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RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. TERTIAL 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1286     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
45/17 Kommunestyret 15.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret har vedtatt kvartalsvis rapportering til politisk nivå fra 2017. 1. kvartals-
rapport inneholdt ikke rapportering på investeringsbudsjettet, dette legges derfor fram som 
egen sak, med rapportering per 30.4.2017. 
 
Oversikten som legges fram i denne sak er status på investeringsprosjekter vedtatt i budsjett 
2017, samt enkelte prosjekter med bevilgning fra tidligere år der det pågår arbeid. Det vil bli 
lagt fram egne sluttrapporter på flere større investeringsprosjekter i august/ september, 
som Øyer helsehus, Vidarheim barnehage, Øyer ungdomsskole, Tretten kirke, samt VA-
prosjekter.  
 
I henhold til gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring skal det gjøres en 
rebudsjettering av investeringsprosjekter hvor det er påløpte utgifter i 2017, når vedtak om 
finansiering er gjort tidligere år. Det vil som tidligere år bli lagt fram egen sak om rebudsjet-
tering for kommunestyret i desember, her det også tas stilling til budsjettjustering av 
investeringsprosjekter med bevilgning i 2017. Det foretas ikke budsjettjustering av 
investeringsprosjekter per 1. tertial.  
 
Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per 1. tertial, fordelt på Eiendom og 
anlegg og Øvrige investeringer. Pågående prosjekter innen vann og avløp (selvkost) følger i 
egen oversikt, og prosjektet i Trodal boligfelt presenteres for seg.  
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Eiendom og anlegg Brutto tall i 1000 kr

Prosjekt 

Totalt 

bevilget

Påløpt per 

30.4.17

Prognose 

gjenstående 

Prognose 

totalkostnad Avvik Kommentar

Tretten idrettshall-oppgradering 1 000 51 949 1 000 0

Arbeider forbundet med brannvarsling 

og tak er prioritert.

Ombygging kontorbygg Famln 500 0 500 500 0

Foreløpig bestilt utberdringer, nye 

dører samt utstyr/inventar for ca kr 

200.000. Prognose for 2017 er i henhold 

til budsjett.

Alarmoverføring fra heiser til        110-sentral 150 222 0 222 -72 Prosjektet er avsluttet. 

Ny Tretten Brannstasjon 9 000 193 8 807 9 000 0 Prognose er i henhold til budsjett.

Telenor mobilmast Svarhaugen 150 567 -120 447 -297 

Overforbruk skyldes merforbruk 

betongarbeider samt noe uklarhet i 

avtaler vedrørende tekniske 

installasjoner mot mast og teknisk hus.

Øyer driftsstasjon 0 90 0 90 -90 

Det vises til egen framlagt sak vedr. 

driftsstasjon.

Nye Øyer legesenter 2 500 56 2 444 2 500 0 Prognose er i henhold til budsjett.

Oppgradering Ungdomsklubben 300 0 300 300 0

Gjelder utskifting av gulvbelegg. 

Utføres i 2017.

Flomsikringstiltak 1 500 0 1 500 1 500 0 Prognose er i henhold til budsjett.

Tingberg industriområde 0 4 762 -4 500 262 -262 

Det vises til status og prognose i Kst 

sak 121/16. Prognostiserte inntekter er 

et estimat ut fra denne saken, salg ikke 

gjennomført.

Utbygging Skriua (støyskjerm) 500 246 0 246 254

Prosjektering er gjennomført. Prosjekt 

et utsatt grunnet maglende bevilgning.

G/S-veg Tjønnlykkja - Aurvoll 4 760 488 4 272 4 760 0

Spleiselag med Oppland fylkes-

kommune. Gjennomføring avhenger av 

finansiering fra fylkeskommunen.

Totalt 20 360 6 675 14 152 20 827 -467  
 

 

 
Øvrige investeringer Brutto tall i 1000 kr

Prosjekt 

Totalt 

bevilget

Påløpt per 

30.4.17

Prognose 

gjenstående 

Prognose 

totalkostnad Avvik Kommentar

Innløsing av privat legepraksis 1 200 1 200 0 1 200 0

Innløsing av privat legepraksis foretatt 

i perioden 2015-17.

Agresso M3 2 160 1 905 255 2 160 0 Prosjekt i hht. budsjett.

Velferdsteknologi PLO 3 950 3 514 670 4 184 -234 

Negativ prognose ved utgangen av 

2017 må sees i sammenheng med 

midler i økonomiplanen for neste år.

Kjøp av IT-utstyr ifbm overgang fra leasing 1 000 1 320 180 1 500 -500 

Det er avsatt årlige investeringsmidler 

2016-2020. Merforbruk hittil 

forutsettes dekket inn.

Office 365 450 0 450 450 0 Prognose i hht. budsjett. 

Hjemmesideløsning 350 0 350 350 0 Prognose i hht. budsjett. 

Felles 3-1 IKT prosjekter 610 0 610 610 0 Prognose i hht. budsjett. 

Kunst som stedsutvikling 500 538 270 808 -308 

Det er totalt mottatt 300' i tilskudd fra 

Oppland Fylkeskommune som ikke 

fremkommer i regnskapstallene.

Prosjekt Fakkelmannen 1 000 0 1 000 1 000 0 Sak pågår.

Totalt 11 220 8 477 3 785 12 262 -1 042  
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Vann og avløp Netto tall i 1000 kr

Prosjekt 

Totalt 

bevilget

Påløpt per 

30.4.17

Prognose 

gjenstående 

Prognose 

totalkostnad Avvik Kommentar

Rehab. VA-nett 8 200 4 937 3 250 8 187 13

Utvidet område Skogvegen mot 

Kongsvegen. Budsjettert med 2,0 mill 

kr for rehabilitering i Øvre gt. Uvisst 

om dette kommer til gjennomføring i 

år pga kapasitet (ligger foreløpig i 

prognose). Flomarbeid vil ta mye tid 

frem til ferien.

Høydebasseng øvre trykksone Nermo 9 800 7 788 200 7 988 1 812 Feil i budsjettering 2015/2016

Høydebasseng Bjørge 7 900 6 405 150 6 555 1 345

1,3 mill kr i anleggsbidrag Solbergsetra 

og Hafjelltoppen H2

Mosetertoppen VPHB 0 282 0 282 -282 

Fremkommer ikke i budsjettet. Dekkes 

med anleggsbidrag fra Alpin Infra AS.

Økt kapasitet vannforsyning(H5-H8) 8 200 424 7 800 8 224 -24 

Påløpte kostnader for forprosjekt jfr. 

KST-sak 01/17. Usikkerhet rundt 

fremdrift og gjennomføring i 2017

Ny VA-streng Ihle-Panorama 11 200 400 10 800 11 200 0

Påløpte kostnader for forprosjekt jfr. 

KST-sak 01/17. Usikkerhet rundt 

fremdrift og gjennomføring i 2017

Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 3 500 0 0 0 3 500 Utsettes til tidligst 2018

Tilknytning randsonebebyggelse Nerlifeltet 3 200 5 185 30 5 215 -2 015 

Endret trasevalg etter grunneier-krav. 

Større økonomisk konsekvens enn 

først antatt. Økte grøftekost-nader og 

reetableringskostnader over grøft i 

fjellterreng. 

Inventar og utstyr VA 1 200 700 400 1 100 100

2 biler innkjøpt i 2016. 1 bil blir kjøpt i 

2017.

Anleggsbidrag Bagstadvegen 500 250 250 500 0

Avventer dokumentasjon på siste del 

av arbeidet før utbetaling av 

restbeløpet.

Langvik avløpspumpestasjon 1 500 0 1 500 1 500 0 Iht. prognose

Pumpestasjon Båtstø 1 200 0 1 200 1 200 0 Gjennomføres høst 2017

Lager Tretten RA 2 000 0 0 0 2 000

Kommer ikke til utførelse i 2017 

(avhengig av inv.bidrag fra kommunal 

veg).

Oppgradering Tretten RA 5 000 47 2 000 2 047 2 953

Forprosjekt igangsatt. Arbeider 

utsettes antakelig til 2018

Ledningsanlegg Musdal 0 -237 0 -237 237

Anleggsbidrag pr hyttetomt fra 

Musdalseter jfr. utbyggingsavtale

Rehab.Fredheim pumpestasjon 700 298 400 698 2 Sluttfakturering + oppussing gjenstår

Høydebasseng Offigstadhaugen 2 500 2 696 100 2 796 -296 

Noe mere omfattende graving enn 

forutsatt (drenering av området ved 

Offigstadhaugen) + noe høyere 

entrerpisekostande for teknisk 

entreprise.

Høydebasseng Romsås\Winge 4 000 0 4 000 4 000 0 Kun forarbeider internt påbegynt

Totalt 70 600 29 175 32 080 61 255 9 345  
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Trodal boligfelt  
Det vises til tidligere rapportering (2. tertial 2016). Nedenfor følger oversikt over totale 
bevilgninger, samt oversikt over regnskap per 30.4.2017. 
 

Bevilgninger Trodal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum

Nytt boligfelt - Jevneskogen 10 000 10 000

Nytt boligfelt - Trodal 10 000 10 000

Infrastruktur 2 000 3 000 2 000 7 000

Grunnerverv 9 000 9 000 18 000

Langvik rundkjøring 3 050 3 050

Kryss Trodal inkl.veg boligfelt 500 500

Tilleggsbevilgning Vegstad 4 000 4 000

Sum bevilgninger Trodal boligfelt 10 000 9 000 22 050 2 500 3 000 6 000 52 550  
 

Regnskap per 30.4.2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum

Nytt boligfelt - Jevneskogen 400 225 625

Nytt boligfelt - Trodal 8 830 10 220 1 715 1 390 5 743 245 50 28 193

Infrastruktur 0 0 11 432 8 027 -93 19 366

Sum påløpt Trodal boligfelt 400 9 055 10 220 1 715 1 390 17 175 8 272 -43 48 184  
 

Vesentligste nye utgifter per 1. tertial er nettstasjon GE og renter, samlet kr 250.000. Inn-
tekter er  opsjonspremie på kr 300.000. Det er i tillegg solgt en tomt for kr 830.000 som ikke 
framkommer i regnskapet i tabellen over.  
 
Av infrastruktur byggetrinn 1 gjenstår å fullføre arbeid med en nettstasjon og noe kabel-
trekking. Markedsføring, salg og bygging av boliger gjøres av Nordbolig, i henhold til avtale 
vedtatt i kommunestyret. En firemannsbolig er under oppføring, alle leilighetene er ifølge 
Nordbolig solgt. Tomt for 8-mannsbolig er gjort klar for bygging, 1 leilighet er solgt. 
 
Prognose for resten av 2017 er utgifter på 1 mill kr til nettstasjon og kabelframføring. Inn-
tektsprognosen er 1,2 mill for tomtesalg. Det siste forutsetter salg av nok leiligheter. 
Totalt er det forventet salgsinntekter knyttet til byggetrinn 1 på 14 mill kr. Dette er forutsatt 
brukt til nedbetaling av lån.  
 
Vurdering: 
Status for pågående investeringsprosjekter legges fram til orientering. Sluttregnskap for 
flere større investeringsprosjekter vil bli lagt fram til politisk behandling i august/september.  
 
Økonomireglementet til Øyer kommune er under revidering, herunder reglement for 
investeringsprosjekter. Det legges opp til politisk behandling av reglementet i løpet av 
høsten 2017. 
 
Framlagte tabeller gir status for vedtatte investeringsprosjekter per 30.4.2017.   
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyre tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.06.2017 sak 51/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyre tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.  
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SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL HAFJELL 
VAKTMESTERKOMPANI AS 
 
 

Saksbehandler:  Stian Skyttermoen Arkiv: GBNR 075  
Arkivsaksnr.: 17/1041     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
46/17 Kommunestyret 15.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Skisse over aktuelt tomteareal og helhetlig kart over området datert 09.05.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
FSK-sak 73/10 – 24.08.2010 – Tingberg industriområde – fastsetting av tomtepris 
 
Sammendrag: 
Forespørsel om kjøp av grunn på Tingberg industriområde fra Hafjell Vaktmesterkompani AS 
på ca. 1,8 da imøtekommes, og selges for en pris på 94,- kr/m2 + omkostninger. 
 
Saksutredning: 
Hafjell Vaktmesterkompani AS har meldt et behov for et areal på ca. 1,8 da for å få samlet 
sin virksomhet.  
 
Dersom disse arealene blir avhendet står Øyer kommune igjen med ca. 10,1 da salgbart 
areal.  
 
Formannskapet fastsatte i sak FSK-73/10 den 24.08.2010 en pris på i alt 94,- kr/m2 for 
tomter på dette arealet, fordelt med kr. 25,- for råtomt og kr. 69,- for infrastruktur. 
Rådmannen ble gitt fullmakt til å indeksregulere prisen etter nærmere vurdering. 
Indeksregulering har ikke blitt gjennomført da etterspørselen har vært liten og rådmannen 
har vurdert det som viktigst å få til etableringer i området. Rådmannen skrev i sitt 
saksfremlegg i sak 73/10 at det burde være et mål å kunne tilby rimelige tomter i et område 
som fremstår attraktivt for å etablere. 
 
Det aktuelle området er pr dato ikke klar for utbygging da en del masseuttak gjenstår og 
opparbeidelse av vei, vann og avløp gjenstår i dette aktuelle området.  
I henhold til kontrakt med Hafjell Maskin AS skal masseuttaket være ferdig i løpet av 2018 
og etter avtale med Hafjell Maskin AS skal vi få starte med ferdigstillelsen av infrastrukturen 
på området i løpet av høsten 2017. Dette er avklart med kjøper. 
 
Tomten er annonsert på kommunes hjemmeside som «tomtepriser til selvkost» med en pris 
på 94,-kr/m2. 
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Vurdering: 
Rådmannen anser det som viktig å få etablert virksomhet på det tilrettelagte området. 
Salg av nye tomter innebærer at Øyer kommune også må ferdigstille infrastruktur på 
området. Pr. i dag er det etablert veg inn på området og VA-anlegg og strømforsyning på 
deler av området. Resterende veg utbygging og VA/strømforsyning må etableres. 
Kostnaden for dette er estimert til ca. 2,2 mill. kr. 
 
Regnskapet pr. dato for Tingberg industriområde viser et negativt resultat på  
ca. 2,4 mill. kr. Salg av tilleggsareal til GLØR og areal til Hafjell maskin AS/Leve Hytter jfr. KST-
sak 121/16, innebærer en salgssum på i alt ca. 2,9 mill kr.  
Salg av arealet som denne saken gjelder vil medføre en inntekt på ca. 170.000,-. 
Status etter gjennomføring av ovennevnte salg vil da vise et positivt resultat på litt over 0,6 
mill kr. Med forventede inntekter av salg av resterende masser på ca. 500.000,- bør 
gjenstående ikke solgt areal dekke resterende beregnede kostnader på ca. 1,1 mill kr for at 
kommunen ikke skal ha hatt direkte utgifter til etablering/opparbeidelse av 
industriområdet. 
Hvis restareal på ca. 10,1 da selges for 94,- kr/m2 vil dette utgjøre ca. 950.000,-. Økes prisen 
for resterende areal til 110,-kr/m2 vil det medføre en inntekt på ca. 1,1 mill kr. 
 
Det anbefales ikke å øke prisen for det gjeldende arealet i denne saken, da arronderingen 
bidrar til å få solgt to små areal som på grunn av sin form vil kunne være vanskelig å få 
omsatt. 
 
Det er i ovenstående beregning ikke medtatt renteberegning av utestående beløp. 
 
Rådmannen foreslår at annonsert pris opprettholdes og at evt. justeringer av priser for de 
siste arealene vurderes opp mot etterspørsel. 
I tillegg til tomteprisen betaler kjøper alle omkostninger med fradeling, oppmåling av tomt, 
tinglysning etc. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Salg av ca. 1,8 da til Hafjell vaktmesterkompani AS gjennomføres i henhold til skisse over 
tomtearrondering datert 09.05.2017. 
Tomtegrunn selges for kr. 94,- kr/m2. 
Kjøper betaler alle omkostninger forbundet med fradeling, oppmåling av tomt, tinglysning 
etc. 
 
 
 
Ådne Bakke Stian Skyttermoen 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.06.2017 sak 49/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Salg av ca. 1,8 da til Hafjell vaktmesterkompani AS gjennomføres i henhold til skisse over 
tomtearrondering datert 09.05.2017. 
Tomtegrunn selges for kr. 94,- kr/m2. 
Kjøper betaler alle omkostninger forbundet med fradeling, oppmåling av tomt, tinglysning 
etc. 
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KOMMUNAL FORSKRIFT OM RETT TIL SYKEHJEMSPLASS M.M. 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1273     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
3/17 Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser 13.06.2017 
 
3/17 Eldrerådet 14.06.2017 
 
47/17 Kommunestyret 15.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse – og 

omsorgstjenester i institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingslister mm i Øyer 

Kommune. 

2. Nye bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven (HOL) § 3.2. a annet ledd og 

Pasient- og brukerrettighetsloven (PBRL) § 2-1 e. 

3. Forslag til endringer i tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for Langtidsopphold i 

institusjon vedtatt i kommunestyret 15.12.2016. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram forslag til kommunal forskrift om rett til 
sykehjemsplass mm, jf Helse – og Omsorgstjenesteloven (HOL) § 3-2 a annet ledd. Stortinget 
har 17. juni 2016 fattet vedtak om endringer i Helse og omsorgstjenesteloven (HOL) § 3.2. a 
annet ledd og Pasient- og brukerrettighetsloven (PBRL) § 2-1 e. En av de nye bestemmelsene 
pålegger kommunene å utforme egen forskrift for rett til bl.a. opphold i sykehjem, kriterier 
og ventelister. Forskriften trer umiddelbart i kraft 
 
Saksutredning: 
 
Fakta 
Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2015–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om 
endringer i Pasient- og Brukerrettighetsloven (PBRL) og Helse- og Omsorgstjenesteloven 
(HOL). Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Det vises til vedlegg 2 der de nye 
bestemmelsene gjengis i fulltekst. Bestemmelsene som står i klammer er ennå ikke satt i 
kraft, men de delene av bestemmelsene som har betydning for Øyer kommune trer 
umiddelbart i kraft. 
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En av de nye bestemmelsene (HOL § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å 
utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller såkalt 
«tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Det er varslet at det også vil 
bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt.   
 
 
Forskriften er utformet i samarbeid med flere kommuner, bl.a. Øyer, i regi av 
Helsedepartement. Internt har en arbeidsgruppe bestående av enhetsledere fra sektor 
Helse og Omsorg vært involvert. Forslag til kommunal forskrift er sendt 26.5.2017 til høring 
til Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådenes uttalelser legges 
fram for kommunestyret før vedtak fattes. 
 
Forholdet mellom kommunens tildelingskriterier og kommunens forskrift for rett på 
sykehjemsplass. 
 
Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for 
bl.a. langtidsopphold i institusjon (Øyer helsehus). Forskriften skal være et vedlegg til 
kommunens tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for langtidsopphold. Det er nødvendig 
med en henvisning til forskriften i tjenestebeskrivelsen for langtidsopphold i institusjon. 
Forslag til justering er vedlagt, vedlegg 3. 
 
Oversikt over prinsipielle endringer: 
 
 Forskriften presiserer ansvars- og myndighetsforhold i forvaltning av helse og 

omsorgstjenesten, jf. forslag til tekst i § 4. For å likestille de som får utmålt rett til 

tjenester i egen bolig, herunder de som får et nytt botilbud i tilsvarende bolig, med de 

som tilbys opphold i institusjon, foreslås det at det skal fattes enkeltvedtak om utmåling 

av helse- og omsorgstjenester ved opphold i institusjon, jf. forslag til tekst i § 9. Dette vil 

bedre rettssikkerheten til pasienter eller brukere i institusjon sammenlignet med dagens 

praksis. I tråd med statlige føringer for når det kreves enkeltvedtak ved endring i 

tjenestetilbudet, legges det også opp til at saksbehandling ved flytting mellom 

avdelinger i institusjon skal skje etter forvaltningslovens bestemmelser.  

 

 I forslaget til lokal forskrift er begrepet «kriterier» som er benyttet i lovteksten byttet ut 

med «vurderingsmomenter». Bakgrunnen for dette er at det bare i svært sjeldne tilfeller 

vil være mulig å peke på objektive kriterier som er avgjørende for om en person får 

opphold og tjenester i institusjon eller tilsvarende bolig eller om vedkommende kun får 

et tilbud om faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sitt «opprinnelige» hjem. Hva 

slags (bo- og) helse- og omsorgstjenestetilbud som blir gitt til den enkelte vil, som 

tidligere, bero på en faglig forsvarlig og skjønnsmessig helhetsvurdering av behovet for 

slikt tilbud (§ 6), på hva pasienten og brukeren selv ønsker (§ 7) og opplysninger 

innhentet under saksbehandlingen (§ 8).  
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 De som har behov for et nytt bo- og tjenestetilbud i institusjon eller tilsvarende bolig 

umiddelbart, har rett til dette. De som vurderes til ikke å ha et øyeblikkelig behov for 

nytt botilbud, men som er best tjent med dette, vil også få det dersom kommunen har 

egnet, ledig botilbud. Dersom det ikke finnes egnet, ledig botilbud i kommunen, vil de 

som kan gis et godt tjenestetilbud i sitt «opprinnelige» hjem få vedtak om å bli satt på 

en liste over personer som venter på å få tildelt nytt botilbud. Ved ledighet vil den som 

på dette tidspunktet blir vurdert til å ha størst behov for botilbudet som har blitt ledig, 

få tilbud om det. Lovgiveren vurderer det som mer språklig presist å kalle denne lista for 

«vurderingsliste» (evt. «revurderingsliste», «observasjonsliste», «prioriteringsliste» 

m.fl.), siden det ikke er snakk om en «venteliste» i klassisk forstand. De som er satt på 

lista skal selvfølgelig ha vedtak om forsvarlige og behovsdekkende helse- og 

omsorgstjenester mens de venter på å få tildelt nytt botilbud, jf. § 10 siste setning.  

 
Vurdering: 
Stortinget har 17. juni 2016 fattet vedtak om endringer i PBRL og HOL. En av de nye 
bestemmelsene pålegger kommunene å utforme egen forskrift for rett til langtidsopphold i 
institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingsliste. Bestemmelsene trer umiddelbart i 
kraft. Forslag til kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon mm, jf HOL § 3-2 
a annet ledd gjør det nødvendig å tilpasse tjenestebeskrivelsen for langtidsopphold i 
institusjon. Forskriften pålegger kommunen en utdypende begrunnelse - i form av et vedtak 
- om innholdet i tjenesten som tildeles, inkl et vedtak om å stå på vurderingsliste. Vedtaket 
kan påklages og har egne klageregler. Forskriften medfører verken en omfattende 
omlegging av kommunens praksis eller ekstra utgifter. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse 

– og omsorgstjenester i institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingslister mm i 

Øyer kommune 

 
2. Forskriften trer umiddelbart i kraft. 

 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.06.2017 sak 48/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse 

– og omsorgstjenester i institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingslister mm i 

Øyer kommune 

 
2. Forskriften trer umiddelbart i kraft. 
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Vedlegg: 

1. Plankart  
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. KU-utredning 
6. Hellningskart – planområder H5d-f 
7. Plankart Bjørgesetra 
8. NVE’s vurdering av endringer som følge av kommunestyrets vedtak  
9. Statlig innsigelse, Innsigelse NVE og brev Fylkesmannen i Oppland 
10. NVE’s vurderinger frafall av innsigelse 
11. Innspill ny skiløype 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift sak 124/16 møte kommunestyret 15.12.2016 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
Saksutredning: 
I kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 124/16 vedtok kommunestyret å sende 
reguleringsplan for «Områdene H5 og H6 i Hafjell » med plankart og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 29.11.2016, tilbake til administrasjonen for 
innarbeiding av følgende punkter før ny høring og sluttbehandling av reguleringsplanen: 
 

1. Delområder innenfor H5d, H5e og H5f jfr. vedlagt opprinnelig plankart, tas inn igjen 
som utbyggingsområde. Plankartene «Detaljregulering Bjørgesetra» og 
«Områderegulering for H5 og H6-områdene i Hafjell» datert 15.12.2016 ble utdelt i 
møtet. 

 
2. Plangrensa justeres inn til bebyggelsesområdet. 
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Prosess 
Vedtaket i kommunestyret gir endring av planavgrensning og utvidelse av byggeområdet 
med mer enn 15 daa. Denne endringen medførte krav om konsekvensutredning i henhold til 
KU-forskriften. Rådmannen utarbeidet en KU-utredning for utvidelse av planområdet  
etter mal fra KU-utredninger foretatt i kommuneplan for Øyer 2016 - 2026.  
 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det gjort en henvendelse til NVE, 22.12.2016 
med en orientering om kommunestyrets vedtak. I et tilsvar fra NVE 19.1.2017 påpeker NVE 
at;  

- Ved å ikke regulere området mellom B12 og H5/H6 mister man muligheten til å gi 
eventuelle nødvendige planbestemmelser for fellestiltak slik som vann- og avløp, 
turstier, skiløyper, tilrettelagte friområder mm. Man mister også muligheten til å gi 
ev nødvendige planbestemmelser knytta til sikkerhet og miljø i vassdraget, samt 
fordrøyning. 

- De viser også til at de ikke har mottatt saksdokumenter som gir grunnlag for å trekke 
tidligere innsigelse til planen.  

- De synes vedlagte kartutsnitt hentet fra InnlandsGIS, med all tydelighet beskriver 
massive endringer fra naturlig vegetasjonsdekke til harde flater som er og vil bli 
gjennomført i nedbørsfeltet til de 3 aktuelle vassdragene. I mangel av en helhetlig 
plan for vassdrag og overvann (og skred) for hele Øyer sør, og det faktum at det 
mangler faglige utredninger for overvann og vassdrag knytta til H5/H6 og B12, mener 
NVE at man bør opprettholde planområdet slik det har vært. Alternativet er å sende 
planen ut på en ny høringsrunde etter plan- og bygningsloven, se vedlegg 9. 

 
På grunnlag av NVE’s uttalelse mht reduksjon av planområdet og manglende utredninger av 
vann og overvann, ble planen sendt ut på ny høring med kommunestyrets vedtak med 
redusert planavgrensning og utvidelse av byggeområder.  
 
Nytt offentlig ettersyn 
Reguleringsplanen ble sendt ut til nytt offentlig ettersyn i brev datert 23.2.2017 og 
annonsert i ByAvisa 23.2.2017. Det var utarbeidet en KU-utredning som ble vedlagt 
saksdokumenter til nytt offentlig ettersyn. Frist for merknader var satt til 10.4.2017.  
Det kom 6 merknader til planen ved nytt offentlig ettersyn. Disse er gjengitt under i 
sammendrag med rådmannens kommentarer.  
 
1. Fylkesmann i Oppland, brev datert 21.4. 2017. 

Avviket mellom arealer til byggeformål til fritidsboliger er ca. 330 daa mot ca. 295 daa i 
Kommunedelplan Øyer Sør. I følge KU-forskriften § 2 omtaler planer som alltid skal 
behandles etter forskriften i første ledd, bokstav d:Områdereguleringer og 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål,  

 
Planforslaget er over 15 daa og legger ut nye områder til utbyggingsformål, og skal 
følgelig behandles etter forskriften med tilhørende planprogram og 
konsekvensutredning. Endring av planavgrensning, som følger av kommunestyrets 
vedtak 15.12.2016 er ikke i råd med de endringene som i følge fylkesmannen imøtekom 
innsigelsen ved første gangs høring. Fylkesmannen har denne gangen ikke rukket å 
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fremme innsigelse til planen innen høringsfristen, men viser til NVE’s innsigelse. 
Fylkesmannen har samme oppfatning om grunnlaget for innsigelsen som NVE. De nye 
arealene som er lagt inn som byggeområder, er tidligere unntatt fra bygging, er arealer i 
bratt terreng og er etter fylkesmannens oppfatning dårlig egnet for fritidsbebyggelse 
med fare for store terrenginngrep ved utbygging. Fylkesmannen bemerker at planens 
bestemmelser med å ikke tillate bygging i terreng 1:3 og begrense utbygging i områder 
1:3/1:4 er en klar tøyning av de generelle rådene i veileder Planlegging av 
fritidsbebyggelse (T-1450). I denne er anbefalingene at terreng brattere enn 1:4 ikke 
skal bygges ut og terreng med fall mellom 1:4 og 1:6 må det tas spesielle hensyn. 
Fylkesmann ber om at dette følges opp ved endelig utforming av planbestemmelsene, 
som rammer for videre detaljregulering. Fylkesmann påpeker manglende konkretisering 
av klima og energikrav i planen. Kommunens rolle og mulighet ligger i et samarbeid med 
utbygger og kompetansemiljø for å initiere frivillige løsninger på energiområdet. 
Fylkesmann viser til innspill ved første gangs høring vedrørende Stubberudbekken. 
Denne er ikke fulgt opp og sikret, og fylkesmann ber om at kantvegetasjon sikres i 
planbestemmelser.  

 
 Rådmannens kommentarer: 
 Rådmannen tar merknadene til etterretning. I følge fylkesmann skal endringen med 

arealutvidelser av byggeområder behandles etter KU-forskriften med tilhørende 
planprogram og konsekvensutredning. Det ble ikke utarbeidet planprogram i 
forbindelse med ny høring. Det ble kun utarbeidet en KU-utredning som ikke utdypet 
konsekvenser i ved endringene med tanke på flom, overvann, skred, konsekvenser 
nedstrøms mv. Dersom planen skal videreføres etter kommunestyrets vedtak, må 
det utarbeides planprogram som må legges ut på offentlig ettersyn og en mer 
omfattende KU-utredning mht. overvann, flom og skred må utarbeides. Fylkesmann 
har derimot frafalt tidligere innsigelse ved 1. gangs behandling. Innsigelse ved den 
planbehandlingen ble trukket før sluttbehandling, jf. brev av 1.12.2016, journalp.nr. 
151599-26.  

 
 Bygging i bratt terreng.  

Bestemmelse i kommunedelplan Øyer Sør pkt. 1.1.6 er i samsvar med denne planens 
bestemmelse 2.1 hvor bebyggelse i terreng med fall 1:3 eller brattere ikke tillates. 
Den neste bestemmelsen er mer liberal i forhold til nevnte veileder.  Fylkesmannens 
vurdering støtter rådmannens vurdering med tanke på bygging i bratt terreng og 
rådmannen finner det ikke riktig å ta inn utvidelse av byggeområdene i denne 
planbehandlingen da terrengfall er i området 1:3.   

 
2. Fylkesmann i Oppland/NVE, brev datert 21.4.2017, - samordning av statlig innsigelse 

ved høring. 
Innsigelse til planforslaget, NVE har fremmet innsigelse på grunn av: 
- Manglende avklaring og dokumentasjon av flomfare 
- Manglende avklaringer av ev. vassdragstiltak både innenfor planområdet og 

nedstrøms 
- Manglende avklaringer knyttet til økt skredfare i nedenforliggende 

aktsomhetsområder for skred 
- Manglende planbestemmelser 
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I brev fra NVE av 27.3.2017 utdypes dette og viser til tidligere innsigelse jf. brev datert 
19.8.2016 og vår henvendelse til NVE i brev av 22.12.2016 og 17.1.2017 vedrørende 
endring av planen på bakgrunn av kommunestyrets vedtak. 1. Plangrense justeres inn til 
byggeområdet og 2. Utvidelse av byggearealer i H5 d-f.  
NVE påpekte at utvidelse av byggeområder, ikke er en mindre planendring og vil trolig 
kreve både KU-utredning og nytt offentlig ettersyn. Justering av plangrense tar bort 
arealet mellom B12 og H5/H6 vil medføre at kontroll, overordnet og helhetlig 
håndtering og samordning av vassdrag, overvann, flom og skredproblematikk blir tatt ut 
av planen. Dette er NVE’s hovedansvarsområde knytta til planlegging.  
Tidligere gjennomførte utbygginger i Øyer Sør har påvirket avrennings- og flomforhold. 
Utfordringen er manglende helhetlig vurdering og helhetlig plan for nødvendige tiltak 
for vassdragshensyn og sikkerhetskrav i TEK10. Dette burde vært på plass slik at man 
kunne integrere nødvendige hensyn og tiltak i den enkelte plan. 
Ny utbygging av H5/H6 og B12 vil også påvirke disse forholdene. Det er eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur nedstrøms som ikke skal påføres økt fare. 
 
Detaljert overvannsplan og vurderinger av flomfaren er ikke utarbeidet i planen. Det er 
ikke gitt konkrete fordrøyningskrav. Det er en svakhet i områdeplanen at utredninger og 
krav tas i påfølgende detaljplaner, og at det mangler en helhetlig vurdering av 
overvann/flom/skred. Det blir en føre var handling å regulere tilstrekkelig areal for tiltak 
og ivaretakelse av planbestemmelser for vassdragskrysninger mv. Så lenge det ikke 
foreligger en helhetlig kartlegging i forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør, vil en 
ny planavgrensning, slik kommunestyrevedtaket legger opp til, ytterligere svekke 
muligheten for en helhetlig og tilfredsstillende håndtering av vassdrag, overvann, flom 
og skred. Ideelt sett burde minimum opprinnelig planområde for H5/H6 og B12 vært 
sett under ett, og alle overvannstema og naturfagstema vært utredet på 
områdeplannivå.  
 
Det midterste vassdraget ender i et aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Dette 
forsterker behovet for å unngå økt vannføring. 

 
NVE kan ikke se å ha mottatt saksdokumenter som gir grunnlag for trekke innsigelsen til 
H5 og H6.  
 
Endring av utbyggingsareal og bortfall av areal er ikke konsekvensvurdert og tilstrekkelig 
vurdert i ROS-analysen. KU og ROS-analyse er komplisert i denne planen fordi det er 
gjennomført en massiv utbygging oppstrøms i planområdet, uten at det er vurdert 
konsekvenser for naturfareforhold, overvann, bebyggelse og infrastruktur nedstrøms. 
Det er ikke gitt klare føringer for flom og overvannshåndtering i området både innenfor 
området og nedstrøms planområdet. Det er eksiterende bebyggelse og infrastruktur 
nedstrøms som ikke skal påføres økt fare.  
NVE’s innsigelse på bakgrunn av manglende avklaringer og dokumentasjon av flomfare 
(jf. TEK10 § 7-2) og eventuelle avklaringer av vassdragstiltak (jf. Vannressurslovens § 8, 
18, 5 og flere) både innenfor planområdet og nedstrøms. Videre må dette ses i 
sammenheng med avklaringer knytta til økt skredfare i nedenfor liggende 
aktsomhetsområde for skred.  
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I forhold til tidligere innsigelse mangler det fortsatt bestemmelse som hindrer 
byggetiltak omfattet av TEK 10 i hensynssone flom.  

 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar innsigelse til etterretning. NVE påpeker at de ikke har mottatt 
saksdokumenter som gir grunnlag for å trekke innsigelsen. Forholdet til innsigelse 
ved 1. gangs behandling skal være avklart. Dette forholdet er avklart med 
Fylkesmann i Oppland før behandling des. 2016 og tilsvarende avklaringer skulle 
vært foretatt mot NVE før. Innsigelsen går på manglende sikring gjennom 
planbestemmelser og reduksjon av planavgrensning. NVE påpeker at det er helt 
vesentlig å opprettholde plangrense slik den var opprinnelig.  
 
På bakgrunn av NVE’s innsigelse foreslår rådmannen at opprinnelig plangrense 
opprettholdes. Det er foreslått tilføyelse av bestemmelse om overvann under pkt 
2.1, - nytt avsnitt til slutt. Under pkt. 6 Hensynssoner, er det tatt inn bestemmelse 
som viser til utredning av overvann, flom og skred som også skal gjøres gjeldende for 
flom og overvann i gjeldende planer. På grunnlag av disse justeringene har NVE i 
brev av 17.5.2017 uttalt at;  
 
«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til 
planens fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016. 
2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke 
på mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt 
med kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng. 
Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f 
avvises. 
3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med 
bestemmelser for Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til 
flom mv i plan for H5 og H6 i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og 
blå markering for de bestemmelser som etter vår oppfatning skulle ivareta de 
punktene som danner grunnlag for innsigelsen. Første avsnitt under 6.1 stiller også 
krav til at bekkeløp skal holdes åpne». 
 
Planbestemmelse 6.1 mangler følgende: … Nye tiltak innenfor hensynssone flom er 
ikke tillatt, unntatt er nye veger og utbedring av eksisterende veger, skiløyper, 
turdrag og skogsbilveger som berører… kan etableres, men må utformes 
vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års flom og i 
tråd med byggeteknisk forskrift. 
 
Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener 
NVE grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle. 
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle 
før endelig og juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 
Rådmannen foreslår å ta dette til etterretning og innarbeide dette i planen ved 
sluttbehandling.  
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3. Statens vegvesen, brev datert 17.4.2017 
De ber om at det settes krav til at atkomst fra samlevegen tas inn i detaljplanen for å sikre 
gode avkjørsler med tilhørende siktlinjer. For område H5d kan dette være særlig viktig da 
avkjørsler ligger i en innerkurve. For område H5C er det tegnet 2 avkjørsler i tillegg til 2 
andre avkjørsler. Dette virker unødvendig mye. Det bør stiles krav til utbygging av den store 
renovasjonsplassen i form av byggesøknad eller detaljreguleringsplan for å sikre god 
avkjørsel også her.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til etterretning. Nødvendige avkjørsler tas opp ved 
detaljregulering av de enkelte delområdene og det innarbeides krav om 
byggesøknad og detaljplan for renovasjonsplassen for å sikre god avkjøring også der. 

 
4. Odd Bræin, brev datert 6.3.2017 
Det er med undring at kommunestyret foreslår endring av plangrensa justert inn til  
byggeområdet. De mener at det er av stor betydning både for boligområdene og  
hytteområdene at kommunen holder fast på «viktigheten ved å se disse områdene i  
sammenheng og at planen derfor må ha en felles grense».  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Merknaden tas til etterretning. Områdene må ses i sammenheng og rådmannen 
fraråder endring av planavgrensning, - også på bakgrunn av innsigelse fra NVE.  

 
5. Kringelås velforening, brev datert 11.4.2017 
Velforeningen har sammen med Kringelåslia AS arbeidet med å få anlagt en skiløype fra  
Mosetertoppen til Kringelåsen/Hafjell Panorama og langs Storsteinsvegen. Øyer 
Turskiløyper er også interessert i en slik skiløype som ville gitt et sammenhengende 
løypenett som spesielt vil være viktig ved dårlig vær i fjellet. Løypen ville være til nytte for 
eiere av fritidseiendommer, Øyværinger og andre. I områdeplan for H5 og H6 er skiløypa 
plassert på nedsiden av utbyggingsområdene. Velforeningen mener dette er uheldig da 
løypa kommer langt ned i terrenget og vil være vanskelig tilgjengelig for velets medlemmer 
da det er stor høydeforskjell fra store deler av dette feltet til den foreslåtte løypa. 
Kringelåslia velforening mener derfor at denne løypa må inn reguleres i overkant av nye 
utbyggingsområder langs Storsteinsvegen for at den skal bli attraktiv å bruke for flest mulig.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til orientering. Det er foretatt en befaring i terrenget 
med tanke på muligheter for innarbeiding/opparbeiding av ny løypetrase øst for 
utbyggingsområdene. Det er mulig å knytte en ny løypetrase som kan legges i 
friluftsområder og knytte den sammen med eksisterende løypetrase. Det er ett 
område der løype kommer i konflikt med utbyggingsområdet H5d. Rådmannen ber 
om at denne løypetraseen og løyper vest for byggeområdene tas opp til vurdering i 
forbindelse med detaljplanen som kommer i etterkant av områdeplanen, se vedlegg 
12. På bakgrunn av merknaden legges følgende bestemmelse til under pkt. 5.2: 
«I detaljreguleringen skal det vurderes plassering av langrennsløype øst for 
Storsteinsvegen». 
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6. Øyvind og Ane Bræin Aas, brev datert 10.4.2017. 
I brevet vises det til planbeskrivelsen med tanke på å regulere hensynssoner for å ivareta 
vann- og avløpssystem, skiløyper, skliløyper mv. Det er med stor undring det registreres at 
kommunestyret ønsker en endret avgrensning av planområdet. Det er satset store ressurser 
både fra private grunneiere og kommunen på et samordnet planarbeid for B12 og H5/H6 
områdene. Opprettholdes vedtaket er det rimelig å forvente at det gis en forklaring på 
hvorfor kommunestyret velger å bryte med avtalte forutsetninger for planarbeidet. 
Kommunen må da presentere en alternativ fremgangsmåte for å gripe tak i de utfordringer 
planen var ment å bidra til å finne løsninger på.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til orientering. Rådmannen foreslår å opprettholde 
opprinnelige forutsetninger med å se områdene H5/H6 og B12 i sammenheng og 
sikre samordning av områdene med hensyn til vann- og avløpstraseer mv.  

 
Vurdering: 
Rådmannens utgangspunkt for behandling av områdeplan for H5 og H6 i Hafjell er de 
føringer som er gitt i gjeldende planer. Dette gjelder vedtatt kommunedelplan Øyer Sør 
vedtatt 30.5.2007. Det handlingsrommet for justeringer av arealer og grenser i byggeformål, 
må ligge innenfor det handlingsrommet som KU-forskriften har satt til 15 daa.   
Det er gitt føringer i kommunedelplanen i bestemmelse pkt 1.1.16 mht. tilpasning mellom 
bebyggelse og terreng. Dette gjelder områder som ikke bør reguleres og ikke må reguleres 
til byggeformål. Fylkesmann i Oppland påpeker at de områdene som tas inn, er de bratte 
områdene som ble tatt ut i forbindelse med planbehandlingen.  
 
De arealene som ble tatt ut som byggeområder i områdeplanen ved første gangs 
behandling, er nettopp slike områder, se vedlegg 1 og 6.  
 
Endringer av planavgrensning og byggeområder er ikke uproblematisk slik høringen har vist, 
og anbefales eventuelt tatt opp i forbindelse med revisjon av kommunedelplan Øyer Sør.   
Rådmannen vil ikke anbefale å redusere planområdet og legge planavgrensning mot 
bygeområdene. Reduksjon av planområdet er fra regionale myndigheter betegnet som 
svært uheldig og har medført at de har fremmet innsigelse til planen. 
Bakgrunn for dette er betydningen av å se de to områdeplanene Bjørge – Skalmstad og H5 
og H6 i Hafjell i sammenheng for planlegging og gjennomføring av VA-nett, sikring av bekker, 
kantvegetasjon og flomfare.  
 
Utvidelse av byggeområdene har vært tatt opp av en grunneier i forbindelse med offentlig 
ettersyn i merknad fra Structor på vegne av Sondre Stubberud. Rådmannen anbefalte da å 
ikke foreta endringer av byggeområdene.  I forhold til de landskapsvurdringer som ble 
foretatt i forbindelse med kommunedelplan for Øyer Sør gir denne føringer for å avgrense 
byggeområdene og beholde vegetasjonssoner rundt byggeområdene.  
 
I e-post til NVE datert 04.05.2017, fra Øyer kommune, er det lagt fram følgende forslag til 
endringer i planen for å imøtekomme grunnlaget for NVEs innsigelse: 
«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til planens 
fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016. 
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2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke på 
mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt med 
kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng. 
Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f avvises. 
3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med bestemmelser for 
Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til flom mv i plan for H5 og 
H6 i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og blå markering for de 
bestemmelser som etter vår oppfatning skulle ivareta de punktene som danner grunnlag for 
innsigelsen. Første avsnitt under 6.1 stiller også krav til at bekkeløp skal holdes åpne». 
 
I brev av 17.5.2017 gjør NVE en vurdering av disse forslagene som her er nevnt og foreslår 
en tilføyelse i tillegg under bestemmelse pkt. 6.1. NVE konkluderer i brevet av 17.5.2017 
med:  
Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener NVE 
grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle. 
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle før 
endelig og juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 
 
Konklusjon 
På grunnlag av statlig innsigelse fra NVE og merknad fra Fylkesmann i Oppland (FMOP) vil 
rådmannen legge frem reguleringsplan for H5 og H6 i Hafjell, i samsvar med opprinnelig 
plankart og tillegg i bestemmelser.   
 
Følgende endringer er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene ved sluttbehandling:  
 
Tillegg pkt. 2.1: 
Overvann 
Detaljplanene skal vise hvordan overvann er tenkt håndtert. Overvann fra nye 
utbyggingsområder skal ikke sendes direkte i eksisterende bekkeløp, men skal dreneres 
naturlig ut i terreng som ligger til rette for det, eller sendes i etablerte 
fordrøyningsbassenger. Detaljplanene skal gi en detaljert beskrivelse og redegjørelse av 
dette.  
 
Tillegg under pkt. 5.2: 
I detaljreguleringen skal det vurderes plassering av langrennsløype øst for Storsteinsvegen. 
 
Tillegg under pkt. 6 Hensynssoner: 
Det er igangsatt utredningsarbeid med overvann, flom og skred i forbindelse med revidering 
av kommunedelplan Øyer sør. De føringene som etter hvert vil bli tatt inn i vedtatt 
kommunedelplan for Øyer sør 2016 – 2026, vil også bli gjeldende for flom og overvann for 
gjeldende planer.  
 
Tillegg bestemmelse 6.1: 
Nye tiltak innenfor hensynssone flom er ikke tillatt, unntatt er nye veger og utbedring av 
eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører… kan etableres, men må 
utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års flom og i 
tråd med byggeteknisk forskrift. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann Saksbehandler 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 06.06.2017 sak 39/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets  innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 30.04.2017 
 
 

Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1341     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/17 Kommunestyret 15.06.2017 
 
 
Se vedlagte saksutredning og vedlegg. 
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 06.06.2017 sak 8/17: 
 
Kontrollutvalget gikk gjennom rapporten mens rådmannen var til stede og svarte på 
spørsmål. 
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr. 
30.04.2017 til orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr. 
30.04.2017 til orientering. 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 15.06.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1274     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/17 Kommunestyret 15.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Det kongelige justis- og beredskapsdepartement, datert 24.0.2017: 
Svar på klage om ny tjenestestruktur i politi- og lensmannsetaten 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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MIDLERTIDIG STYRKET ØKONOMIFUNKSJON 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1360     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/17 Kommunestyret 15.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår å styrke økonomifunksjonen med en controllerstilling i perioden 
september-desember. Dette medfører årsprognose merforbruk for Politisk styring og 
kontroll på kr 250.000.  
 
Saksutredning: 
Ut nåværende bemanningssituasjon og foreståenende arbeidsoppgaver ser rådmannen 
behov for en midlertidig styrking av økonomifunksjonen i Øyer kommune.  
 
Kommunen har en krevende økonomisk situasjon, der det er behov for kontinuerlig 
budsjettoppfølging og arbeid med prognoser og tiltak for å overholde gjeldende budsjett-
rammer. Dette er nødvendig for å bringe kommunens økonomi i balanse.  
 
Samtidig med høstens budsjettprosess, som er ressurskrevende, vil det måtte pågå annet 
arbeid parallelt. Økonomi- og finansreglement, med tilhørende interne rutiner, må revider-
es. Gjeldende økonomireglement er vedtatt i 2001. Videre skal fagsystem for økonomi 
oppgraderes, noe som krever interne ressurser til testing og oppfølging.  
 
I forhold til investeringsprosjekter er det behov for rutineforbedringer for å følge opp pågå-
ende prosjekter, samtidig som det skal sluttrapporteres på flere større prosjekter i løpet av 
høsten. 
 
Vurdering: 
Fra 1. september 2016 har økonomifunksjonen i kommunen bestått av konstituert leder 
(kombinert med HR), samt controller tilsatt i ett års vikariat. Rådmannen vurderer at det er 
nødvendig å beholde en styrket økonomifunksjon ut 2017, for å ta igjen etterslep og sikre 
framtidig gode rutiner og systemer. Det tilrås derfor å videreføre controllerstillingen ut året, 
noe som medfører lønnsutgifter i størrelsesorden 250.000 kr.  
 
I økonomirapportering per 1. kvartal er det rapportert prognose balanse for Politisk styring 
og kontroll, herunder skal merforbruk på 1,8 mill kr fra tidligere år hentes inn. Ved å styrke 
økonomifunksjonen i perioden september-desember vil dette medføre at det ikke er mulig å 
hente inn hele merforbruket fra tidligere år i 2017. Rådmannens vurdering er at det er 
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nødvendig med en styrket økonomifunksjon ut 2017, og at merforbruk som følge av dette 
hentes inn i 2018. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar endret årsprognose for Politisk styring og kontroll, som følge av behov 
for å styrke økonomifunksjonen i perioden september-desember, til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 


