve 
idretten, men også innen utdanning og forskning.» 

 
Klager anfører i sin klage at vedtaket medfører at andre interessenter blir utestengt fra det 
samme formuesgode som kommunen forvalter. Videre skriver klager følgende;  

«Lilleputthammer over flere år har ønsket dette arealet for sitt 
formål. Det er påvist i saksutredelsen at Lilleputthammer i en rekke møter med kommunens 
politiske og administrative ledelse har fremlagt sine planer og behovet for mer areal. 
[…] Idet Lilleputthammer har inngitt bud på eiendommen som er det samme som Hafjell 
Arena må kommunen ha en saklig grunn for å favorisere Hafjell Arena. Lilleputthammer kan 
anvende arealet til sitt formål i samsvar med reguleringsplanen for Øyer sentrum. noe som 
ikke gjelder for Hafjell Arena. I en slik situasjon kan ikke et ønske fra flertallet i 
kommunestyret om å få en flerbrukshall i kommunen gi saklig grunn for å forskjellsbehandle 
Lilleputthammer og Hafjell Arena.» 

 
Øyer kommune mottok i forkant av formannskapets behandling av saken den 17.08.21 en 
anmodning om kjøp av tomt fra Welle Invest AS til fremtidig utvidelse av Lilleputthammer 
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Familiepark. Formannskapet vedtok i sitt møte den 17.08.21 å utsette saken og ba samtidig 
om at henvendelse fra Welle Invest AS ble vurdert. 
 
Kommunedirektøren har bedt Welle Invest AS fremstille dokumentasjon på eventuell 
tidligere anmodninger om kjøp av tomt, da dette ikke finnes i kommunens arkiv. Slik 
dokumentasjon er ikke fremlagt av klager. I vedtaket står det følgende: «Dokumentasjonen 
som Welle Invest AS har fremskaffet og dokumentasjonen Øyer kommune selv har i sine 
arkiv viser at det har vært en rekke møtepunkter mellom både politisk og administrativ 
ledelse i Øyer kommune der Welle Invest AS har forelagt sine fremtidige planer, men det har 
ikke kommet noen direkte formell henvendelse knyttet til kjøp av tomt. Likevel har det 
kommet tydelig fram i disse møtene at Lilleputthammer Familiepark har behov for mer areal 
for å sikre framtidig drift. Welle Invest AS har også gitt innspill på dette til arbeidet med 
kommunedelplan Øyer Sør og har forholdt seg til videre arbeid med denne planen.» 
 
Øyer kommune har vurdert om vi ønsker at tomten skal benyttes til utvidelse av 
eksisterende familiepark eller hvorvidt den skal benyttes til oppføring av en ny flerbrukshall 
med e-sportsenter. Kommunedirektøren mener at kommunen har begrunnet ønsket behov 
ut fra saklige grunner. Kommunen har imidlertid delvis hensyntatt Welle Invest AS sine 
behov for utvidelse av eksisterende familiepark ved å frigi 2,9 mål av tomten slik at Welle 
Invest AS vil kunne få en mulighet til å kjøpe dette arealet dersom de godtar betingelsene 
som kommunen setter.  
 
Klager anfører at opsjonsavtalen inneholder en bestemmelse om at kommunen har en 
ubetinget rett til å velge en festekontrakt. Dette stemmer ikke. Kommunen har åpnet for at 
en festeavtale kan inngås dersom opsjonsgiver og opsjonshaver ønsker det når tomta er 
regulert.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at forskjellsbehandlingen ikke er sterkt urimelig 
eller urettferdig, og den begrunnet med saklige grunner. Det foreligger derfor ikke brudd på 
likhetsprinsippet, og kommunedirektøren foretar derfor ikke en ugyldighetsvurdering.  
 
EØS-loven 
Kommunedirektøren viser for øvrig til vurderinger gjort av advokat Lars Braastad i brev 
datert 24.08.21 og 14.01.21, og kan ikke se at det foreligger brudd på Lov om gjennomføring 
i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) 
m.v. (EØS-loven) art. 61. Opsjonsavtalen kan ikke anses som offentlig støtte fordi 
opsjonshaver må betale takst for eiendommen. Kommunen vil da få verdien på eiendommen 
vurdert på en grundig og nøytral måte. I tillegg må opsjonshaver betale et opsjonsvederlag i 
perioden frem til en evt. kjøpekontrakt blir inngått. 
 
Frister i opsjonsavtalen 
Som følge av klagen foreslår kommunedirektøren at samtlige frister gitt i opsjonsavtalen 
begynner å løpe fra det tidspunktet avgjørelsen er endelig behandlet av klageinstansen 
(vedtaksdato). Det forutsetter at vedtaket blir stadfestet av klageinstansen.   
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Hovedkonklusjon 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Videre mener kommunedirektøren at det ikke foreligger andre forhold som medfører at 
inngåelsen av opsjonsavtalen med Hafjell Arena AS er lovstridig. Kommunedirektøren tilrår 
at klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse 
jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.  

• Samtlige frister gitt i opsjonsavtalen begynner å løpe fra det tidspunktet avgjørelsen 
er endelig behandlet av klageinstansen.   

 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 18/676     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
138/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 20.8.2021 
2. Reguleringsbestemmelser datert 27.11.2021 
3. Planbeskrivelse datert 24.11.2021 
4. ROS-analyse for reguleringsplan for Haugan vest -2 datert 22.10.2020 
5. Overordnet vurdering av flomveier og overvannshåndtering datert 21.6.2019 
6. Utbyggingsillustrasjon datert 20.8.2021 
7. Terrengsnitt datert 29.3.2021 
8. 3D Illustrasjon nær- og fjernvirkning 
9. Veg plan, tverrprofil og lengdeprofil 
10. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Rapport biologisk mangfold, - Sparstad Støl og Naturdata 2015, datert 20.11.2015 
2. ROS-analyse reguleringsplan 163 for Haugan, vedtatt 15.12.2011. 

 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet i plankart og regulerings-
bestemmelser ved sluttbehandling.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av Nermo 
AS.  
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BELIGGENHET 
Foreslått byggeområde ligger i tilknytting til 
eksisterende utbyggingsområder og vurderes 
som utvidelse av Haugan Vest / Tindegrenda.  
 
Planområder er innenfor rød stiplet linje. 
 
Mot nordøst vises Haugan Vest (beige farge) 
og øvrige reguleringsplaner for Haugan 
(guloransje farge).  
 
 
 
 
PLANSTATUS 
Kommunedelplan for Øyer Sør 2006 – 2015  
Kommunedelplan ble vedtatt 31.5.2007. 
Planområdet er avsatt til LNF- sone 4, som 
inkluderer nærområdene rundt Hafjell, - 
influensområde rundt alpinanlegget. 
Restriksjoner ift. fritidsbebyggelse er som 
LNF2. 

Haugan – planID 163  
Vedtatt 29.03.2012. Planområdet er i 
denne planen avsatt til LNF, - et mindre 
areal sør for adkomstvegen ligger utenfor områdeplanen. I områdeplanen er det et areal 
med grønnstruktur /turveg langs eksisterende adkomstveg. Denne traséen må 
opprettholdes for påkobling til øvrig grønnstruktur/ løyper. I planforslaget som evt. skal 
erstatte dette LNF-arealet, er turvegen lagt på andre siden av adkomstvegen. 

Reguleringsplan Haugan vest – planID 201507 
Vedtatt 25.8.2016. Haugan Vest grenser 
inn mot planområdet i øst. Området har 
etter utbygging fått navnet 
«Tindegrenda».   
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er etablering 
av fritidsbebyggelse i et område 
beliggende sør for tidligere regulerte 
Haugan Vest/ Tindegrenda. Planområdet 
er beliggende nord for Hafjell. Planlagt 
utbygging skal legge til rette for 
fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Det skal også reguleres inn arealer for grønnstruktur, fordrøyning, renovasjon, 
parkering mm. Det skal tilrettelegges for høystandard fritidsbebyggelse med innlagt vann og 
avløp.  
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Plangrensa er i sør-vest satt slik at den i 
hovedsak følger plangrense i områdeplan 
for Haugan. Plangrensa avviker fra dette 
på noen få punkter for å kunne sikre areal 
til renovasjon og felles parkeringsplass 
for hyttefeltene i området, samt sikre 
areal til fordrøyning. Det sør-østre 
hjørnet nærmest Mosåa planlegges 
avsatt til LNF. 

 
PLANPROSESS 
Plan- og miljøutvalget behandlet reguleringsplan for Haugan vest 2 i møte 15.12.2020, sak 
114/20 og fattet følgende vedtak:  
 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget å legge 
reguleringsplan for Haugan vest-2, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker med plankart datert 
4.12.2020 og bestemmelser datert 3.12.2020, med tillegg av nytt pkt. 7.5 foreslått av 
kommunedirektøren». 

Reguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.12.2020 til 14.2.2021. 
Frist for merknader ble satt til 14.2.2021. Det har kommet 9 merknader til planen ved 
offentlig ettersyn. Merknadene er gjennomgått og følger vedlagt med kommunedirektørens 
kommentarer.  

Innkomne merknader er oppsummert i «Merknader i sammendrag med 
kommunedirektørens kommentarer». De merknader som er tatt til følge er innarbeidet i 
planmaterialet før sluttbehandling.   
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er kommet 9 merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn. Merknadene er 
sammenfattet i «Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer».  
 
Generelt er det pekt på at terrenget er bratt og krever betydelige landskapstilpasninger. 
Merknadene er kommentert og flere forhold er tatt inn før sluttbehandling. Det som gjelder 
endringer/tillegg i plankart og bestemmelser er tatt inn som endringer ved sluttbehandling 
og forslag til vedtak.  
 
LANDSKAP OG INNGREP 
Landskap og inngrep er kommentert i merknadene fra offentlig ettersyn. Inngrep fra 
vegføringer og bebyggelse blir omfattende i et terreng med dels svært bratte partier. Selv 
om byggeområdene ligger innenfor de rammer som er gitt for bebyggelse gitt bratthet, vil 
vegføringer og snuhammere gi store inngrep. Kommunedirektøren har tatt opp anbefaling 
med tanke på vurdering av tunløsning med felles parkering kommentert fra Innlandet 
fylkeskommune. Endringer er tatt inn i plankart med endringer av områdene FRF1/2 og FRF 
6/ 7 der vegene KV 2 og KV3 (plankart ved offentlig ettersyn) er tatt ut og adkomst er lagt 



  Sak 138/21 
 

 Side 49 av 70   
 

inntil Hauganvegen.  
 
Forholdet til eksisterende vann og avløpsledning er drøftet med VA-avdelingen. Vann- og 
avløpsløsning må gjennomgås på nytt for området med en ny samlet VA- plan. Dette 
medfører endringer og avklaringer før utbygging kan gjennomføres. I tillegg har det resultert 
i en omlegging hvor bebyggelse på FRF1/2 og FRF6/7 flyttes mot Haugan-vegen, jf. revidert 
plankart og planillustrasjon fra forslagsstiller datert 20.8.2021. 
 
Denne endringen av lokalisering av bebyggelse imøtekommer i vesentlig grad merknader, jf.   
planjusteringen for FRF1/2 og FRF6/7 datert 20.8.2021, legges til grunn ved sluttbehandling.  
 
BYGGING I BRATT TERRENG 
Det er ikke avsatt byggeområder i terreng som er brattere enn 1:3. Adkomst med veg, 
skjæringer/fyllinger gir derimot store inngrep som vil prege området for kun et begrenset 
antall hytter. I planforslaget etter offentlig ettersyn er veg og bebyggelse i området 
FRF1/2og FRF6/7 endret. Kommunedirektøren legger til grunn at bebyggelse kan 
opprettholdes med noe justering av byggeområde. Disse legges noe nærmere Haugan-vegen 
og adkomstvegene er tatt ut, jf. illustrasjoner og kommentarer til merknad 3.  
 
AREALUTNYTTELSE 
Kommunedirektøren anser det ikke som kritisk med en arealutnyttelse satt til mellom 30 -45 
% der byggeområdet er tilsvarende begrenset/konsentrert. Planforslaget viser 
sammenhengende grøntområder i til dels bratte områder og areal mot tilgrensende 
arealplaner. Dette gir en reduksjon av arealer som inngår ved beregning av grad av utnytting. 
En slik tilnærming medfører også at %BYA viser en forhøyet utnyttelsesgrad sammenlignet 
med reguleringsplaner som ikke har lagt inn større grøntarealer. Forutsatt at håndtering av 
overvann blir ivaretatt, vil dette ikke være kritisk etter kommunedirektørens vurdering.  
 
KLIMA 
Krav til reduksjon av klimagassutslipp er fraværende eller for generelle, - som påpekt i 
merknader fra offentlig ettersyn. Arealbruksendringer gir de største klimagassutslippene. 
Reduserte inngrep ift. veg og konsentrert/større utnyttelse av arealer gir mindre utslipp pr. 
bygd enhet. Ved å ta ut vegene KV2 og KV3 reduserer dette terrenginngrep og derav også 
klimagassutslipp.  
Bebyggelse og gjennomføring av utbygging, vil gi reduserte utslipp dersom blant annet andel 
betong reduseres med bebyggelse på peler eller det bygges med lavkarbonbetong. Betong i 
form av plate på mark utgjør ca. 60 % av en hyttes klimagassutslipp.  
 
Bruk av fossilfrie energikilder til maskiner for utgravinger og veger, utstyr til tørke og 
oppvarming av bygg i byggefasen vil også kunne gi et positivt bidrag til reduksjon av 
klimagassutslipp.  
Drift av bebyggelse i form av oppvarming i byggets levetid er det som vil kunne gi de største 
utslippene av CO2. Oppvarmingsbehov og valg av energikilde vil her gi ulike utslag. Bruk av 
elektrisitet til oppvarming, belysning, varmtvann mv. vil gi vesentlige utslipp som må 
beregnes etter en europeisk energimiks (fornybar, kull, fossilt mv). CO2 utslipp fra norsk 
fornybar strøm er 13 g/CO2/kWh i forhold til europeisk energimiks som er 130g/CO2/kWh.  
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Solpaneler(solstrøm) eller solfangere (oppvarming av vann/veske til romoppvarming, 
varmtvann mv.) vil kunne gi et bidrag i positiv retning mht. reduserte klimagassutslipp. 
Solpaneler og solfangere kan også være fasadeintegrerte i tillegg til integrert i tak.  
 
Det foreligger ingen hjemmel pr. dato til å stille krav til reduserte klimagassutslipp, kun 
anbefalinger og oppfordringer til å ivareta disse hensyn. Det er i bestemmelse i pkt. 1.15 
uttrykt at utbygging skal skje med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å redusere 
klimagassutslipp/klimafotavtrykk. Kommunedirektøren kan ikke komme med annet en 
anbefalinger da hjemmel til å stille krav ikke er til stede. Politikere kan derimot stille krav ut 
over gjeldende lovverk.  
 
OVERVANN  
Det er tatt inn presiseringer i krav til innhold i helhetlig plan for overvann, - jf. pkt 1.8. Dette er utført med bakgrunn i NVEs 
merknader ved offentlig ettersyn.  
 
VA-LØSNING OG KAPASITET 
Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i nett for vann og avløp for å imøtekomme utbyggingsnivået i planforslaget. Det er i dialog 
med VA-avdelingen satt føringer mht. utredninger og forutsetninger for gjennomføring av utbygging for økt kapasitet på 
VA-nettet i nytt pkt. i rekkefølgebestemmelsene, - pkt. 7.5.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSE KNYTTET TIL UTBYGGINGSPROGRAMMET 
Planområdet for Haugan Vest 2 er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplan for Øyer sør, og er derfor 
heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008. Likevel forutsetter kommunedirektøren at et vilkår for 
utbygging av området er at det må bidra til tiltak innenfor sentrumsringen, på lik linje med andre nye utbyggingsområdene i 
kommunedelplan for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revidering av kommunedelplan for Øyer sør, ville dette 
området blitt inntatt i et nytt utbyggingsprogram på lik linje med de øvrige områdene. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene med begrunnelse i økt trafikk gjennom 
Øyer sentrum og opp mot Hornsjøvegen. Rekkefølgebestemmelse var beskrevet/omtalt som et krav ved 1. gangs 
behandling, men uteglemt fra bestemmelsene. Det er derfor tatt inn ny rekkefølgebestemmelse som ivaretar dette.  
 
OPPSUMMERING 
Merknader fra offentlig ettersyn gir grunnlag for endringer av planforslaget før sluttbehandling. På bakgrunn av merknader 
ved offentlig ettersyn, foreslår kommunedrektøren følgende endringer som innarbeides før sluttbehandling av planen: 
 
PLANKART 
FRF1/2 og FRF6/7 er endret og re-lokalisert. Adkomst skjer fra Hauganvegen og KV2 og KV3 er tatt ut.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Pkt 1.8 suppleringer NVE: 
Plan for håndtering av overvann skal ivareta punktene i NVEs merknader:   
- Overvann skal enten fordrøyes på hver enkelt tomt eller det avsettes et areal til fordrøyning i planen som overvannet 
ledes gjennom. Som et utgangspunkt skal det settes av et areal som tilsvarer 10 % av de planlagte tette flatene. 
-  Overvann fra planlagt gjesteparkering i sørøstre del skal ledes til en grønnstruktur for  fordrøyning. Det anbefales å 
etablere et volum på min. 5,5 m3 i grøntområde for fordrøyning.  
- Takvann skal ledes direkte ut på terreng.  
- Langs Haugan-vegen i nedstrøms del må det legges til rette for infiltrasjon og grøfter slik at grøftene leder vannet mot eks. 
stikkrenner. Der grøftene krysser tilkomstveger må det sikres et lavbrekk på veibanen i tillegg til stikkrenne.  
-  Jevnlig tilsyn og vedlikehold av stikkrennene må ivaretas.  
-  Det må sikres flomveier gjennom planområdet 
-  Overvannsløsninger, flomveier, infiltrasjonsgrøfter og kryssinger/stikkrenner må  
  detaljeres på byggeplannivå.  
 

 
Suppleringer pkt 1.9 
Terrasse/veranda beregnes iht. veileder H-2300, men skal uansett ikke overstige 30 m2. 
Tillegg § 1.13 
Søknad kan ikke behandles før det er mottatt en helhetlig overvannsplan som sikrer forsvarlig utbygging og at 
fellestiltakene innenfor planområdet er gjennomført.  
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Pkt 1.15 – endring 
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til den til enhver tid gjeldende 
teknisk forskrift (TEK) 
Pkt 2.1.1 3 avsnitt: 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Fyllinger og skjæringer skal ikke være brattere enn 1:1,5. Maksimal fylling skal 
beregnes ut fra opprinnelig terreng og skal som hovedregel ikke overstige 1.5 m. Det skal være harmoni mellom skjæring og 
fylling. Fyllinger over 1,5 m skal begrunnes i søknad og vurderes i hvert enkelte tilfelle.  
 
2.1.4 Byggehøyder måles fra et punkt 30cm under overkant innvendig gulv. Bebyggelsen kan oppføres med plate på 
mark (terreng) eller med sokkeletasje. Bebyggelse med plate på terreng: Gesimshøyde/mønehøyde skal ikke overstige 
henholdsvis 3.2 m og 5.9 m. Bebyggelse med sokkel: Gesimshøyde/mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 5.9 m og 
8.95 m.  
 
Det tillates kun sokkeletasje der terreng og inngrepssone for bebyggelse er 1:4 eller  
brattere. 
Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. 
Sokkeletasjen skal ha materialbruk som harmonerer med hovedfasaden: tre, naturstein, skifer. 

   
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng. Kommunen kan ved skjønn 
tillatte høyden hevet. I en slik vurdering vil pilarer/søyler som støtter opp under inntrukket terrasse, vurderes som grunn til 
å unntas høydekravet. 
 
Terrasse kan være inntil 30 m2 iht. måleregler i H2300. 

 
 
7.3 Områdene for fordrøyning (F/FR1 og F/FR2), infiltrasjonsgrøfter og traséer for 
flomveier skal være ferdig opparbeidet i tråd med en helhetlig overvannsplan før det gis 
brukstillatelse på nybygg. 
 
Friområde GF1 skal sikres iht. pkt. 4.2 før det gis brukstillatelse på nybygg. 

 
7.5 Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides en helhetlig 
plan for vann og avløp for hele Haugan-området. Denne må omfatte eksisterende 
utbyggingsområder, samt Haugan vest 2 og Haugan BF2 og BF3.  Helhetlig VA-plan skal 
godkjennes av Øyer kommune. 
 
Utbygging av VA-nett i hht helhetlig plan må være gjennomført før fritidsboliger innenfor planområdet kan tas i bruk.  
 
Tillatelse til tiltak i planområdet kan bli gitt trinnvis i tråd med føringer i nevnte helhetlige plan for VA. 
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen hvert delområde som bygges ut. 
Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 

 
7.6 Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være 
sikret et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 

sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram 
 for Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale. 
 
 
 
OPPSUMMERING 
Det er foretatt endringer etter offentlig ettersyn der noen merknader er imøtekommet med 
suppleringer av bestemmelser.  2 områder er foreslått endret med adkomst og lokalisering 
ved sluttbehandling.  
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Det er stilt rekkefølgekrav mht. gjennomføring av utbygging, jf. rekkefølgebestemmelse.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer som er vist ved sluttbehandling.  
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling fra møtet 07.12.2021 vil bli ettersendt. 
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GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKERE: SOLVÅR AUSTLID OG HÅKON HEGSTAD HANSVEEN 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 21/2798     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/21 Plan- og miljøutvalget 09.11.2021 
 
139/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon datert 11.10.21 
2. Kjøpekontrakt mellom partene datert 11.10.21 
3. Grunnboksinformasjon per 27.09.21 
4. Landbrukstakst av Kjell Skarstad utstedt 18.08.21 
5. Selskapsavtale Stalsberg Samdrift DA fra 2007 

 
Sammendrag: 
Solvår Austlid og Håkon Hegstad Hansveen søker konsesjon på Kråbølstugua på Sør-Tretten. 
Selger er Odd Arne Kråbøl. Kommunedirektøren mener ervervet gir en tilfredsstillende 
driftsmessig løsning og at erververne er skikket til å drive eiendommen. Kommunedirektøren 
mener den avtalte kjøpesummen kan godtas.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det innvilges konsesjon, og at det av hensyn til bosetting, 
helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet settes vilkår om fem års personlig boplikt 
med ett års frist for tilflytting.  
 
 
Saksutredning: 
Solvår Austlid og Håkon Hegstad Hansveen søker konsesjon på landbrukseiendommen 
Kråbølstugua, g/bnr 90/2 m.fl. på Sør-Tretten. Selger er Odd Arne Kråbøl.  
 
Konsesjonssøkerne har til hensikt å tilflytte eiendommen. De vil oppgradere fjøset for hold 
av geiter og hest. Fjøset står tomt fra før, melkekvota og dyrkamarka opplyses å være 
bortleid.  
 
Søkers kvalifikasjoner: Austlid opplyser å være oppvokst på småbruk med hest og hun har 
erfaring som avløser. Hansveen er oppvokst på bruk med campingplass, høns, sauer og 
skogsmark. Ingen opplyser å ha formalkompetanse innen landbruk.  
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Den avtalte kjøpesummen er kr 4.350.000. 
 
 
Fakta om eiendommen: 

 
 
Til eiendommen hører også grunneiendommene g/bnr 58/6 og 90/6. Dette er 
matrikkelenheter som er sammenslått med g/bnr 90/2. Til eiendommen hører også en 
utgått matrikkelenhet som bør overføres sammen med resten. Dette gjelder g/bnr 90/15. 
 
Kråbølstugua ligger øverst på Sør-Tretten, ca 600 m.o.h, innerst i Kråbølstuguvegen ca 2 km. 
fra Simengardskrysset. Der ligger gardstunet med våningshus, driftsbygning, redskapshus, 
bryggerhus/verksted og garasje. All dyrkamarka i gardens eie (28,5 daa) ligger ved tunet, 
men er fordelt på fem skifter hvor det største er på ca 10 daa. Ut fra flyfoto kan det synes 
som om deler av dyrkamarka de siste årene kun har vært beitet. Skogen ligger samlet i en 
teig rundt garden. Ut fra flyfoto synes det som om det meste av skogen er uthogd.  
 
Til garden hører det seter på Jogrimslia hvor det er seterhus, lunnstuggu og seterfjøs. Iht. 
kontrakta har selger betinget fem års bruksrett på lunnstuggua. På Jogrimslia er det 
seterløkke med 11,2 daa overflatedyrket mark og 3,2 daa innmarksbeite. Garden har 
dyrkingsparsell med to felt på til sammen 65,4 daa i Digeråsen i Våsdalen. Her er det 
kvilebu/hytte og et uthus.  
 
Til garden er det 68 tonn aktiv melkekvote som er leid bort.  
 
 
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.  
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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. 
 
Boplikt 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i 
konsesjonsbehandlingen. I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, 
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som 
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. 
 
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett overtok 
eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt, dersom en tilflyttet eiendommen 
innen ett år og bebodde den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).  
 
Bosettingshensynet  
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, 
jf. rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes. 
 
Kråbølstugua ligger høgt oppe i bygda, det er 5,5 km til Tretten sentrum. For en moderne 
familie kan det nok oppleves som noe «tungvint» å bo så langt fra sentrumsfunksjonene. 
Rundt omkring i distriktene synes det å være en økende tendens til at slike utkantstrøk 
fraflyttes og det står mange hus tomme eller helst brukt til fritidsformål. Bare i 
Kråbølstuguvegen (inkl vegstubben mellom Simengardskrysset og avkjøringa til 
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Kråbølstuguvegen) er det tre småbruk og ett bolighus hvor eierne har bostedsadresse 
utenom kommunen. Dette taler for at boplikt kan være et virkemiddel for å opprettholde 
bosettingen, dersom det er ønskelig.  
 
Vanligvis er det slik at en bebodd eiendom holdes bedre i stand enn en ubebodd eiendom. 
Det har betydning for at jord og skog holdes i hevd og at produksjonsressursene inkl. 
kulturlandskapet skjøttes og holdes i hevd. Det er også en del fellesfunksjoner ute i slike 
bygder som må driftes. Dette er veganlegg, utgjerder, grunneierlag mm. Distansert eierskap 
medfører ofte at det er de som «bor att» som må bære disse byrdene mens de som bor 
lengre unna gjerne unndrar seg slike plikter. Det taler med tyngde for at bosetting er 
ønskelig. 
 
Fraflytting er gjerne også «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom 
flere hus står tomme enn om det er folk i alle hus. For å unngå at en får slike grender i Øyer 
er det viktig å stimulere til bosetting og bruk av boplikt synes å være nødvendig. Erfaringer 
viser også at eiendommer som bebos av eier holdes i bedre hevd enn eiendommer som blir 
leid ut. Det taler for en personlig boplikt.  
 
I slike sammenhenger har det vært vanlig å sette vilkår om 5-års boplikt, som er det samme 
som den lovbestemte boplikten for overdragelse på odel.  
 
Bolighusets tilstand 
I noen tilfeller kan bolighusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler mot 
å pålegge boplikt. I dette tilfellet er det brukbart og godt vedlikeholdt bolighus. Boplikt bør 
derfor ikke oppleves som tyngende.  
 
Samlet vurdering av boplikt  
Går folketallet ned, vil det på sikt ramme landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for 
kulturlandskapet og de gjenværende som fortsatt skal drifte lokalsamfunnet. Fraflytting fra 
utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive landbruksarealer i 
sentrale strøk. Kommunedirektøren er kommet til at det er tungtveiende grunner for at det 
bør være boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøkerne bør pålegges en personlig 
boplikt i fem år. 
 
Driftsmessig 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. 
 
Det er i liten grad beskrevet hvordan eiendommen skal brukes framover. Kråbølstugua er en 
eiendom med ressurser som tilsier at det er mulig med lønnsom landbruksproduksjon, selv 
om det kan synes som om det krever investeringer for å komme dit. Så er det heller ikke 
signalisert bruk som strider mot intensjonene i konsesjonsloven. Kommunedirektøren mener 
hensynet til driftsmessig løsning er ivaretatt ved ervervet.  
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Erververs kvalifikasjoner 
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å kjøpe en gard. Iht. rundskriv M-
1/2021 må det foretas en konkret helhetsvurdering av om søker er skikket, og at det skal 
utvises varsomhet når dette spørsmålet vurderes. Dette må uansett vurderes opp mot 
mulighetene av å oppfylle driveplikten i jordloven §8 annet ledd ved bortleie. 
 
Konsesjonssøkerne kommer begge fra Øyer og har sine røtter i og i tilknytning til jordbruket. 
Ut fra eiendommens størrelse og påregnelige drift synes søkernes kvalifikasjoner i være i 
orden.  
 
Prisvurdering 
Gjennom rundskriv M-1/2021 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. For bebygd 
eiendom med mer enn 35 daa dyrkamark eller 500 daa produktiv skog skal det gjennomføres 
priskontroll der kjøpesummen er over kr 3,5 mill. 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.  
 
Kjell Skarstad har taksert eiendommen til kr 4.350.000 som er lik kjøpesummen. Det er 
derfor god grunn til å legge taksten til grunn også for vurdering av kjøpesummen ved 
konsesjon. Skarstad har vurdert de enkelte verdikomponenter slik: 
 

 
Våningshus 
Opprinnelig fra 1940 men restaurert og påbygd i flere omganger. Omtales i taksten som godt 
vedlikeholdt med normalt behov for vedlikehold og utskiftinger. 
 

Våningshus 2 400 000 

Driftsbygning 450 000 

Garasje, redskapshus, bryggerhus 350 000 

Dyrket mark og beiter 540 000 

Skog 130 000 

Seter Jogrimslia og hytte/kvilebu Digeråsen 480 000 

Samlet verdi:  4 350 000 
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Ut fra gjeldende boligpriser i området synes takstverdi å være fornuftig for et godt 
våningshus på en gard. Takstverdien legges til grunn, ut fra beliggenhet er det ikke aktuelt å 
tillegg boverdi utover nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. 
 
Driftsbygning 
Driftsbygning og låve er oppført i 1969. Det er opprinnelig bygget for melkeku men er senere 
ombygd til saudrift. Fjøsdelen er oppført i betong med støpt dekke i etasjeskiller. Låvedelen 
er oppført i grovt bindingsverk. Det er fôrlåve med låvekjøring. Bygget er et godt 
utgangspunkt for tilrettelegging for en enkel driftsform men krever uansett noe påkost. 
Kommunedirektøren legger Skarstad sin vurdering til grunn.  
 
Garasje, redskapshus og bryggerhus 
Dobbel garasje oppført i 1975/76 i bindingsverk, og framstår som enkel og utidsmessig. 
Redskapshuset er et enkelt stolpehus som har behov for noe vedlikehold. Bygget har lav 
verdi. Bryggerhuset er muret i leca i grunnplanet med reisverksbygg i 2. planet. Dette bygget 
har funksjon som verksted, vedskåle, bod og bryggerhus. Det er behov både for vedlikehold 
og oppgradering. Skarstad har i sum satt 350.000 på disse bygningene noe som ut fra 
beskrivelsene synes å være noe høgt.  
 
Jordbruksaktiva 
Det fulldyrkede arealet er hovedsakelig egnet til grasproduksjon. Arealene nede i bygda må 
regnes som normalt god jordkvalitet, men det er noe tung arrondering. Normalt vil en ved 
konsesjon verdsette slike arealer til rundt 3-4.000/daa. Arealene i fjellet er vanskeligere å 
verdsette ut fra at dette kun er festede arealer. Her kan det legges en verdi på gjerder og 
nedlagte investeringer i oppdyrking. Særlig for arealene i Digeråsen er dette aktuelt. 
Dyrkamarka i Jogrimslia kan ikke tillegges særlig bruksverdi. Etter kommunedirektørens syn 
kan det ikke legges høyere verdi på jordbruksaktiva enn 200-250.000.  
 
Skog 
Det er ca. 153 daa produktiv skog på eiendommen som i taksten opplyses å være uten 
hogstmoden skog. Alt areal som er hogd er tilplantet. Skarstad har satt en verdi på skogen 
som representerer om lag 850 kr/daa. Med tanke for at plantekostnaden ligger på om lag 6-
7 kr/plante anses en slik verdi på forynget skog til å være akseptabel.  
 
Bygninger i fjellet 
Det er satt verdi på bebyggelsen i fjellet til 480.000. Det er både seterhus og lunnstuggu i 
Jogrimslia og kvilebu i Digeråsen. Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi vil trolig ligge noe høyere 
enn det som Skarstad har antatt, samtidig er bruksverdien lav. Det kan være aktuelt å 
sammenligne bruksverdi og utleieverdi. Til Jogrimslia er det ikke bilveg. Den ligger i de indre 
fjellområder hvor det krever særlige grunner for å få tillatelse til motorisert ferdsel. Dette 
taler for at bebyggelsen i Jogrimslia har lav verdi. Hytta i Digeråsen kan nok ha høyere 
utleieverdi, her er utfordringen at denne har kvilebu og har en eksistens betinget av at 
festevilkårene for dyrkingsparsellen holdes i orden. Alt i alt mener likevel 
kommunedirektøren at Skarstad sin verdi er noe beskjeden.   
 
Samlet vurdering av kjøpesummen 
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I forhold til Skarstad sin verdivurdering avviker kommunedirektørens vurderinger om verdi 
for enkeltkomponenter. En ser ikke at dette har betydning for vurdering av totalverdi for 
eiendommen. Kommunedirektøren legger derfor Skarstad sin verdivurdering til grunn og 
tilrår at den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår 
Austlid og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen 
Kråbølstugua g/bnr 58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse 
og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 
 
Åsmund Sandvik Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 09.11.2021 sak 119/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår 
Austlid og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen 
Kråbølstugua g/bnr 58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse 
og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 
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G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  
SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 21/2802     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/21 Plan- og miljøutvalget 09.11.2021 
 
140/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Konsesjonssøknad inkludert kjøpskontrakt, prospekt og landbrukstakst mottatt 12. oktober 
2021 

 
Sammendrag: 
Miranda K. K. Haugen og Knut Haugen søker konsesjon på landbrukseiendommen 
Opseth/Aasland g/bnr. 43/8 m.fl. i Øyer. Selgere er Ane og Bodil Teige. Konsesjonssøkerne 
har planer om å bosette seg på eiendommen, jorda på eiendommen er leid bort og planen 
er å fortsette denne avtalen.  
 
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning. Søknaden anbefales 
innvilget. 
 
Saksutredning: 
Miranda Kamilla K. Haugen og Knut Haugen, bosatt i Lillehammer kommune, søker 
konsesjon på landbrukseiendommen Opseth/Aasland g/bnr. 43/8 m.fl. i Midtbygda, Øyer 
kommune. Våningshuset har egen tomt med eget matrikkelnummer g/bnr 43/33. Setra 
(g/b/fnr 155/1/474) som følger eiendommen ligger ved Steinsætra i Øyer kommune. 
Formålet med ervervet er å benytte eiendommen til bolig, samt leie bort landbruksarealene. 
Selger av eiendommen er Ane og Bodil Teige. Den avtalte kjøpesummen er kr 4.500.000. 
 
Konsesjonssøkerne har krysset av på 
at de vil forplikte seg til å bosette 
seg på eiendommen. 
 
Fakta om eiendommen 
Sum dyrket mark er 24,1 daa, 
produktiv skog utgjør 92,3 daa, og 
eiendommens totale areal er på 
143,9 daa. Dyrkamarka ligger fordelt 
på fire skifter, hvor det tre ligger i 
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nær tilknytning til gårdstunet i sør og vest, det fjerde ligger ved setra. Dyrkamarka er til dels 
bratt, spesielt de to skiftene sør for gårdstunet (1:3 - 1:5). Dyrkamarka på eiendommen er 
leid bort. I tillegg er det noe innmarksbeite mellom dyrka marka ved gårdstunet og på setra. 
Skogarealene er i hovedsak fordelt på to teiger som begge ligger nord for gårdstunet, de to 
teigene deles av Midtbygdsvegen. Teigen nord for Midtbygdsveien inneholder skog med høy 
til uproduktiv bonitet, teigen sør for Midtbygdsveien består av i overkant av 1 daa skog av 
høy bonitet. Der er også litt over 1 daa uproduktiv skog som omkranser dyrkamarka rundt 
gårdstunet.  
 
Eiendommen er i forbindelse med salget taksert av Enge takst A/S Eirik Enge, som også har 
taksert våningshuset i egen tilstandsrapport for bolig. Opplysninger om bygningsmassen er 
hentet fra landbrukstaksten og tilstandsrapporten for bolig utarbeidet av Enge. Bebyggelsen 
på eiendommen består av: 
 

- Våningshus (1967): normal standard og planløsning fra byggeåret, vedlikeholdt, men må 
påregnes noe oppgradering av standard.  

- Garasje (70-tallet) og uthus (ukjent) tilknyttet våningshuset: Av forenklet byggverk, 
bygningene har skjevheter og generelt behov for vedlikehold. 

- Kårbolig (ukjent): Generelt dårlig forfatning og krever store vedlikeholdskostnader. 
- Driftsbygning (ukjent), vognskjul (ukjent), flere uthus (ukjent) og stabbur (ukjent): Generelt 

behov for vedlikehold og oppgradering. Driftsbygning ikke i bruk.  
- Seterhus (1914): Oppgradert i nyere tid, manglende ventilering av krypkjeller påkrever tiltak.  
- Seterfjøs (ukjent): Fra byggeåret, men vedlikeholdt.   

 
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. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven § 9 sier at Ved avgjørelse om søknad 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 
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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.  
 
Lovteksten kan leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven.   
 
Vurdering: 
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er forøvrig driveplikt på 
jordbruksarealene. 
 
Boplikt 
Iht. § 9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i 
konsesjonsbehandlingen. I følge § 11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, 
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som 
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen.  
 
Eiendommen har under 35 dekar dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett 
overtok eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt uten betingelser knyttet til 
lovbestemt personlig boplikt på eiendommen. 
 
Bosettingshensynet 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M- 01/2021 fra Landbruks- og matdepartementet. Det er altså ikke utviklingen 
av bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes. 
 
Opseth/Aasland ligger i Midtbygda, ca. 8 km fra sentrum i Øyer kommune. Dette er et 
område som kan regnes som et relativt attraktivt bosted, samtidig er det viktig å stimulere til 
at ikke eiendommer i utkantgrendene blir stående tomme. At landbrukseiendommer blir 
fritidseiendommer er heller ikke en ønsket utvikling. Fraflytting er gjerne «smittsomt» og går 
utviklingen i ei grend mot at flere eiendommer står tomme vil det gjøre det mindre attraktivt 
å bo i området. Hensyn til bosetting taler for at det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt 
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 
Her er det en vurdering om det bør kreves boplikt for å ivareta de samlede ressursene på 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av 
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og 
sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for 
fortsatt drift og bosetting. 
 
Av konsesjonssøknaden framgår det at bruket skal drives videre gjennom utleie av 
landbruksarealene. 
 
Etter lokale forhold er dette en liten eiendom ut fra arealstørrelse, og omkringliggende 
områder synes å være i aktiv landbruksproduksjon. For opprettholdelse og framtidig 
utvikling av eiendommen er det vesentlig med brukerens (og brukerfamiliens) stedlige 
tilværelse. I motsatt fall vil et distansert eierskap preget av fjernstyring i det lange løp være 
uheldig for garden. 
 
Som eier av landbrukseiendom er en som regel også andelseier i veglag, grunneierlag m.m. 
Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad 
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte 
innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne. 
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår om personlig boplikt på denne 
eiendommen. 
 
Hensynet til kulturlandskapet 
Kommunedirektøren mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta 
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og 
behovet man har hatt for å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare 
menneskene som kan forvalte og vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene 
synes å ha mindre eksistensiell betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når 
mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes å være forenlig med at eier 
ikke er til stede på eiendommen. 
 
Kulturlandskapet anses å ha vært godt ivaretatt rundt Opseth/Aasland fram til nå. Det legges 
til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet med eiers stedlige 
tilværelse. En mener derfor at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta 
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket 
er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes forenlig med at eier ikke er tilstede på 
eiendommen. 
 
Beboelseshusets tilstand 
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
mot å pålegge boplikt. Bebyggelsen på eiendommen består av et våningshus fra 1967 som 
anses å ha en normal standard og planløsning fra byggeåret. Det fremstår vedlikeholdt, men 
at det må påregnes noe oppgradering av standarden. Kårboligen på tunet er av ukjent 
byggeår og er av dårlig forfatning.  
 
Så skal det vurderes om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan 
oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av 
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leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom 
fast, i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort 
periode. Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, 
både mht. vedlikehold og det rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt 
gardstunet. Kommunedirektøren mener derfor at boplikten bør være personlig. 
 
Samlet vurdering av boplikt 
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere 
hus står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme 
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg. 
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive 
landbruksarealer i sentrale strøk. Kommunedirektøren er kommet til at det er tungtveiende 
grunner for at det bør være boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør 
pålegges en personlig boplikt i fem år. 
 
Erververs kompetanse/driftsmessig løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for 
å redusere kostnadene og tilpasse driften til enderinger i rammebetingelser for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsningen må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen 
er god. 
 
Konsesjonssøkeren har ikke oppgitt noe kompetansegrunnlag. En har derfor lite å legge til 
grunn ved vurdering av om erverver er tilstrekkelig skikket. 
 
Det må påregnes store kostnader hvis det skulle bli oppstart med ny husdyrdrift på 
eiendommen. Dyrkamarks leies bort og skal fortsatt leies ut. Den beste driftsmessige 
løsningen ville være om det ble ny drift med husdyr på garden og at dyrkamarka ble brukt 
for å fø gardens egen besetning. Fortsatt bortleie av jorda vil likevel være en akseptabel 
løsning siden drifta allerede er lagt ned.  
 
Det minnes i den sammenheng på driveplikten i jordloven § 8 og at ny eier innen ett år må ta 
stilling til om en skal drive jorda selv eller om driveplikten skal oppfylles ved bortleie med 
bindende kontrakt av minimum 10 års varighet. 
 
Kommunedirektøren mener hensynet til driftsmessig løsning er ivaretatt ved ervervet og at 
erververs formål ikke bryter med intensjonene i konsesjonsloven. 
 
Priskontroll 
Priskontroll skal kun gjennomføres ved erverv av bebygde landbrukseiendommer over 35 
daa dyrket mark eller produktiv skog over 500 daa. jf. konsesjonsloven. Denne eiendommen 
er bebygd og under arealgrensene for priskontroll. Det skal ikke gjennomføres priskontroll 
ved konsesjon for denne eiendommen. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda 
Kamilla Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 
43/8, 43/33 og 155/1/474 i Øyer kommune. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter 
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og 
bebor den i minimum fem (5) år fra registrering av bosted. 

 
Åsmund Sandvik Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 09.11.2021 sak 120/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda 
Kamilla Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 
43/8, 43/33 og 155/1/474 i Øyer kommune. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter 
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og 
bebor den i minimum fem (5) år fra registrering av bosted. 
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SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE 
SØKER: DAVID KALLESTAD 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 21/2853     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/21 Plan- og miljøutvalget 09.11.2021 
 
141/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Konsesjonssøknad fra David Kallestad datert 29.9.2021 
• Kjøpekontrakt av 29.9.2021 
• Kart over område 

 
Sammendrag: 
David Kallestad søker konsesjon på et 29,3 daa areal bestående av 5,5 daa skogsmark, 1,2 
daa innmarksbeite og 22,6 daa areal i Lågen. Arealet ligger på nedsiden av jernbanen og er 
en del av gården Nordlien g/bnr 62/1 i Øyer. Selger er Hans Kristoffer Nordlien. Arealet skal 
legges som tilleggsareal til areal som konsesjonssøker har fra før.  
 
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning og at den avtalte 
kjøpesummen kan godkjennes. Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksutredning: 
David Kallestad eier landbrukseiendommen Bårdseng g/bnr 61/1 på Øyer vestside. Dette er 
en liten landbrukseiendom uten selvstendig jordbruksdrift. Kallestad søker nå konsesjon på 
del av arealet på g/bnr 62/1, som eies av Hans Kristoffer Nordlien og som grenser inntil 
Bårdseng. Kallestad kjøper arealet som tilleggsareal til egen landbrukseiendom Bårdseng 
g/bnr 61/1. Han har planer om å bruke arealet til å forlenge egen strandsone ifm utleie av 
hytte med strandsone og fiskerett. 
 
Søknad om fradeling behandles som foregående sak i samme møte som denne 
konsesjonsbehandlingen. Det settes derfor som vilkår at deling innvilges for at søknad om 
konsesjon kan realitetsbehandles. Bakgrunnen for søknad om fradelingen var salg av arealet 
til David Kallestad som tilleggsareal. Søknaden var videre begrunnet med manglende 
adkomst til arealet. Avtalt kjøpesum er kr 35 000,-. 
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Fakta om eiendommene 
Areal på g/bnr 62/1 teig 4 Nordlien: 

 
 
Bårdseng: 

 
 
Kartutsnitt: 

   
 
 
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 
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unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Vurdering: 
Priskontroll   
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og har jordbruksareal. Ervervet skal derfor 
underlegges priskontroll.  
 
Gjennom rundskriv M-1/2021 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. 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. 
 
Det kan være vanskelig å vedsette omsøkt areal med tanke på den begrensede verdien det 
har som jordbruksareal, ettersom arealet kun består av 1,2 daa innmarksbeite som Nordlien 
ikke har hatt adkomst til. Den avtalte kjøpesummen er kr 35.000,-. Dette er en lav kjøpesum, 
og det antas at arealet er mer verdt for Kallestad enn for Nordlien. Kommunen godkjenner 
kjøpesummen. 
 
Driftsmessig løsning  
Arealet som erverves grenser inntil strandsone på Bårdseng. Felles eiendomsgrense betyr at 
eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at ervervet gir en god 
arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i sammenheng. Hensynet til god 
driftsmessig løsning er ivaretatt.  
 
Helhetlig ressursforvaltning  
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har strandsone i nærheten. Det 
vil gjøre forvaltningen av dette arealet mer effektiv. Hensynet til en helhetlig 
ressursforvaltning er ivaretatt.  
 
Erververs kvalifikasjoner  
Kallestad eier og driver gard med skog, strandsone og fiskerett fra før. Han anses å være 
tilstrekkelig skikket til å erverve dette arealet. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Øvrige momenter  
Arealet er lite av størrelse og blir slått sammen med et lignende areal. Arealene bør etter 
kommunedirektørens syn derfor også sammenføyes i matrikkelen. Dette bør settes som 
vilkår for konsesjon. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på erverv av 
areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Bårdseng g/bnr 61/1 som 
tilleggsareal.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr 62/1 og 
g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 09.11.2021 sak 121/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på 
erverv av areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen 
Bårdseng g/bnr 61/1 som tilleggsareal.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr 
62/1 og g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.  
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REFERATER - KST 09.12.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/2901     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
142/21 Kommunestyret 09.12.2021 
 
 
Brev til Statsforvalteren i Innlandet datert 27.10.2021: 
Skolens meldeplikt til barneverntjenesten: Redegjørelse – retting av pålegg etter tilsyn. 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «psykososialt skolemiljø i Øyer» - Status for 
arbeidet. 
 
Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 10.11.2021: 
Avslutter tilsyn – skolens meldeplikt til barneverntjenesten 
 
Statsforvalterens vurdering av Øyer kommune – 2021 
 
Informasjon Aurvoll skole 01.12.2021 
 
Omstilling og fornying 2022 – 2024 – statusrapport KST 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


