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Sak 154/19
ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Hjelmstadstuen Jorde
19/1997

Arkiv: 210

Saksnr.:
100/19

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.12.2019

154/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
1. Økonomirapport 3. kvartal 2019
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Årsbudsjett 2019
Sammendrag:
Kommunedirektøren legger fram årsprognose etter tredje kvartal for kommunestyret. Driftsprognose 2019 er samlet sett positiv for Øyer kommune, med betydelige merinntekter fra
skatt. Samtidig meldes det om økonomiske utfordringer innenfor flere av tjenesteområdene.
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning og
ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.
Saksutredning:
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter tredje kvartal. Det rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske sitasjon per 30. september 2019 og vurdering av prognoser for året.
Samlet økonomisk driftsprognose etter tredje kvartal er positiv. Det meldes om utfordringer
som vil medføre merforbruk på årsbasis fra sentraladministrasjon, fellesutgifter barnehage,
barneskolene, helse og familie, Øyer helsehus, hjemmetjenesten og miljøtjenester og
bofellesskap. Fellesutgifter, barnehagene, kultur og fellestjenester og veg, vann og avløp
(kommunale veger) har prognose balanse, mens fellesutgifter skole, Øyer ungdomsskole,
bolig og eiendom og plan og utvikling har prognose mindreforbruk.
På inntektssida er det prognose merinntekter fra skatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft,
renter og utbytte, mens det er merutgifter knytta til årets minimumsavdrag.
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De løpende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av klargjøring av ny avdeling
i Øyer helsehus. Dette er nærmere omtalt i rapporten.
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Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.
Vurdering:
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunaldirektørens vurderinger av de enkelte
områder.
Kommunedirektøren skal tilrå budsjettjusteringer ved større avvik fra årsbudsjett. På bakgrunn av framlagt rapportering foreslås budsjettjusteringer ved å øke frie disponible midler,
hovedsakelig fra skatt, som tilføres driftsdelen i budsjettet.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 3. kvartal til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer (tall i hele tusen kr):
Konto

Ansvar

11702
Skoleskyss

2200
Fellesutgifter
skole
13700 Kjøp fra 2300
andre
Fellesutgifter
barnehage
10101 Fastlønn 3400 Aurvoll
lærere
skole
10101 Lønn
3500 Solvang
lærere
skole
13700 Kjøp fra 4200 Helse og
andre
familie
17000 Refusjon 4200 Helse og
fra staten
familie
10100 Fastlønn
10100 Fastlønn
10100 Fastlønn

10100 Fastlønn

4400 Stabstj.
Helse og
omsorg
4410 Øyer
helsehus
4420
Hjemmetjenester

Funksjon

Tiltak

2231
Skoleskyss

Besparelser
skoleskyss

2117 Spes.pedtiltak

Styrkingstiltak
barnehage

900

2027 Spes.pedtiltak
2027 Spes.pedtiltak
2511
Barnevern
2547
Funksjonshemmede
2531 Pleie,
omsorg, hjelp

Styrket ramme
elevutfordringer
Styrket ramme
elevutfordringer
Styrket ramme
barnevernstiltak
Styrket ramme
inntektstap
ressurskrevende
Styrket ramme
lønnsmidler

400

2531 Pleie,
omsorg, hjelp
2541 Pleie,
omsorg, hjelp
hjemmeboende
4430
2343
Miljøtjenester Aktivisering PU
og bofellesskap
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UtgiftsUtgiftsøkning
reduksjon/
/InntektsInnt.økning
reduksjon
-200

1 200
1 000
1 500
750

Styrket ramme
1:1-tiltak
Styrket ramme
lønnsmidler

2 600

Styrket ramme
lønnsmidler

400

1 200
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19991 Motpost avskrivn.
kalkulatoriske
renter
18700 Skatt på
inntekt og
formue
18750 Eiendomsskatt
boliger og fri.
19000 Renteinntekter

9100
Investeringer

9000 Skatt,
ramme og
finans
9000 Skatt,
ramme og
finans
9000 Skatt,
ramme og
finans
15001 Renter
9000 Skatt,
på egne lån
ramme og
finans
15100
9000 Skatt,
Avdragsutgifter ramme og
egne lån
finans

8601 Motpost
avskrivninger

Svikt kalkulatoriske renter og
avskrivninger

1 000

8001 Skatt på
inntekt og
formue
8001 Skatt på
inntekt og
formue
8701 Renter og
utbytte

Økt
skatteinngang

-10 000

Økt
eiendomsskatt

-250

Økte
renteinntekter

-500

8701 Renter og
utbytte

Reduserte
renteutgifter

-500

8702 Lån

Økt minimumsavdrag

500
-10 450

Ådne Bakke
Kommunedirektør

10 450

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.12.2019 sak 100/19
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 3. kvartal til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer (tall i hele tusen kr):
Konto

Ansvar

Funksjon

Tiltak

11702
Skoleskyss

2200
Fellesutgifter
skole
2300
Fellesutgifter
barnehage
3400 Aurvoll
skole

2231
Skoleskyss

Besparelser
skoleskyss

2117 Spes.pedtiltak

Styrkingstiltak
barnehage

900

2027 Spes.pedtiltak

Styrket ramme
elevutfordringer

400

13700 Kjøp fra
andre
10101 Fastlønn
lærere
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10101 Lønn
lærere
13700 Kjøp fra
andre
17000 Refusjon
fra staten

3500 Solvang
skole
4200 Helse og
familie
4200 Helse og
familie

10100 Fastlønn

4400 Stabstj.
Helse og
omsorg
4410 Øyer
helsehus
4420
Hjemmetjenester

10100 Fastlønn
10100 Fastlønn

10100 Fastlønn

19991 Motpost avskrivn.
kalkulatoriske
renter
18700 Skatt på
inntekt og
formue
18750 Eiendomsskatt
boliger og fri.
19000 Renteinntekter

2027 Spes.pedtiltak
2511
Barnevern
2547
Funksjonshemmede
2531 Pleie,
omsorg, hjelp

2531 Pleie,
omsorg, hjelp
2541 Pleie,
omsorg, hjelp
hjemmeboende
4430
2343
Miljøtjenester Aktivisering PU
og bofellesskap
9100
8601 Motpost
Investeringer avskrivninger

9000 Skatt,
ramme og
finans
9000 Skatt,
ramme og
finans
9000 Skatt,
ramme og
finans
15001 Renter
9000 Skatt,
på egne lån
ramme og
finans
15100
9000 Skatt,
Avdragsutgifter ramme og
egne lån
finans

Styrket ramme
elevutfordringer
Styrket ramme
barnevernstiltak
Styrket ramme
inntektstap
ressurskrevende
Styrket ramme
lønnsmidler

1 200

Styrket ramme
1:1-tiltak
Styrket ramme
lønnsmidler

2 600

Styrket ramme
lønnsmidler

400

Svikt kalkulatoriske renter og
avskrivninger

1 000
1 500
750

1 200

1 000

8001 Skatt på
inntekt og
formue
8001 Skatt på
inntekt og
formue
8701 Renter og
utbytte

Økt
skatteinngang

-10 000

Økt
eiendomsskatt

-250

Økte
renteinntekter

-500

8701 Renter og
utbytte

Reduserte
renteutgifter

-500

8702 Lån

Økt minimumsavdrag

500
-10 450
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Sak 155/19
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - PERIODISERING MELLOM ÅR

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Hjelmstadstuen Jorde
19/1999

Arkiv: 153

Saksnr.:
101/19

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.12.2019

155/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Investeringsbudsjettet for 2019 nedjusteres etter prognoser per 1.11.2019 for prosjekter
som ikke blir sluttført inneværende år.
Saksutredning:
Kommunal- og regionaldepartementet har presisert følgende knyttet til budsjettering og
regnskapsføring av investeringer:
1. Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig.
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer og årlige bevilgninger er
nødvendig for å kunne pådra kommunen […] utgifter i budsjettåret.
Investeringsbudsjettet må reguleres for å tilfredsstille lovens krav til balanse, realisme
m.v.
3. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet
bruk av midler i året og ikke avvik på […] enkeltprosjektnivå.
Presiseringene forsterker investeringsbudsjettets ettårige karakter og innebærer at budsjetterte prosjekt som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på
nytt i investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.
Videre er det presisert at «forsinkelser og forseringer av investeringsprosjekter som påvirker
kommunestyrets bevilgninger må innarbeides i revidert budsjett når avvikene tilsier det.»
Dette tilsier at investeringsprosjekter med bevilgning i 2019 bør justeres etter framdrift og
faktisk prognose for regnskapsåret.
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2020.
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Justert
budsjett 2019
1 000
680
800
800
2 500
4 357
2 899
18 557
1 000

Prosjektnr. og navn
001134 Ombygging kontorbygg FamIn
001221 Bakketun bofellesskap 2019
001228 Øyer samf.hus - bytte av heis
001229 Utfasing oljefyr
001230 Asfaltering kommunale veger 2019
005706 Tingberg industriområde
007311 Utbygging Skriua - støyskjerming
009119 Trodal trinn 2
001189 Fakkelmannen
Sum budsjettjusteringer
006012 Økt vannforsyning (H5-H8)
006013 Ny VA-streng Ihle Panorama
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik
006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon
006017 Rehab. ledningsnett Øvregate
006018 Høydebasseng Øyer/Hafjell
006020 Hovedleningsnett til høydebasseng
Øyer/hafjell
006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg
Haug - Øyer kirke
006025 Høydebasseng Hunder
(Sørbygdsstrengen)
006106 Oppgradering Tretten RA
Sum budsjettjusteringer VA
Samla budsjettjusteringer
Endring i finansiering
006999 Bruk av lån Vann og avløp
006999 Refusjon fra private
000001 Bruk av lån øvrige investeringer
000001 Investeringsmoms
000001 Overført fra drift
000001 Bruk av fond
000001 Refusjon fra andre (private)
000001 Salg av fast eiendom
Sum reduksjoner

7 440
25 554
3 600
700
4 000
200

Prognose
Overføres til
2019
2020
170
-830
20
-660
60
-740
200
-600
1 100
-1 400
2 500
-1 860
200
-2 699
3 100
-15 660
-1 000
-25 449
300
100
50
100
-

-7 440
-25 254
-3 500
-650
-3 900
-200

50

-

-50

200

-

-200

100
9 495

-

-100
-9 445
-50 739
-76 188

50

36 739
14 000
15 772
5 774
-3 500
4 500
2 903
76 188

Vurdering:
Justering av investeringsbudsjett 2019 medfører at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms
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justeres ned i henhold til takten på investeringer. Bruk av fond økes i henhold til kommunestyresak 89/19, der tidligere forskutterte spillemidler ble tilbakeført til ubundet investeringsfond og forutsatt brukt inneværende år før nye låneopptak.
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når
regnskap 2019 er avlagt, med de endelige utgifter for året, vil det bli framlagt egen sak for
kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler til 2020.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i
saksframlegget.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.12.2019 sak 101/19
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i
saksframlegget.
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Sak 156/19
ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Hjelmstadstuen Jorde
19/1998

Arkiv:

Saksnr.:
88/19

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
21.11.2019

3/19

Ungdomsrådet

19.11.2019

3/19

Eldrerådet

20.11.2019

5/19

Flerkulturelt råd

20.11.2019

3/19

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

20.11.2019

156/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
1. Økonomiplan 2020-2023 – Årsbudsjett 2020, av 13. november 2019
2. Fritakslister for eiendomsskatt 2020
3. Øyer kommunes gebyrregulativ 2020
4. Budsjett for Kontrollutvalget 2020, av 23.9.2019
5. Tjenestebeskrivelser
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Oppsummering fra kommunestyrets gruppearbeid juni 2019
Sammendrag:
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for perioden 2020-2023 og årsbudsjett 2020
med vedlegg, etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14
dager.
Saksutredning:
Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning i
§§ 14-3 – 14-5. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til
vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.
Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistisk, jfr. § 14-4.
Første året i økonomiplan 2020-2023 vedtas som årsbudsjett – drift og investeringer – for
Øyer kommune 2020.
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens
budsjettforslag og tilleggsproposisjon foreligger.
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Det framlegges en balansert økonomiplan for fireårsperioden, basert på realiteten i
kommunens økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2020 legges til grunn 1,8 % netto driftsresultat, og for årene 2020-2023 er netto driftsresultat på i gjennomsnitt 1,9 %.
Det er etablert fire økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for utviklingen av
kommunens økonomi. Disse fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye
låneopptak i forhold til årlige avdrag.
Driftsbudsjettet vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens organisering fra
1.1.2019. Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2020-2023 med godkjenning av låneopptak for investeringer.
Ny budsjettforskrift etter endret kommunelov innebærer endringer av de forskriftsmessige
budsjettskjemaene. Det kan være behov for å legge fram en formaliasak for kommunestyret
for å hensynta alle endringer. Dette vil ikke ha betydning for realiteten i budsjettframlegget
som nå foreligger.
Vurdering:
Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av
Øyer kommunes økonomiske situasjon.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer
for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B)
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).
3. Låneopptak
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr
i 2020.
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder
(vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020.
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0
millioner kroner i 2020.
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på
gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i
hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.
e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i
henhold til kommunelovens § 14-18.
4. Eiendomsskatt
a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i
hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret
2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16.
b. De generelle skattesatsene som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres
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satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3
og 4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og
bruk redusert med to syvendedeler i 2020.
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre
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 etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle
fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn
under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller
opphever fritaket.
e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.
f. Ved taksering ot utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
5. Kommunale gebyrer
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 i samsvar
med oversikt i vedlegg 3.
6. Kommunale satser sosialhjelp
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommunedirektøren 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 per døgn gis kommunedirektøren
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer 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 kr gjennom budsjettåret.
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av
tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020.
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom
Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende ressurskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende
kvartalsrapport.
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være
uerholdelige.
11. Godtgjørelse
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.
12. Sats for inntektsskatt
For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %).
13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon,
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).
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Ådne Bakke
Kommunedirektør

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 19.11.2019 sak 3/19
Behandling:
Økonomisjef Anne Hjelmstadstuen Jorde orienterte om kommunedirektørens innstilling til
økonomiplan og årsbudsjett.
Ungdomsrådets uttalelse:
Ungdomsrådet er opptatt av kommunens tilbud innenfor kultur, idrett og ungdomsarbeid.
Her foregår mye godt forebyggende arbeid, det er positivt at dette videreføres på dagens
nivå.
Ungdomsrådet er innforstått med at kollektivtransport ikke er kommunens ansvar, men vil
likevel påpeke at tilbudet generelt sett er for dårlig og prisene for høye. Det er et særskilt
problem at avganger fra Lillehammer skysstasjon på ettermiddagen er dårlig tilpasset
skolenes avslutningstider inkludert gangtid fra skolene til skysstasjonen.
Behandling/vedtak i felles møte for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm
og Eldrerådet den 20.11.2019 sak 3/19
Behandling:
Økonomisjef Anne H. Jordet orienterte om kommunedirektørens forslag til økonomiplan og
årsbudsjett. Orienteringen ble gitt felles til Flerkulturelt råd, Rådet for mennesker med
funksjonsnedsettelser og eldrerådet.
Økonomiplan og årsbudsjett skal behandles i formannskapet 21.11. Deretter legges det ut på
høring før endelig behandling i kommunestyret i desember.
Etter orientering og spørsmålsrunde fortsatte Eldrerådet og Rådet for mennesker med
funksjonsnedsettelser drøftinger i eget møte.
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser og Eldrerådets felles uttalelse:
Rådene er opptatt av at kommunen har et tilbud om kartlegging av eldres bo- og
hjemmesituasjon med tanke på at de kan bo lenger hjemme. Tilbud om kartleggingen bør
skje etter en viss alder (eks 75 år).
Rådene ønsker at det opprettes flere stillinger for fysioterapeuter i kommunen. Det er lange
ventelister som påvirker rehabilitering og forebygging.
Behandling/vedtak i Flerkulturelt råd den 20.11.2019 sak 5/19
Behandling:
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Økonomisjef Anne H. Jordet orienterte om kommunedirektørens forslag til økonomiplan og
årsbudsjett. Orienteringen ble gitt felles til Flerkulturelt råd, Rådet for mennesker med
funksjonsnedsettelser og eldrerådet.
Økonomiplan og årsbudsjett skal behandles i formannskapet 21.11. Deretter legges det ut på
høring før endelig behandling i kommunestyret i desember.
Etter orientering og spørsmålsrunde fortsatte Flerkulturelt råd drøftinger i eget møte.
Flerkulturelt råds uttalelse:
«Generelt.
Flerkulturelt råd opplever at økonomiplan/budsjett er presentert på en god og oversiktlig
måte
i det foreliggende dokumentet.
Rådet vil ellers gi følgende innspill til driftsbudsjettet:
Voksenopplæring:
Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens forslag om å etablere voksenopplæring i egen
regi i Øyer kommune. Representanter for flyktningene i rådet mener ut i fra erfaring at et
læringssenter lokalisert i egen kommune gir flest gevinster.
Arbeidstrening/språktrening
Flerkulturelt råd registrer at det i økonomiplandokumentet er satt fokus på at Øyer
kommune som organisasjon må bli bedre til å tilrettelegge for at flere flyktninger kan bli tatt
inn på arbeids- og språktrening i kommunale enheter/arbeidsplasser. Det er viktig at dette
blir realisert.
Det lokale næringslivet er også en helt sentral aktør og samarbeidspartner som kan tilby
arbeidstrening og arbeidsplasser. Flerkulturelt råd vil selv ta initiativ til åpne møter med bl.a.
Næringsrådet, Lillehammer region vekst og primærnæringene v/ Bondelaget og
småbrukerlaget for
informasjonsutveksling og stimulere til videre kontakt og samarbeid.
Barnehageplasser:
Flerkulturelt råd ser svært positivt på at det er lagt inn helårseffekt på økningen i antall
plasser i barnehagene. Tilstrekkelig antall plasser og med et innhold som gir barna et godt
grunnlag i norsk språk før oppstart i grunnskolen, er vesentlig for barnas videre læring
Boliger:
Flerkulturelt råd er opptatt av at kommunens vedtatte boligstrategi følges opp gjennom bl.a.
salg av kommunale boliger til familier som leier bolig i dag. Dette er også foreslått i
økonomiplanen.
Rådet vil påpeke at om kjøp skal kunne finansieres må det være tilstrekkelig med
startlånmidler og boligtilskudd til videreformidling.
Brukermedvirkning:
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Flerkulturelt råd er opptatt at brukermedvirkning må stå sentralt i all planlegging og
gjennomføring av tiltak i kommunen og at bl.a. flyktningers erfaringer og kompetanse blir
brukt.
Stipendordning.
Flerkulturelt råd ser det som positivt at det etableres en stipendordning i kommunen som
kan være et viktig bidrag for å rekruttere sykepleiere og sikre kompetanse, men ser det som
ønskelig om ordningen etter hvert kan utvides med et større beløp og til å omfatte flere
yrkesgrupper.»
Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 88/19
Behandling:
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggsforslag som innarbeides i
kommunedirektørens forslag før den legges ut på høring:
«2. Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for
planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene er for
vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes som organisasjon og
som samfunn. Forutsetter tilskudd fra statlige myndigheter på 130.000 kroner.
Totalkostnad: 300.000,-. Kostnad med delfinansiering: 170.000,1. Vi ønsker en politisk styrt, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk i kommunen. Vi vil
derfor føre en streng dispensasjonspolitikk og vil ikke gå videre med planinitiativ som ikke er i
tråd med overorda plan eller de hensyn planen skal ivareta. Kommunen har en nylig vedtatt
kommuneplan som skal følges og arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør skal prioriteres. Vi
vil styrke planavdelingen med en 100% stilling med mål om vedtak av kommunedelplanen
innen utgangen av 2020.
Totalkostnad: 800.000,- Her er 200.000,- allerede avsatt til delfinansiering stilling
Lillehammer vekst, sak 92/19. Kostnad: 600.000 kroner.
Med en styrking av planavdelingen vil vi også fremskynde arbeidet med sti- og løypeplan for
Øyerfjellet da denne henger tett sammen med kommunedelplan Øyer sør.
Kostnad: inngår i styrking av planavdelingen.
3. For å få en mere rettferdig sosialpolitikk vil vi ta barnetrygden ut av inntekstberegningen
når økonomiske ytelser beregnes.
Kostnad: 400.000,-.
4. Vi ønsker en forbedring av arbeidsforhold og tjenestetilbudet i helse og omsorgssektoren i
kommunen. Vi vil derfor bruke 1.000.000,- fra «vikarbudsjett» til faste ansettelser.
Kostnad; 0,Forslag til endring i kommunedirketørens budsjettforslag dekkes i sin helhet av udisponerte
midler på kr.1.170.000.»

Side 15 av 49

Sak 156/19
Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Avstemming:
Punkt 1: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 a.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 b.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 c.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 d.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 e.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 a.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 b.: Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3
stemmer (2 AP, 1 H).
Punkt 4 c.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 d.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 e.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 f.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 8: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 9 a.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 9 b.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 9 c.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 10: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 11: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 12: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Punkt 13: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt.
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 1 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3
stemmer (2 AP, 1 H).
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 2 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3
stemmer (2 AP, 1 H).
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 3 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3
stemmer (2 AP, 1 H).
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 4 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3
stemmer (2 AP, 1 H).
Kommunedirektørens forslag med vedtatte tilleggspunkter ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP,
1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 H).
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Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer
for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B)
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).
3. Låneopptak
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr
i 2020.
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder
(vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020.
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0
millioner kroner i 2020.
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på
gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i
hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.
e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i
henhold til kommunelovens § 14-18.
4. Eiendomsskatt
a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i
hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret
2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16.
b. De generelle skattesatsene som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3
og 4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og
bruk redusert med to syvendedeler i 2020.
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre
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 etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle
fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn
under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller
opphever fritaket.
e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.
f. Ved taksering ot utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
5. Kommunale gebyrer
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 i samsvar
med oversikt i vedlegg 3.
6. Kommunale satser sosialhjelp
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommunedirektøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.
7. Kommunale satser hjemmehjelp
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Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn per døgn gis kommunedirektøren
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer 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 kr gjennom budsjettåret.
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av
tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020.
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom
Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende ressurskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende
kvartalsrapport.
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være
uerholdelige.
11. Godtgjørelse
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.
12. Sats for inntektsskatt
For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %).
13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon,
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).
Endringsforslag som innarbeides i budsjettabeller og økonomiplan dokument:
1. Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for
planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene
er for vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes som
organisasjon og som samfunn. Forutsetter tilskudd fra statlige myndigheter på
130.000 kroner.
Totalkostnad: 300.000,-. Kostnad med delfinansiering: 170.000,2. Vi ønsker en politisk styrt, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk i kommunen. Vi vil
derfor føre en streng dispensasjonspolitikk og vil ikke gå videre med planinitsiativ som
ikke er i tråd med overorda plan eller de hensyn planen skal ivareta. Kommunen har
en nylig vedtatt kommuneplan som skal følges og arbeidet med kommunedelplan
Øyer Sør skal prioriteres. Vi vil styrke planavdelingen med en 100% stilling med mål
om vedtak av kommunedelplanen innen utgangen av 2020.
Totalkostnad: 800.000,- Her er 200.000,- allerede avsatt til delfinansiering stilling
Lillehammer vekst, sak 92/19. Kostnad: 600.000 kroner.
Med en styrking av planavdelingen vil vi også fremskynde arbeidet med sti- og
løypeplan for Øyerfjellet da denne henger tett sammen med kommunedelplan Øyer
sør.
Kostnad: inngår i styrking av planavdelingen.
3. For å få en mere rettferdig sosialpolitikk vil vi ta barnetrygden ut av
inntekstberegningen når økonomiske ytelser beregnes.
Kostnad: 400.000,-.
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4. Vi ønsker en forbedring av arbeidsforhold og tjenestetilbudet i helse og
omsorgssektoren i kommunen. Vi vil derfor bruke 1.000.000,- fra «vikarbudsjett» til
faste ansettelser.
Kostnad; 0,Forslag til endring i kommunedirketørens budsjettforslag dekkes i sin helhet av udisponerte
midler på kr.1.170.000.
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EIERSTYRING GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS - UTBYTTENIVÅ 2020 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Hjelmstadstuen Jorde
19/2278

Arkiv:

Saksnr.:
104/19

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.12.2019

157/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
Notat: Utbytte for perioden 2020 - 2023
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
KS-sak 52/17 Gudbrandsdal Energi AS: Eierstyringsdokument og strategiplan 2017 - 2022
Sammendrag:
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret godkjenner framlagt eierstyring og utbyttepolitikk for Gudbrandsdal Energi Holding AS kommende treårsperiode 2020 – 2023.
Saksutredning:
Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) eies av Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner. Øyer og Ringebu eier 30 % hver, mens de to fronskommunene eier 20 % hver.
Eierstyringsdokument for GEH ble sist vedtatt i 2017, KS-sak 52/17. Her er det lagt til grunn at
det foretas en verdivurdering av selskapet hvert tredje år, og at utbyttenivået er 3 % av
selskapets vurderte markedsverdi. I 2018 ble det foretatt ny verdivurdering som fastsatte
markedsverdien til 1 089 millioner kroner, opp fra 903 millioner kroner i 2015.
De fire kommunene mottok brev fra Gudbrandsdal Energi Holding AS datert 16.10.2019
vedrørende eierstyring og utbyttenivå for perioden 2020 til 2023. Som det framgår av vedlagt
notat fremmer styret følgende forslag overfor eierkommunene, på bakgrunn av opprinnelig
forslag og etterfølgende møte med ordførerne i eierkommunene:
Styret behandlet saken på nytt i styremøte 4.10.2019. Styret foreslår følgende grunnlag for
selskapets utbytteprofil de neste tre årene:
- Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år.
- Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning ny
verdivurdering, men holder likevel utbyttenivå uforandret de tre kommende år.
- Ny verdivurdering foretas 1. halvår 20200 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den
neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres høsten 2022.
GEH la i utgangspunktet opp til et årlig utbytte for perioden 2020 – 2023 på 24,5 millioner
kroner. I møte med ordførerne 4.10.2019 ble det gitt signaler om at utbytte for perioden bør
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ligge på samme nivå som for de tre forutgående årene, som har vært 27,09 millioner kroner.
Disse signalene er lagt til grunn i styremøtet hos GEH den 4.10.2019.
For Øyer kommune betyr dette et fortsatt årlig utbytte på 8,127 millioner kr for perioden
2020 – 2023.
Vurdering:
Det vises til kommentarer i brev fra GEH, samt at ordførere i eierkommunene har hatt møte
med selskapet. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til saken enn å tilrå
at kommunestyret følger henstillingen fra styret.
Framlagt økonomiplan 2020- 2023 og årsbudsjett 2020 for Øyer kommune bygger på
videreføring av utbytte fra GEH på dagens nivå.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret i Øyer kommune godkjenner følgende eierstyring og utbyttepolitikk for
Gudbrandsdal Energi Holding AS for kommende treårsperiode 2020 – 2023:
1. Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år.
2. Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning
ny verdivurdering, men holder utbyttenivå uforandret de tre kommende årene.
3. Ny verdivurdering foretas 1. halvår 2022 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den
neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres i eiermøte høsten 2022.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.12.2019 sak 104/19
Behandling:
Brit K Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet da hun som ordfører i Øyer kommune
var med og framforhandlet avtale om utbyttepolitikk for Gudbrandsdal Energi AS. Brit K
Lundgård fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Brit k Lundgård erklæres habil. Saken
er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret i Øyer kommune godkjenner følgende eierstyring og utbyttepolitikk for
Gudbrandsdal Energi Holding AS for kommende treårsperiode 2020 – 2023:
1. Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år.
2. Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning
ny verdivurdering, men holder utbyttenivå uforandret de tre kommende årene.
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3. Ny verdivurdering foretas 1. halvår 2022 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den
neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres i eiermøte høsten 2022.
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gerd Hvoslef
19/1940

Arkiv: 033

Saksnr.:
69/19

Utvalg
Tjenesteutvalget

Møtedato
09.12.2019

158/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Integrerings- og mangfolds direktoratet m/vedlegg, datert 24.10.2019.
FSK-sak 88/19, Økonomiplan 2020 -2023, budsjett 2020.
Sammendrag:
Kommunedirektøren foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDI sin anmodning om
bosetting av 10 flyktninger i 2020.
Saksutredning:
Prognosene fra beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig å
bosette om lag 5100 flyktninger i Norge i 2020. Beregningen er gjort med utgangspunkt i:
 Prognoser over antall asylsøkere til Norge
 Prognoser over antall innvilgede asylsøknader
 Prognoser over antall overføringsflyktninger
 Andre internasjonale forpliktelser
Bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året og bli lavere eller høyere enn det som ligger
til grunn for anmodningen.
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i
2020. Ut i fra disse kriteriene har IMDI i samråd med KS vurdert anmodningen til
kommunene.
Kriteriene som ligger til grunn for anmodningen er som følger:
 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting.
 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, - samt muligheten for å få arbeid eller
ta utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt
 Kommunes kapasitet og kompetanse til ås sikre et godt integreringsarbeid skal tas
hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes bl.a. med utgangspunkt i kommunens
innbyggertall. Sammenslåtte kommuner vurderes særskilt
 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer med
mindre det foreligger særskilte forhold
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 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes
særskilt for bosetting
 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten,
stabilitet i tjenestetilbudet og ven til rask omstilling
 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel
innvandrerbefolkning. Et område her brukes om en kommune eller bydel.
 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.
Med utgangspunkt i ovennevnte har IMDI anmodet Øyer kommune om å bosette 10
flyktninger i 2020.
Vurdering:
Øyer kommunestyre har fulgt opp alle anmodninger fra IMDI om bosetting, og det er bosatt
flykninger i kommunen de siste 30 – 40 årene. Endringer i flyktningpolitikken nasjonalt og
internasjonalt har medført at antallet det er behov for å bosette de siste årene er blitt
redusert og for Øyer kommunes vedkommende har det resultert i en halvering av
bosettingen fra ca. 25 til 10-12 personer i året. I 2019 ble Øyer kommune anmodet om å
bosette 12 personer. Hittil i år er det bosatt seks overføringsflyktninger. IMDI har søkt ut fire
til, men ankomstdato er ikke fastsatt.
Ut ifra de kriterier som er benyttet for vurdering av bosetting, er Øyer kommune anmodet
om å ta imot 10 flyktninger i 2020. Det er sannsynlig at dette vil bli overføringsflyktninger.
Endringer i bosettingstallene tilsier at aktiviteten må endres og tilpasses nye forutsetninger.
Det er viktig med kontinuitet i bosettingsarbeidet i kommunen, stabilitet og kompetanse i
tjenestene og ha beredskap for opp – og nedbygging av bosettingskapasiteten.
Kommunedirektøren mener anmodningen fra IMDI bør imøtekommes, og at det er svært
viktig å opprettholde kapasitet i kommunen til å kunne bosette flyktninger også videre i
økonomiplanperioden.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2020,
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Gerd Hvoslef

Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 09.12.2019 sak 69/19
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Tjenesteutvalgets innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2020,
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.
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PLANID 201710 - KRINGELÅSLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Helge Haugan
17/1696

Arkiv: REGPL 201710

Saksnr.:
75/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
10.12.2019

159/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
1. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer
2. Plankart sist revidert 8.10.2019
3. Reguleringsbestemmelser sist revidert 9.10. 2019
4. Planbeskrivelse sist revidert 8.10. 2019
5. ROS-analyse sist revidert 8.10.2018
6. Helningskart
7. Illustrasjoner Jarmund & Co
8. NVEs tilbakemelding og vurdering av innsigelsesgrunnlaget – brev av 14.11.2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PU-sak 98/17 - 1. gangs behandling planutvalget
Sammendrag:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i
plankart og reguleringsbestemmelser.
Saksutredning:
FORSLAGSSTILLER
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal
behandling av Structor Lillehammer AS på vegne
av Kringelåslia AS.
BELIGGENHET
Planområdet ligger innenfor gjeldende
reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend
vedtatt 28.4.2005, revidert med mindre endring
28.3.2006.
PLANSTATUS
Området er regulert til byggeformål for
fritidsbebyggelse i vedtatt/gjeldende plan med
betegnelse FB12 og FB13.

PLANOMRÅDE
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PLANENS FORMÅL
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling og utbygging av
Kringelåslia/Hafjelltoppen Fjellgrend, i tråd med gjeldende reguleringsplans bestemmelser
med krav om detaljregulering.
En mindre del av planområdet reguleres til byggeområde for fritidsbebyggelse i stedet for
kombinert formål næring og fritidsbebyggelse. Konsekvensen av dette er omtalt i kapittel 6 i
planbeskrivelsen.
PLANPROSESS
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer rådhus den 11.8.2017. Varsling av oppstart ble sendt naboer
og aktuelle instanser med brev den 2.10.2017.
MEDVIRKNING
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og ved
utlegging til offentlig ettersyn. En del spørsmål i fbm planprosessen er besvart, både pr
telefon, e-post og med utsendelse av tilleggsmateriale etter ønske. Da flertallet av berørte
eiere av fritidsboliger er bosatt andre steder er det vurdert lite hensiktsmessig å gjennomføre
åpne møter.
PLANPROSESS
Planforslaget ble behandlet i planutvalget 4.12.2018, sak 98/17 og vedtatt lagt ut til offentlig
ettersyn i 6 uker. Brev datert 6.12.2018 ble sendt berørte parter/naboer og regionale
myndigheter samt annonsert i ByAvis 13.12.2018. Frist for merknader var satt til 31.1.2019.
Ved høringsfristens utløp var det kommet 7 merknader til planforslaget. Merknader er
gjennomgått og sammenfattet i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer som
vedlegges saken ved sluttbehandling, - se vedlegg 1.
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SLUTTBEHANDLING I PLANUTVALGET 22.10.2019
Reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13 ble lagt fram for planutvalget i møte
22.10.2019, sak 64/19. Avklaring av innsigelse fra NVE var da pr. dato ikke avklart.
I rådmannens saksframlegg ble det derfor tatt inn følgende tekst:
«Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som
delegert vedtak når bekreftelse foreligger på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.»
Vedtak i planutvalget:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen i påvente av endelig rapport fra NVE.» (vedtatt
med 5 mot 2 stemmer).
Kommunedirektøren har følgende kommentar om formaliteter:
- Innsigelse frafalles ikke før planen er vedtatt av kommunestyret.
- Krav og tiltak i hht NVEs føringer gitt i brev av 14.11.2019 er innarbeidet i plankart og
reguleringsbestemmelser før kommunestyret sluttbehandler planen og vedtar
reguleringsplanen.
- Melding om kommunestyrets vedtak annonseres og brev sendes regionale myndigheter
(inklusive NVE) og parter med merknad til planen ved offentlig ettersyn.
- Dersom NVEs forutsetning er ivaretatt ved kommunestyrets sluttbehandling og vedtak av
planen, vil NVE formelt frafalle innsigelsen.

PLANFORSLAGET
Planområdet utgjør ca. 89 daa.
Arealfordelingen er noe endret
etter offentlig ettersyn, jf.
revidert tabell.

Vurdering:
MERKNADER
Merknader omfatter også innsigelse fra NVE til sikkerhet i forhold til flom og skred samt
innsigelse fra Fylkesmannen Innlandet til mangelfull utredning av ROS.
Merknader er gjennomgått og gjengitt i sammendrag med kommunedirektørens
kommentarer og inngår i sammendrag som eget vedlegg i saksdokumenter ved
sluttbehandling. Merknader som er tatt til følge er innarbeidet i plankart og bestemmelser
ved sluttbehandling.
INNSIGELSE
Forslagsstiller har gjennom møter, utredninger med oversendelse til NVE prøvd å svare ut
NVEs innsigelse, sist i revidert planmateriale 13.11.2019.
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NVE har i brev av 14.11.2019 gitt tilbakemelding og vurdering av innsigelsesgrunnlaget for
Kringelåslia nedre FB12 og FB13 ut fra revidert planmateriale.
NVE skriver at;
«Sikringssonen (kfr tverrprofilene) har god nok bredde/kapasitet til å ta unna beregnet
vannføring ved 200-års flom + klimapåslag 40%. På et lite strekke (ca. 20m) har terrenget et
slikt fall at vannet ved en flom kan ta uønsket veg mot sør. Det er på dette strekket derfor
lagt inn i plankart og bestemmelser at
det skal bygges en flomvoll (høyde ca. 1,5m) for å lede vannet tilbake til bekkedraget / hindre
inntrengning i byggeområdet ved siden av. Vi håper med dette NVEs grunnlag for innsigelser
vil bortfalle.»
I planbestemmelsene er følgende oppdatering innarbeidet som en følge av konklusjonen i
notatet:
§ 4.3 Avledningsanlegg. I området merket SOA skal det etableres avledningsanlegg for
overvann i form av en 1,5 høy voll. Vollen skal plastres med stein på siden som vender mot
nord.
§ 6.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet.
Planen skal sikre at det velges gode løsninger for overvann som ikke naturlig drenerer til
bekken nord i planområdet. Planen skal også vise hvordan vannet kan fordrøyes innenfor
planområdet, slik at økt avrenningshastighet til områder nedstrøms planområdet ikke
oppstår.
§ 8.4 Avledningsanlegg for overvann (flomvoll) i formål SOA iht pkt. 4.3 skal være etablert før
bygging i område BFR4 settes i gang.
Plankartet er oppdatert med arealformål SOA (anlegg for infiltrasjon/fordrøying/avledning) i
overgangen mellom hensynssone flom og fritidsbebyggelsen i BFR4:

Konklusjon
«Med disse endringene innarbeidet i planen, mener NVE at grunnlaget for innsigelsen kan
bortfalle.
Formelt sett vil ikke grunnlaget bortfalle før det foreligger endelig vedtatt plan med disse
endringene og tidligere avklaringer, innarbeidet. NVE ber om å få tilsendt endelig vedtatt
plan».
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Overvannsplan skal gjennomgås med uavhengig kontroll av fagkyndig. Uavhengig kontroll skal
vedlegges sammen med overvannsplan ved søknad om tillatelse til tiltak.

VESENTLIGE ENDRINGER GJORT ETTER OFFENTLIG ETTERSYN
På bakgrunn av offentlig ettersyn er det foretatt endring av utbyggingens omfang for å
imøtekomme merknadene. Antall enheter er tatt ned fra 919 enheter til maksimalt 375
enheter i planområdet. Det er kun 2 frittliggende hyttertomter i planen og utbygging for
leiligheter for de øvrige områdene. Øvre ramme for utbygging styres ut fra maksimalt tillatt
antall kvadratmeter bruksareal (m2 BRA) som nå er tilsvarende gjeldende plan, Hafjelltoppen
Fjellgrend, vedtatt 28.4.2004. Denne er angitt i bestemmelsenes pkt. 2.3.
UTBYGGINGSVOLUM/ANTALL ENHETER
Forslagsstiller har nedjustert anslag på maksimalt tillatt antall enheter til 375.
Utbyggingsvolum følger også de rammer for tillatt antall kvadratmeter bruksareal som er gitt
i gjeldende plan, - ca. 34 000 m2 BRA. Maksimalt tillatt BYA er også justert tilbake til
35 % BYA slik det er i gjeldende plan.
Kommunedirektøren understreker at planen anses som nedskalert og i samsvar med
gjeldende plan.
STEDSTYPISK BEBYGGELSE
Landskap og terrengforhold avviker fra de normale fritidsbebyggelsesområder og småskala
bebyggelse som i hovedsak preger utbyggingen av fritidsboliger i Hafjell. Det er ikke mulig å
tilpasse frittliggende hytter i 1 etasje eller med sokkel i store deler av planområde avsatt til
byggeformål. Dette ville gitt store terrenginngrep og store fyllinger og skjæringer.
Bebyggelsen må tilpasses landskapet og da må bebyggelsen preges av leilighetsbygg, noe
som ikke er stedtypisk for Hafjell. Utbygging av Geitryggen med leiligheter og parkering i pkjeller er en mer nærliggende utbyggingsform. Bebyggelse i Bukkespranget med gavler ut
mot dalen er helle ikke en typisk utbygging for Hafjell.
BYGNINGSTYPE/BYGNINGSFORM
Utbyggingsillustrasjon viser leilighetsbygg der veier/adkomst går gjennom bebyggelsen,
parkering under terreng og trapper/ramper med svalganger mot øst. Det er et krevende
terreng å bygge ut og utbygging med konsentrert leilighetsbygg gir en utbygging mer i
samsvar med leiligheter i Geitryggen. Arkitekturen er annerledes, men materialbruk er det
som vil være en fellesnevner. Volumene er brutt opp med et «bølgende mønetak», slik det
fremgår av illustrasjonene.
Utbyggingen er tatt ned i antall enheter i samsvar med gjeldende plan for området og det er
vedlagt en veiledende utbyggingsillustrasjon. Denne gir prinsipielle føringer for utbyggingen.
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BYGGEHØYDER
Det foreslås byggehøyder for hytter med gesimshøyde 3,5 m og mønehøyde 5,95 m, dette er
tilsvarende høyder for hytter i planer av nyere dato. Leiligheter er angitt i bestemmelser
med maksimalhøyde 10,5 m, med parkering i sokkeletasje/under bakkenivå.

Illustrasjonene av
bygningsvolumene viser en avtrapping av bebyggelsen med en brattere takvinkel som senker
gesimshøyden.
Bestemmelse 2.3.1 ved offentlig ettersyn: Maksimal høyde er 10,5 m fra gjennomsnittlig
planert terreng, samt i tillegg parkeringskjellere i sokkel og under bakkenivå. Disse er
videreført i bestemmelser ved sluttbehandling.
BYGGEOMRÅDER/GRØNTOMRÅDER
Det er lagt inn grøntområder i planen i samsvar med illustrasjon, vist nedenfor, utarbeidet av
Jarmund &Co AS (Sivilarkitekter MNAL). Disse områdene sammenfaller med de bratte
områdene (terreng 1:3 eller brattere) som ikke skal vises som byggeområder.
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SYNLIGHET/LANDSKAPSVIRKNING
Synlighet og landskapsvirkning er belyst i planbeskrivelse og vedlagt illustrasjon. Bebyggelsen
er her planlagt på tvers av koter med gavler mot høyereliggende bebyggelse mot øst og
nedover i dalsiden.
Virkning i forhold til nær og fjernvirkning er også vurdert under merknader i sammendrag
med siktanalyser. Denne viser at området vil være godt synlig sørfra. Synlighet og
eksponering for ferdsel og trafikk langs E6 vil påvirke opplevelsen av landskapsrommet.
God utnyttelse av allerede avsatte utbyggingsområder anser kommunedirektøren som viktig.
Planforslaget viderefører gjeldende plan med mindre unntak for byggehøyder. Disse
endringene var innarbeidet ved offentlig ettersyn og kommunedirektøren mener at det nå er
riktige rammer for utbyggingen som også ivaretar landskapshensyn så langt dette er mulig i
et område avsatt som byggeområde i en kommunedelplan og en gjeldende reguleringsplan.
Synlighet er omtalt og illustrert med siktanalyse i merknader i sammendrag, se vedlegg 1.
RISIKO OG SÅRBARHET
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Kartutsnitt over viser buffersone langs bekkefar, bekker ved åpne stikkrenner /blå strek) og
bekker ved tette stikkrenner (rød strek). Flomkart med buffersone forutsetter etablering av
hensynssone langsmed bekken (lyse blå soner langs bekker – 20 m bredde til hver side av
bekkeløp). Tiltak mot flom og overvann er tatt i plankart og reguleringsbestemmelser på
grunnlag av tilbakemelding fra NVE i brev av 14.11.2019. Fylkesmannens innsigelse til ROSanalysen er svart ut i planbeskrivelsen og oppdatert ROS-analyse.
REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser om overvann og riggplass, anleggsveg og
renovasjon i forbindelse med utbyggingen.
ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN:
PLANKART
- Endret hensynssone flom
- Tegnet inn byggegrenser
- Tegnet inn område GF – friområde/grønnstruktur
- Tegnet inn flomvoll SOA

REGULERINGSBESTEMMELSER
Pkt 1.1 3. ledd betegnelse 2010 kjøreveg endret til SKV
Pkt 1.1 4. ledd nytt formål 3040 Friområde GF
Pkt 1.3 Tillegg - Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal samlet ikke overstige 3 m.
Avsnitt terreng endret til:
Terreng med fall brattere enn 1:4 skal bygges med sokkel
Terreng brattere enn 1:2 skal ikke bebygges
Pkt 1.4 – Mindre justeringer i tekst, - ny tekst lyder:
Materialer for bebyggelse skal være bruk av naturstein, skifer og treverk.
Terrengmurer skal være i lokal/stedegen stein eller naturstein.
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Fargesetting skal være mørke jordfarger. Vindskier skal være i hyttas/byggets hovedfarge.
Omramninger dører og vinduer kan være med kontrastfarge.
Torv eller tre skal benyttes som taktekking på alle bygg. Materialer skal være i ikke
reflekterende materialer med unntak av vinduer og ved bruk av solpaneler/solfangere der
hensynet til fornybare energiløsninger og bærekraftig utvikling og materialvalg skal
prioriteres.
Nytt pkt 1.5 Solcellepaneler:
Solcellepaneler som er integrert i tak eller integrert i bygninger tillates. Solcellepaneler på tak
skal ha samme helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.
Pkt. 1.6 Gjerder – tekst omarbeidet: Oppsetting av gjerde er forbudt. Øyer kommune kan i
særskilte tilfeller fravike forbudet der det ansees som nødvendig av sikkerhetsmessige
hensyn. Momenter i vurderingen kan være bratt og/eller farlig terreng i tilknytning til
uteareal eller nærhet til veg. Momentene som her er oppgitt er ikke uttømmende. Tillatelse
skal kun gis unntaksvis, og tidligere forvaltningspraksis i tilsvarende områder skal være
veiledende.
Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 1,40m. Søknad skal sendes til og
godkjennes av Øyer kommune.
Portaler er ikke tillatt.
Sikringstiltak langs veg skal være iht Statens vegvesens normaler og settes opp i henhold til
spesifikasjoner fra leverandør.
Pkt 1.9 Veg, vann avløp og renovasjon – endret tekst 1.avsnitt:
En helhetlig plan for veg-, vann-, avløp og kabelnett skal godkjennes av kommunen før arbeidene
startes opp. Planen skal omfatte hele planområdet. Det skal vise plassering og dimensjonering av
stikkrenner, grøfter og andre nødvendige tiltak.

Pkt. 1.11 Parkering – flyttet til pkt. 2.3.
Pkt. 2.3 parkering – tillegg:
For leilighetsbygg skal parkering som hovedregel være parkering under byggene.
pkt. 1.13 Byggesak – endret nummerering/justert innhold:
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og
nabobebyggelse. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt
av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og
ledningstraséer). På arealer som ikke blir berørt av terrenginngrep som nevnt over, skal
eksisterende grunnvegetasjon (marklag) bevares.
Pkt 1.14 Tomtedelingsplan er tatt ut.
Pkt. 1.16 Definisjoner er tatt ut
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Pkt. 1.15 Klima og miljøhensyn (endret nr fra 1.17) utfyllende bestemmelse bærekraftig
materialbruk, klimagassutslipp og energibruk.
Pkt. 1.16 Utendørs belysning ny bestemmelse:
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover
maksimalt 70 grader fra vertikalen.
Pkt. 2.1 endret til:
Områdene merket BFR skal benyttes til fritidsbebyggelse.
Pkt. 2.2 Adkomster 1 linje BFR5 er tatt ut, g BFR15 er supplert med adkomst fra
Storsteinsvegen i tillegg.
Pkt 2.3 Parkering, - flyttet fra pkt 1.11 – følgende tekst - uendret:
Parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§
5-3 og 5-7 i veileder H-2300 – Grad av utnytting fra Miljøverndepartementet 2014.
Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til rette for det. Garasjeanlegg som er
nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal. Adkomstveg på tomter skal ikke
regnes med i bebygd areal.
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr boenhet og i tillegg 20 % gjesteparkering. Parkering
kan plasseres på terreng eller i parkeringskjellere. For leilighetsbygg skal parkering som
hovedregel være parkering under byggene. BYA til parkeringsplass på terreng regnes som 20
m2 pr plass.
I terreng med fall inntil 1:4 kan det anlegges parkering på terreng.
For leilighetsbygg med 6 enheter eller mer og terrengfall større enn 1:4 skal parkering skje
under bakken i felles garasje eller p-anlegg.
Pkt 2.3.1 – 4 tatt ut og erstattet med ny tekst 2.4 og 2.5 og endret nummerering 2.5 til 2.6 –
område merket BSA.
Pkt. 2.4 Antall boenheter, - endret nummer fra 2.3 – hele bestemmelsen erstattet med
Maksimalt kan det etableres 375 boenheter innenfor planområdet.
Maksimalt tillatt m2 BRA er 34 000 m2 for hele planområdet.
Pkt. 2.5 – Byggegrense flyttet fra 1.9.
Pkt 2.6 – Alle områder benevnt BFR, unntatt BFR8, skal bygges som leilighetsbygg
Revidert tekst:
Det kan oppføres fritidsleiligheter som frittstående bygg, i tun eller som leilighetsbygg i rekke
eller terrassert. Før tillatelse til tiltak kan gis må det være avklart om den enkelte BFR skal
bebygges etter en situasjonsplan eller om området skal inndeles i nye tomter/tuntomter.
Dersom det skal bygges ut etter en situasjonsplan må denne godkjennes før/samtidig som
det gis tillatelse til tiltak. Situasjonsplanen skal vise plassering av bygninger og adkomster til
disse. Parkering på bakken skal vises dersom dette er aktuelt. Det kan foretas oppdeling i
tuntomter innenfor det enkelte område, eventuelt kan ett eller flere delområder ses under
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ett. For tun skal det utarbeides egen situasjonsplan som skal vise hele tunet med
tomteinndeling.
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 35% i alle BFR. Ved ytterligere inndeling av tuntomter i et
enkelt BFR-område skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 40% innenfor en enkel tuntomt, og
totalutnyttelse på 35% BYA skal ikke oversiges for det enkelte BFR-området. Maks BYA pr.
bygning skal ikke overstige 350m2.
Bestemmelse om høyder, skjæring og fylling er som ved offentlig ettersyn.
Pkt. 2.7 Område BFR8 kan bebygges med 2 hytter, - tekst bestemmelse uendret
Pkt. 3.1 endret betegnelse SKV og supplert med nytt avsnitt:
Alle sideinngrep i form av skjæringer og fyllinger langs vegen skal istandsettes og revegeteres
snarest og senest 1 år etter at vegen er etablert. Der det brukes støttemur må dette være
ved bruk av stedegen stein eller tilsvarende type naturstein.
2. avsnitt, - tekst erstattet med;
Vegene skal vinterbrøytes.

Pkt. 4.1 Ny tekst:
4.1 Områder merket GF skal brukes til friområder.
I friområdene skal terreng og stedlig vegetasjon søkes beholdt. Det tillates hogst for
vedlikehold, samt hogst og mindre planeringsarbeider for etablering av skiløper og turstier,
mindre uteoppholdsarealer o.l. Midlertidige inngrep i byggefasen som er nødvendige for å få
etablert planlagt bebyggelse tillates. I slike tilfeller skal stedlig vegetasjonsdekke
mellomlagres og benyttes for istandsetting og reetablering av stedlig vegetasjon. Områdene
skal være ferdig planert og tilrettelagt for reetablering senest ett år etter at tilgrensende
bebyggelse er tatt i bruk.
4.1 endret til 4.2
Grønnstruktur og vegetasjonsskjerm endret til:
Sonen skal ha en bredde på 20 meter til hver side for vannstreng i bekk, kfr. pkt 5.3 formål
VFV, jf. pbl 28-1. Vegetasjonssonen skal etableres / beholdes med naturlig kantvegetasjon jf.
Vannressurslovens § 11. I yttergrensen av sonen, lengst fra vannstrengen med formål VFV
tillates mindre tiltak for sikring mot flom med voll inntil 1,5m høyde. Tiltak som påvirker
vassdraget eller vegetasjonssonen ut over dette tillates ikke, annet enn vedlikehold av
vannstreng og kantsoner ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, opprensking av
drivgods og kvist, samt evt nødvendig forsterkning og reparasjon av flomvoll.
4.3 Ny bestemmelse Avledningsanlegg.
I området merket SOA skal det etableres avledningsanlegg for overvann i form av en 1,5 høy voll.
Vollen skal plastres med stein på siden som vender mot nord.

Pkt. 5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag endret til:
I området merket VFV skal eksisterende bekkeløp ivaretas uten inngrep. Det skal legges til
rette for rask reetablering av kantvegetasjon, jf. pkt. 4.2.
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Pkt. 6.1 Ny tekst:
Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet. Planen
skal sikre at det velges gode løsninger for overvann som ikke naturlig drenerer til bekken
nord i planområdet. Planen skal også vise hvordan vannet kan fordrøyes innenfor
planområdet, slik at økt avrenningshastighet til områder nedstrøms planområdet ikke oppstår.
Overvannsplan skal gjennomgås med uavhengig kontroll av fagkyndig. Uavhengig kontroll skal
vedlegges sammen med overvannsplan ved søknad om tillatelse til tiltak.

Pkt. 6.2 – Endret fra 6.1 – tillegg:
Det skal fremgå av den overordnede planen hvilke tiltak som må gjøres innenfor de ulike BFR for å
oppnå dette.

Pkt. 6.3 Overvannshåndtering endret til:
Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for
200-års flom med klimapåslag på 40% iht. TEK17 § 7-2. Dimensjonerte rørstørrelser etter
dette skal tillegges en ekstra sikkerhetsmargin på minst 20, opptil 50 cm. Planlegging av tiltak
i vassdrag skal utføres av fagkyndig personell.
Pkt. 6.4 endret tekst:
Ved behov for å anlegge nye vannveger for overvann i planområdet, skal disse føres i
bekkeløp sikret ift 200-års flomvannføring med klimapåslag på 40% med utførelse og
steinstørrelser som vist på snitt for avskjærende grøft/mindre bekkeløp på tegning «G01 –
Prinsipp sikring bekkeløp» datert 11.10.2017, som er vedlagt reguleringsplanen. Bekkeløpene
skal opparbeides med en mest mulig naturlig føring med kulper, varierende bredder og
naturlig bunnforhold. Det skal besørges at vannhastighet og -mengde ut fra planområdet
ikke økes ift dagens situasjon. Det skal legges til rette for rask reetablering av
kantvegetasjon, jf. pkt. 4.2.
Sikringssone flom – 7 ny bestemmelse 7.1:
Område merket H190 er sikringssone mot flom i vassdrag. Innen sonen tillates ingen tiltak
etter pbl §1-6, jf. pkt Error! Reference source not found. formål GV og Error! Reference
source not found. formål VFV.
Rekkefølgebestemmelser endret fra 7 til 8.
8.1. Endret tekst lagringsområde – BSA tatt ut:
I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan områder merket SKV og BFR
benyttes til riggplass, adkomstveg, anleggstrafikk, massetransport, parkering av
anleggsmaskiner, samt annen aktivitet knyttet til anleggsdriften. Når utbyggingen er
ferdigstilt skal områdene settes i stand og tilbakeføres til permanent bruk etter regulert
formål.
Nytt pkt 8.2:
Senest i forbindelse med første byggesøknad skal det leveres en helhetlig overvannsplan for
hele området som viser håndtering av overvann iht. pkt 6.
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Pkt. 8.3 nytt rekkefølgekrav:
Løsning for renovasjon må avklares med GLØR og avklaring med renovatør må dokumenteres
før det gis brukstillatelse.
8.4 Nytt punkt:
Avledningsanlegg for overvann (flomvoll) i formål SOA iht pkt. 4.3 skal være etablert før bygging i
område BFR4 settes i gang.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i
plankart og reguleringsbestemmelser.
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Helge Haugan

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 10.12.2019 sak 75/19
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i
plankart og reguleringsbestemmelser.
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.

Side 38 av 49

Sak 160/19
G/BNR 88/1 MELLOMBERG I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON
SØKER: HILDE OG TERJE MUSDALSLIEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Halvor Vedum
19/2246

Arkiv: 033

Saksnr.:
77/19

Utvalg
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
10.12.2019

160/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
Søknad om konsesjon datert 08.11.2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Kjøpekontrakt mellom partene
2. Salgsoppgave fra Koppang Landbruk- og Næringsmegling AS
3. Landbrukstakst utarbeidet av Takstgruppen As v/Amund Forseth
Sammendrag:
Kommunedirektøren tilrår at det gis konsesjon til Hilde og Terje Musdalslien for erverv av
landbrukseiendommen Mellomberg. Det bør oppstilles vilkår om fem års personlig boplikt.
Saksutredning:
Hilde og Terje Musdalslien søker konsesjon på landbrukseiendommen Mellomberg g/bnr
88/1. Eiendommen ligger i Kananvegen. Selger er Erik Mellemberg.
Det opplyses i søknaden at det ikke er drift på eiendommen og at den nå nyttes til
boligformål. Det er også erververnes plan å nytte eiendommen som bolig.
Fakta om eiendommen:

Jordbruksarealene ligger samlet rundt tunet. Skogen ligger i tilknytning til hovedteigen. Det
er også en mindre skogteig i området Fossumsetra-Søre Veslesetra.
Bebyggelsen på tunet består av bolighus fra 1975, driftsbygning fra 1952, stabbur og garasje.
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:
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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.
For erverv av landbrukseiendommer er det i § 9 beskrevet forhold som særlig skal legges
vekt på ved avgjørelse om det skal gis konsesjon.
1.
2.
3.
4.

om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
om erververen anes skikket til å drive eiendommen
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Konsesjon skal i alminnelig ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen,
eller antall sameiere økes.
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til
de som har yrket sitt i landbruket.
Lovteksten kan leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-2898?q=konsesjonsloven
Vurdering:
Bosettingshensynet
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 mindre enn 35 daa dyrka mark og mindre enn 500 daa produktiv skog.
Dette innebærer at om en med odelsrett overtok eiendommen, ville denne kunne overta
konsesjonsfritt uten boplikt. Det er likevel ikke til hinder for at kommunen kan legges boplikt
som vilkår jf. § 11. Dersom kommunen vil legge boplikt som konsesjonsvilkår er det
nødvendig å drøfte hvert av momentene nevnt i § 11.
a) Hensynet til bosetting
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.
Side 40 av 49

Sak 160/19
Mellomberg ligger i Kanan mellom Øyer og Tretten. Området kan ikke sies å være preget av
fraflytting. Området er heller ikke pressområde for bygging av nye boliger. Det er viktig at
eiendommene i grenda blir bebodd, men det er tvilsomt om bosettingshensynet framstår
med slik tyngde at det alene tilsier at det må legges vilkår om boplikt på eiendommen.
b) Hensynet til helhetlig ressursforvaltning
Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles vilkår om boplikt for å ivareta
de samlede ressursene på eiendommen for framtidige generasjoners behov, både hva
gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og andre deler av eiendommen.
På Mellomberg har det ikke vært selvstendig drift på mange år og jorda har vært leid bort.
Etter lokale forhold er dette en liten eiendom ut fra arealstørrelser, men eiendommen ligger i
et område med aktiv landbruksdrift. For opprettholdelse og eventuell framtidig utvikling av
eiendommen, og det generelle forvaltningsansvaret som hviler på en eier av en
landbrukseiendom, er det vesentlig at eiendommen blir bebodd. Et distansert eierskap
preget av fjernstyring er som regel ikke godt for eiendommen på lang sikt. Dette taler for å
oppstille vilkår om boplikt.
Som eier av landbrukseiendom er en som regel andelseier i veglag, grunneierlag m.m. Drift
av fellesfunksjoner i bygdene innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen kan innebære
en øvrig belastning på de andre deltagerne i slike fellesanliggender. Kommunedirektøren
mener derfor at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med tyngde taler for at et vilkår om
boplikt bør være personlig.
c) Hensynet til kulturlandskapet
Kommunedirektøren mener 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.
Kommunedirektøren legger derfor til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av
kulturlandskapet med eiers stedlige tilværelse. Dette taler for å oppstille vilkår om personlig
boplikt.
Samlet vurdering om boplikt:
Det er mange forhold som hver for seg taler for vilkår om boplikt. I dette tilfellet har søkerne
til hensikt å flytte til eiendommen. Vilkår om boplikt bør derfor ikke oppleves som tyngende.
Kommunedirektøren tilrår derfor at de settes vilkår om personlig boplikt og at denne har en
varighet av fem år.
Driftsmessig løsning:
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god
lønnsomhet. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.
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Erververnes formål utover å bebo eiendommen er ikke nærmere beskrevet.
Kommunedirektøren vil derfor minne om driveplikten. Den kan oppfylles enten ved at
jordeier driver jorda selv eller leier den bort med bindende jordleieavtale med en varighet av
minimum 10 år. Kommunedirektøren har eller ingen merknader til den driftsmessige
løsningen.
Erververnes kvalifikasjoner:
Iht søknaden har den ene av søkerne erfaring som landbruksavløser. Erververnes
kompetanse anses å være i orden.
Priskontroll:
Eiendommen er under arealgrensene nevnt i § 5 annet ledd. Det skal iht. §9a ikke
gjennomføres priskontroll ved erverv av slike eiendommer.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Hilde og Terje Musdalslien på
eiendommen Mellomberg g/bnr 88/1 i Øyer kommune
2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen
innen ett år etter overtagelse og bebor den i minimum fem år
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Geir Halvor Vedum

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 10.12.2019 sak 77/19
Behandling:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Hilde og Terje Musdalslien på
eiendommen Mellomberg g/bnr 88/1 i Øyer kommune
2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen
innen ett år etter overtagelse og bebor den i minimum fem år
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.
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MØTEPLAN 2020 - GODKJENNING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Laila Odden
19/2264

Arkiv: 033

Saksnr.:
105/19

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
10.12.2019

161/19

Kommunestyret

12.12.2019

Vedlegg:
Forslag til møteplan 2020 – politiske utvalg i Øyer kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Møteplan 2020 for politiske utvalg i Øyer kommune godkjennes.
Saksutredning:
Møteplan 2020 for politiske utvalg i Øyer kommune viser møtedatoer og tidspunkter der
møtene planlegges avholdt. Forslaget til møteplan er utarbeidet av kommuneledelsen i
samarbeid med ordfører og tilpasset etter punkt 6.3 i Reglement for folkevalgte og
folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune.
Kontrollutvalget og Interkommunalt politisk råd har lagt frem forslag til møtedatoer.
Vurdering:
Forslaget til møteplan 2020 er samordnet slik at den sikrer en mest mulig effektiv
saksbehandling.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteplan 2020 – politiske utvalg i Øyer kommune.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Laila Odden

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.12.2019 sak 105/19
Behandling:
Nisveta Tiro (SV) påpekte av Partssammensatt utvalg må settes på møteplan og at det settes
opp forslag til datoer.
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Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag om endringer for Øyer AP:
- kommunestyremøtene avholdes fra kl. 19.00 til kl. 23.00.
- møter som avholdes på dagtid avholdes i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00
- tidspunkt for de siste datoene for politiske møter settes til torsdag 10. desember 2020.
Vinterferie uke 9, kommunestyremøtet flyttes.
I sak om politisk organisering, vedtak om at det skal være halvparten av
kommunestyremøtene på dagtid og halvparten på kveldstid.
Kommunedirektørens forslag og forslag til endringer behandles i kommunestyret 12.12.2019.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteplan 2020 – politiske utvalg i Øyer kommune etter
kommunedirektørens forslag og forslag til endringer som behandles i kommunestyret
12.12.2019.
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Sak 162/19
VALG AV LEDER OG NESTLEDER - SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR
PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
162/19

Laila Odden
19/2047

Arkiv: 033

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
12.12.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det oppnevnes leder og nestleder for sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker for
perioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
Følgende vedtak ble fattet i Kommunestyret den 28.11.2019 sak 135/19:
Som sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2019 – 2023 velges:
Medlemmer:
Ottar Moe
Ingunn Rikje
Merethe G Lerfald

Personlige varamedlemmer:
Hans Kristian Bjerkestuen
Magnhild Grimsrud
Jon Finborud

Lisa Kramprud
Rune Moen

Hilde M Strangstadstuen
Asgeir Moheim

Det ble ved behandlingen av saken ikke valgt leder og nestleder.
Eiendomsskattevedtekter av 31. januar 2013 kap. I – sakkyndig takstnemnd
§ 1-1, 4.avsnitt sier:
«Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd og klagenemnda»

Vurdering:
Saken legges direkte frem til behandling i kommunestyret uten innstilling.
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Ordførerens forslag til vedtak:
Som leder og nestleder for sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker for
perioden 2019 – 2023 velges:
Leder:
Nestleder:

Jon Halvor Midtmageli
Ordfører

Laila Odden
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VALG AV LEDER OG NESTLEDER - KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR
PERIODEN 2019 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
163/19

Laila Odden
19/2049

Arkiv: 033

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
12.12.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Det oppnevnes leder og nestleder for sakkyndig nemnd for klagenemnd for
eiendomsskattesaker for perioden 2019 – 2023.
Saksutredning:
Følgende vedtak ble fattet i Kommunestyret den 28.11.2019 sak 136/19:
Som klagenemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2019 – 2023 velges:
Medlemmer:
Ståle Angvik
Elin Buhaug
Arnfinn Gillebo

Personlige varamedlemmer:
Niklas Aas Skovdahl
Laila Jonassen Skåden
Erik Stavseth Vedum

Mauritz Lie
Åse B Ryager

Kåre Solbakken
John Berge

Det ble ved behandlingen av saken ikke valgt leder og nestleder.
Eiendomsskattevedtekter av 31. januar 2013 kap. I – sakkyndig takstnemnd
§ 1-1, 4.avsnitt sier:
«Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd og klagenemnda»
Vurdering:
Saken legges direkte frem til behandling i kommunestyret uten innstilling.
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Ordførerens forslag til vedtak:
Som leder og nestleder for klagenemnd for eiendomsskattesaker for
perioden 2019 – 2023 velges:
Leder:
Nestleder:

Jon Halvor Midtmageli
Ordfører

Laila Odden
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