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Orienteringer: 
 
Kl 08.30 Kommunalsjef i Øyer Frode Fossbakken og kommunalsjef i Gausdal Cathrine Furu: 
Utredning om felles barneverntjeneste for Øyer og Gausdal som nå er klar, og vil komme til 
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Kl 12.00 Daglig leder i GLØR AS Inge Morten Haave 
 
Kl 12.15 Enhetsleder for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes: 
Årsrapporten for Øyer 2019. 
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ÅRSREGNSKAP 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 20/521     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
17/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2019 med noter, av 19. februar 2020 
2. Kommunedirektørens årsberetning 2019, av 7. april 2020 

Inkl. tjenesteenhetenes rapportering på styringskort 2019 
3. Revisjonsberetning 2019, Innlandet Revisjon, datert 8. april 2020 
4. Kontrollutvalgets uttalelse, av 29. april 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2019 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykninger. 
Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket kr 4 217 026,05. Kommunedirektøren tilrår 
at det udekkede beløpet finansieres ved bruk av lån. Kommunestyret vedtar framlagt års-
regnskap 2019 og årsberetningen.   
 
Saksutredning: 
I henhold til Kommuneloven § 48 legges kommunedirektørens årsberetning fram sammen 
med regnskap 2019. Som vedlegg i årsberetningen inngår tjenesteenhetenes rapportering på 
styringskort 2019.   
 
Øyer kommunes driftsregnskap for 2019 er avlagt i balanse etter at det er foretatt strykning 
av 1 million kr i overføring fra drift til investering og kr 5 345 951i avsetning til disposisjons-
fond.  
 
Netto driftsresultat for 2019 er 3,5 millioner kr. Dette utgjør 0,7 % av brutto driftsinntekter. 
Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat negativt med -0,6 %. 
 
I 2019 er det avsatt 18,3 millioner kr til disposisjonsfond. Opprinnelig var det budsjettert 
med 11,8 millioner kr i avsetning, mens justert budsjett tilsier 23,6 millioner kr i avsetning.  
Av dette er 5,3 millioner strøket som følge av årets merforbruk. 
 
Det ble vedtatt framførbart underskudd på kr 304 000 på selvkostområde vann i 2018. I 2019 
har vann mindreforbruk, av dette mindreforbruket er kr 304 000 ikke avsatt til selvkostfond, 
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i henhold til vetak om framførbart underskudd. Tidligere års framførbart underskudd på 
selvkostområde reguleringsplan og slam har ikke latt seg hente inn i 2019.  
 
I 2019 er det merforbruk på selvkostområde slam og reguleringsplan, på henholdsvis kr 
24 000 og kr 1 258 000, som ikke er dekket inn av selvkostfond.  
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 6 382 901 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2019 og skal 
utgiftsføres over kommende 7 år.  
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2019 er gjort opp med et udekket beløp på kr 
4 217 026,05. Dette skyldes manglende budsjettjustering av startlån i 2019. I 2018 ble det 
gitt tilsagn om videreutlån i størrelsesorden 7 millioner kr som ikke kom til utbetaling dette 
året, og midlene ble stående som ubrukte lånemidler i balansen. I 2019 har deler av midlene 
blitt utbetalt, sammen med årets budsjetterte utlån på 10 millioner kr. Det skulle vært fore-
tatt budsjettjustering for økt bruk av lånemidler til startlån i løpet av 2019. Da dette ikke ble 
gjort har det medført et udekket beløp i investeringsregnskapet samlet.   
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 15. april 2020. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for 
analyse og vurderinger av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer 
kommune.  
 
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan et 
negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond (bundet driftsfond), eller skape et 
framførbart underskudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyr-
ene for den enkelte selvkosttjeneste kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen 
fond for de ulike tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond. Selvkostfunksjon 
Slam har negativt resultat i 2019 på kr 23 928. jfr. note 21. Dette er framførbart underskudd 
for kommende år. Det er også negativt resultat på selvkostfunksjon Reguleringsplan, men 
ifølge nye retningslinjer (gjeldende fra 1.1.2020) kan det ikke framføres underskudd for 
selvkostområdene etter plan- og bygningsloven.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2019 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2019 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

23 928. 
4. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2019 på 

kr 4 217 026,05 ved bruk av lån (ubrukte lånemidler).  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2020 sak 47/20 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning til de fire økonomisakene og minnet om vedtatte 
handlingsregler og viktigheten av samarbeidet mellom politisk og administrativ ledelse. 
 
Økonomileder Anne H Jorde holdt en felles orientering om de fire økonomisakene og svarte 
på spørsmål. Regnskapskonsulent Anne Haneborg og controller Knut Arne Kårsten var også 
tilgjengelig for spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2019 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2019 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

23 928. 
4. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2019 på 

kr 4 217 026,05 ved bruk av lån (ubrukte lånemidler).  
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ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 20/1453     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
18/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2019 
til orientering. Samlet har de femten prosjektene merforbruk i forhold til bevilget budsjett-
ramme på kr 144 000. Tre VA-investeringsprosjekter (sjølkost) har et samla merforbruk på kr 
444 000. 
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
legges fram sluttrapport til kommunestyret for de enkelte investeringsprosjekter. Her fram-
legges samlesak for atten prosjekter som er sluttført i 2019, herav tre VA-prosjekter.  
 
Økonomisk sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostnad-
er sett opp mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette 
hensyntatt og omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.  
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Prosjektnr Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik Periode
001018 Hjemmesideløsning 220 169 51 2017-2018
001024 Valg 2019 100 114 -14 2019
001025 Kjøp av IKT-utstyr 2019 500 662 -162 2019
001026 Velferdsteknologi 2019 500 407 93 2019
001131 Kontorer helse- og rus, Skarpsnobygget 350 480 -130 2019
001197 Ny Tretten Brannstasjon 11 630 11 629 1 2015-2019
001216 Gatelys Bakkevegen 800 714 86 2018-2019
001217 Ny kommunestyresal 1 000 1 052 -52 2019-2020
001225 SD-anlegg skole og barnehage 900 933 -33 2019
001227 Øyer u.skole - asfaltering ved inngang 300 300 0 2019
001229 Utfasing oljefyr 800 172 628 2019
001231 ØHH - maskineri kjøl- og fryserom 500 461 39 2019
001232 ØHH - inventar og utstyr fire nye plasser 120 772 -652 2019
001233 Vidarheim - inventar og utstyr nye plasser 230 229 1 2019
005508 Flomsikringstiltak 1 500 1 500 0 2017-2019

Totalt 19 450 19 594 -144

006075 Rehab. kummer/ledningstrekk Granrudmoen 9 500 9 308 192 2018-2019
006077 Oppgradering driftsovervåking 4 000 3 827 173 2018-2019
006134 Høydebasseng Romsås/Winge 4 600 5 409 -809 2017-2019

Totalt VA 18 100 18 544 -444  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlegg med prosjektlederes økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt. 
 
Det ble varslet merforbruk på to prosjekter i kvartalsrapportering 2019, dette gjelder inven-
tar og utstyr til nye plasser i Øyer helsehus og høydebasseng Romsås/Winge.  
 
Når det gjelder ny brannstasjon på Tretten benyttes denne i det interkommunale brann-
samarbeidet i Lillehammer-regionen, og investeringskostnadene dekkes gjennom husleie fra 
brannsamarbeidet.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de femten prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 19,59 millioner kroner, mot bevilget 
19,45 millioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 144 000. De tre VA-prosjektene (sjølkost) 
har samla påløpte utgifter på 18,54 millioner kroner mot bevilget 18,1 millioner kroner, et 
samla merforbruk på kr 444 000.   
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2020 sak 49/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de femten prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 19,59 millioner kroner, mot bevilget 
19,45 millioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 144 000. De tre VA-prosjektene (sjølkost) 
har samla påløpte utgifter på 18,54 millioner kroner mot bevilget 18,1 millioner kroner, et 
samla merforbruk på kr 444 000.   
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FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 &14  
Arkivsaksnr.: 20/1227     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
19/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport for Øyer kommune per 31.12.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes finansreglement  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2018 
(KS-sak 79/18), skal kommunedirektøren i forbindelse med kvartalsrapportering legge fram 
rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre 
midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i tillegg foretas risiko-
vurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser utviklingen gjennom 
året og status ved utgangen av året.   
  
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og andre 
midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko.   
 
Vurdering: 
Tabellene i finansrapporten, sammenholdt med kommunedirektørens kommentarer, gir 
oversikt og status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
og kommunens gjeldsportefølje. Det rapporteres ikke om avvik i forhold til kommunens 
vedtatte finansreglement.    
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2020 sak 48/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
 



  Sak  20/20 

Side 13 av 109  

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 20/1228     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
20/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2019 til 2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 155/19 Justering av investeringsbudsjett 2019 – periodisering mellom år. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at ubenyttede investeringsmidler på 77,6 millioner kr overføres 
fra 2019 overføres til 2020 i henhold til tabellvedlegg. Videre foreslås det å godkjenne låne-
opptak til investeringer i 2020 på 43,1 millioner kr.   
 
Saksutredning og vurdering: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, dette medfører at budsjetterte pro-
sjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i 
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.   
  
I denne saken foretas en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2019 til 2020, for 
prosjekter med utsatt framdrift. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tidl-
igere enn 2019. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak.   
  
I sak 155/19 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med ut-
satt framdrift. Dette danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020. 
Samlet foreslås overført investeringsmidler på 77,6 millioner kr. Vedlagt tabell viser hvilke 
prosjekter dette gjelder.  
  
Økningen i investeringsbudsjett 2020 finansieres ved bruk av lån samt momskompensasjon 
for investeringer. I tillegg flyttes over budsjetterte inntekter som lå i investeringsbudsjettet 
for 2019. Dette gjelde tomtesalg i Trodal på 4,4 millioner, ekstern finansiering av tverrforb-
indelsen i Trodal på 4,5 millioner og VA-investeringer finansiert av andre (B12, H1, H5-H8) på 
15,0 millioner. 
  
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 48,2 millioner kr. Ved inngangen til 
2020 er ubrukte lånemidler balanseført med 5,1 millioner kr. Differansen på 43,1 millioner kr 
fremmes som økt behov for låneopptak i 2020 på bakgrunn av denne sak.  
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For status og framdrift i de enkelte prosjekter vises til tertialrapportering.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 77,6 millioner kr i henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 5 477 000 
b. Bruk av lån     kr 48 200 000 
c. Inntekter fra salg av anleggsmidler  kr 4 400 000 
d. Andre inntekter     kr 19 500 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 43 132 000 
millioner kr.  

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2020 sak 50/20 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
«Overflytting av investeringsmidler  
Plusse på 1 mill. på overføring til 2020 - da Fakkelmannen må inn igjen inntil det er lagt frem 
og behandlet egen sak der det også tas stilling til reguleringsplan».  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Brit K Lundgård falt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP,  
1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 77,6 millioner kr i henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 5 477 000 
b. Bruk av lån     kr 48 200 000 
c. Inntekter fra salg av anleggsmidler  kr 4 400 000 
d. Andre inntekter     kr 19 500 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 43 132 000 
millioner kr.  
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ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 20/1557     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
21/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 1. tertial 2020 – oppdatert 10.06.2020 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
3. Notat om elevbetaling i kulturskolen våren 2020 
4. Notat om reduserte driftsrammer for interkommunale samarbeid 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2020 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram økonomisk rapportering etter første tertial for kommune-
styret. Det hefter stor usikkerhet ved de økonomiske prognosene for 2020 som følge av ut-
bruddet av Covid-19. Driftsprognose 2020 er negativ for Øyer kommune. Det meldes om 
økonomiske utfordringer innenfor flere av tjenesteområdene, hvor den videre utviklingen er 
svært usikker. Omfang av skattesvikt og kompensasjon for dette vil være helt avgjørende for 
årsresultatet.  Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til 
etterretning og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. Budsjett-
justeringer som følge av koronasituasjonen vil bli framlagt etter andre tertial.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivel-
ser av Øyer kommunes økonomiske sitasjon per 30. april 2020 og vurdering av prognoser for 
året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 13,3 millioner for Øyer kommune etter før-
ste tertial. Det understrekes at dette er svært usikre anslag, særlig når det gjelder skatte-
inngangen til Øyer kommune i 2020. Merutgifter i tjenesteområdene er også usikre, og de er 
sammensatt av utfordringer i ordinærdrift, direkte merutgifter som følge av virusutbruddet 
og utsatte omstillingsprosesser for å holde årets budsjettrammer. 
 
Etter første tertial er noen statlige kompenserende tiltak kjent, som økt rammetilskudd, 
kompensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehage og SFO og reduksjon i arbeidsgiverav-
giften for andre termin. Flere tiltak er lagt inn i forslag til revidert nasjonalbudsjett, men RNB 
vedtas ikke i Stortinget før i juni. Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer som 
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følge av koronasituasjonen etter første tertial, men vil komme tilbake til dette seinere på 
året.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De løp-
ende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av ombygging av kontor-
bygg på Tretten. Dette er nærmere omtalt i rapporten.   
  
Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.    
  
I årsoppgjøret 2019 har revisjon presisert at bevilgninger vedtatt av kommunestyret som 
ikke kom til utbetaling det året bevilgningen ble gjort, skal ha kommunestyrevedtak om fin-
ansiering det regnskapsåret utgiften påløper. Dette er tilfellet for tre bevilgninger fra bud-
sjett 2019, der utbetaling har skjedd på nyåret 2020; tilskudd og forskuttering til klubbhus 
ØTI (Ks-sak 118/18), tilskudd til World cup Hafjell-Kvitfjell Alpin (Ks-sak 56/19) og tilskudd til 
Ski NM 2020 (Ks-sak 94/19). Samlet utgjør dette kr 697 000 fra disposisjonsfond idrettsarr-
angement og 2,2 millioner kroner i forskuttering fra kommunens disposisjonsfond.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte om-
råder.  
 
Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer i drift per første tertial, men tilrår å 
gjøre endringer når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt i Stortinget, og en ser klarere effekt-
en av koronatiltak i de kommunale tjenestene.  
 
Planlagt oppgradering av kommunale veger, som ligger i investeringsplanen i 2021 og 2023, 
anbefales framskyndet slik at dette kan utføres sommeren 2020. Dette vil gi besparelser på 
kommunalt vegvedlikehold, samtidig som det vurderes som aktivitetsskapende tiltak i kor-
onasituasjonen.  
 
I 2019 ble det gjort en vurdering av om skolene i Øyer skal kjøpe eller lease iPader til elev-
ene. Her ble det konkludert med at kjøp er både rimeligere og mindre ressurskrevende å 
håndtere, og det ble lagt opp til en overgang fra leasing til kjøp, etter hvert som leasingav-
talene utløper. Kjøp av iPader framover ble ikke innarbeidet i investeringsplanen, og det er 
derfor behov for en budsjettjustering for årets kjøp, som er på 0,4 millioner kroner. Kjøpet 
finansieres ved låneopptak, og budsjetterte leasingutgifter i skolebudsjettene omdisponeres 
til dekning av renter og avdrag. Kjøp av iPader framover blir innarbeidet i ny investerings-
plan. 
 
Redusert aktivitet i kulturskolen som følge av virusutbruddet er beskrevet i eget notat. Kom-
munedirektøren legger fram til politisk vurdering om foreldrebetaling i kulturskolen skal 
reduseres/ettergis som følge av reduksjon i tilbud. Det er ikke gitt nasjonale føringer for 
dette, slik det er gjort for foreldrebetaling i barnehage og SFO.  
 
Kommunestyret i Lillehammer vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2019 at kommunens 
utgift i enkelte interkommunale samarbeid i 2020 skulle reduseres utover den reduksjonen 
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som allerede var lagt inn i kommunedirektørene sitt budsjettforslag. I interkommunale sam-
arbeid må alle deltakerkommunene fatte likelydende vedtak for at en endring i budsjettet 
skal kunne være gyldig. Kommunedirektørene i de tre kommunene Lillehammer, Øyer og 
Gausdal legger derfor fram felles forslag om redusert driftsramme for fire interkommunale 
samarbeid, der nedtaket håndteres ved bruk av tidligere års overskuddsfond. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødven-
dige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup Hafjell-
Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskud til Ski NM 2020 på 250 000 kr 
(Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrangement på samlet 
697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer 
Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 62/20 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) og Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet i forslagets pkt 6. Stein 
Plukkerud og Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud og 
Roar Øien erklæres inhabile i behandlingen av hele saken i henhold til bestemmelsene i 
Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Grimsrud (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektør og økonomileder orienterte og svarte på spørsmål. Vedlegg oppdateres til 
kommunestyret 18.06.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 – 7 ble enstemmig vedtatt med seks medlemmer i 
formannskapet. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødven-
dige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup Hafjell-
Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskudd til Ski NM 2020 på 250 000 kr 
(Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrangement på samlet 
697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 
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Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer 
Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 
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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/1556     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
22/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024 med beskrivelse av prosjekter - 
oppdatert 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak.   
 
Saksutredning: 
I henhold til revidert økonomireglement legger kommunedirektøren fram investeringsplan i 
forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen vil bli 
innarbeidet i årsbudsjett 2021 og kommende år.  
 
Kommunalt investeringsbehov i planperioden inneholder ulike IKT-satsinger, både utviklings-
prosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det behov for oppgradering av en rekke kommunale 
bygg, dette omfatter bl.a. ventilasjon, solavskjerming og ENØK-tiltak. Det er foreslått 
investeringer i begge kirkene i kommunen i planperioden, dette gjelder etablering av vann-
tåkeanlegg og varmestyring.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det avsettes investeringsmidler til bygging av fire større kom-
munale boliger i Trodal. Dette er en boligtype kommunen har behov for, men mangler til-
gang til i dag. Med forutsatt støtte fra Husbanken vil boligene kunne leies ut til priser som er 
tilpasset målgruppa. 
 
Det er lagt inn et anslag på videre utbygging i Trodal fra 2023, men kommunedirektøren 
presiserer at dette er et foreløpig anslag, da egen sak fortsatt er under avklaring.  
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg.  
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Startlån videreføres med 10 millioner kroner årlig. Begrunnelsen for å holde nye låneopptak 
på dette nivået er at nye finansieringsregler fra bankene krever fullfinansiering av bolig, 
startlån aksepteres ikke som egenandel.   
 
Det legges til grunn at det vil bli innkalt egenkapital til KLP i planperioden på tilsvarende nivå 
som i dag. Begrunnelsen for dette er at pensjonsfondene øker, noe som medfører behov for 
økt egenkapital gjennom tilskudd fra eierne. 
 
I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. 
kommunestyresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinn-
tekt på 3 millioner kr. Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, 
og det foretas ikke overføring fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024. Det er videre 
lagt inn salgsinntekter Trodal fra 2023, dette avhenger av framdriften i videre arbeid med 
prosjektet. Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leilig-
heter, og et er lagt til grunn tilskudd/ekstern medfinansiering av vanntåkeanlegg i kirkene og 
kulturminneskilting. Øvrig finansiering av investeringene er låneopptak.   
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2021-2024 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld).  
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement.  
 
Investeringsbehov, og salgsinntekter, i Trodal er lagt inn som anslag, mens det fortsatt arbei-
des med avklaringer om flomsikring av området. Egen sak om Trodal framlegges.  
 
Innenfor Vann og avløp jobbes det med avklaringer om framtidig renseanlegg, avløpstiltak 
sammen med Lillehammer og ny driftsstasjon i Øyer. Her legges det fram egen sak før kon-
krete investeringsbeløp legges inn i økonomiplanen.  
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2021 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024.  
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2021-

2024 og årsbudsjett 2021. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 63/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektør og økonomileder orienterte og svarte på spørsmål. Vedlegg oppdateres til 
kommunestyret 18.06.2020. 
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Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024.  
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2021-

2024 og årsbudsjett 2021. 
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TILTAK I KOMMUNESEKTOREN FOR ØKT AKTIVITET - DISPONERING AV MIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 20/1946     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt over behov for vedlikehold og oppgradering i kommunale bygg og 
eiendommer, av 5. juni 2020 

2. FSK-sak 92/20 Hastesaker i forbindelse med utbruddet av Covid-19 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren framlegger prioriteringsliste over vedlikeholdstiltak i Øyer kommune i 
forbindelse med tildeling av ekstra økonomiske midler.   
 
Saksutredning: 
Regjeringen har lagt fram forslag til ytterligere tiltakspakke for å få fart på norsk økonomi 
etter at koronakrisen inntraff. I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 mrd 
til tiltak i komunesektoren. Proposisjonen ble lagt fram 29. mai inneholder bl.a. tiltak for å 
bidra til økt aktivitet, og tiltak i kommunesektoren vurderes som sentralt.   
 
I forslaget fra regjeringen ligger et tilskudd på 2,5 mrd som skal gå til vedlikehold og reahbili-
tering av bygg og anlegg i kommunene. Tilskuddet fordeles til alle landets kommuner. To 
mrd fordeles etter innbyggertall og 0,5 mrd fordeles etter kommunens andel av arbeidsled-
ige. Prosposisjonen er ikke vedtatt i Stortinget, foreløpig dato for behandling er 19. juni.  
 
Fylkesmannen i Innlandet har gjort beregninger av fordelingen, og legger til grunn at Inn-
landet vil gis opp mot 170 millioner kroner i tilskudd. Det er videre satt opp en oversikt som 
viser at Øyer kommune vil motta 1,9 millioner kroner ut fra innbyggertall og 0,6 millioner 
kroner ut fra antall helt arbeidsledeige, totalt 2,5 million kroner.  
 
I Øyer kommune har Bolig og eiendom satt opp en oversikt over behov for vedlikehold og 
oppgradering av kommunale bygg og eiendommer, og det er foretatt en prioritering av ti 
tiltak som til sammen utgjør 2,5 million kroner.  
 
Vedlagt saken er liste over de ti høyest prioriterte vedlikeholdstiltakene i kommune, samt 
oversikt over resterende behov for vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg og 
eiendommer. Oversikten ble utarbeidet tidligere i vår med sikte på at kommunen ville motta 
ekstra vedlikeholdsmidler.  
 
Vurdering: 
Til grunn for de ti prioriterte tiltakene er det lagt vekt på arbeid som raskt kan igangsettes, 
og at arbeidet kan utføres av lokale entreprenører eller ved å ansette personer midlertidig. 
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Videre er ulike fag repsentert. Det er også lagt vekt på nødvendigheten av tiltakene for 
kommunens del, og de ti prioriterte vil gi reduserte driftsutgifter eller forhindre nye invest-
eringsbehov.  
 
Tiltakspakken for økt aktivitet i kommunesektoren er ikke vedtatt i Stortinget, men det er 
gjort anslag på hvor mye som vil bli fordelt til kommunene i Innlandet fra Fylkesmannen. 
Kommunedirektøren la fram saken for formannskapet i møte 9. juni, for å få politisk behand-
ling av prioriteringene som er gjort administrativt. Dette for å kunne sette i gang tiltak i løpet 
av sommeren, når tildelingen er vedtatt i Stortinget.  
  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til framlagt prioriteringsliste for vedlikeholdstiltak i Øyer 
kommune.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
80/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
24/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om støtte til VI-bygg, av 18.2.2020 
2. Presentasjon av VI-bygg 
3. Tilleggsskriv søknad, av 27.5.2020 

 
 
Sammendrag: 
Hafjell Nasjonalanlegg søker Øyer kommune om støtte på kr. 500 000 til å oppføre nytt 
arenabygg. Kommunedirektøren er positiv til søknaden, men legger fram saken til politisk 
nivå med tre ulike innstillinger. Saken framlegges på nytt for behandling, sammen med et 
tilleggsnotat fra Norges Skiforbund. 
 
Saksutredning: 
Styret i Hafjell Nasjonalanlegg søker Øyer kommune om støtte på kr. 500 000 til å oppføre 
nytt arenabygg. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at det i 2021 skal arrangeres Para VM Vinter. Nasjonalanlegget 
jobber sammen med Stiftelsen VI som er hovedsponsor for arrangementet. 
 
Arenabygget vil markere at Nasjonalanlegget også er til for parautøvere. Bygget vil i hoved-
sak bestå av lager, kontor, møterom, sekretariat, garderober og sosiale rom for utøvere. 
 
Kulturdepartementet har vedtatt å tildele kr 11 330 000 til formålet. Midlene er fordelt med 
bakgrunn i kongelig resolusjon vedtatt i statsråd 07.05.2020. Summen utgjør 50 % av 
nettokostnader i prosjektet, og utbetaling forutsetter at resterende finansiering faller på 
plass. Utover tilsagn fra Kulturdepartementet vil prosjektet få økonomiske tilskudd fra 
Innlandet fylkeskommune og Hafjell Kvitfjell Alpin, samt Alpinco.  
 
Vurdering: 
Det er viktig for nasjonalanlegget at det framstår med et tilbud for alle. Paraidretten er i ut-
vikling og Norge er ett av foregangslandene innen feltet og vi har over tid gjort oss bemerket 
med gode internasjonale prestasjoner. 
 
Et senter for Paraidretten vil gjøre at nasjonalanlegget har flere bein å stå på og det er god 
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reklame for Øyer og Norge. 
 
På grunn av nedstenging av alle skianlegg i mars, ble utviklingsprosjekter også i Hafjell Alpin-
senter satt på vent på ubestemt tid. Dette rammet også planene for et VI-bygg. Imidlertid 
ble det i mai signalisert fra ledelsen i HA at med fullfinansiering på plass i løpet av høsten 
2020, kan byggestart være aktuelt i løpet av dette året. Det vurderes likevel mest realistisk at 
byggestart utsettes til vår 2021. 
 
Som nevnt velger kommunedirektøren å legge fram en innstilling på tre alternativer i saken, 
sjøl om det fra administrasjonen synes riktig å gi støtte til arenabygget. 
 
Kommunedirektørens alternative forslag til innstilling: 

1) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

2) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 300 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

3) Øyer kommunestyre avslår søknaden om støtte til nytt arenabygg i Hafjell Nasjonal-
anlegg. 
 

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 80/20 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 

1) «Alternativ 1 Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell 
Nasjonalanlegg, med kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

Brit k Lundgård fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
1) «Alternativ 1 Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell 

Nasjonalanlegg, med kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
 

 Kommunedirektørens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
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GRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - 
HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 002  
Arkivsaksnr.: 18/2635     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
25/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Foreløpig tilrådning for grensejustering mellom Øyer kommune og Lillehammer kommune. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om flytting av kommunegrense Øyer/Lillehammer på vestsiden 
- Møtereferater 

 
Sammendrag: 
Beboere bosatt langs Hunderforssvegen i Lillehammer kommune søkte i desember 2018 om 
en grensejustering av kommunegrensen slik at deres eiendommer flyttes fra Lillehammer 
kommune til Øyer kommune. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) ga i 
oktober 2019 Fylkesmannen i Innlandet i oppdrag å gjennomføre en mindre utredning av 
konsekvensene av en grensejustering mellom de to kommunene. Fylkesmannens tilråding er 
at grensen endres i tråd med foreslått grensejustering. Kommunestyret i Øyer er bedt om å 
gi tilbakemelding på Fylkesmannens utredning innen 26.juni 2020. 
 
Saksutredning: 
Fylkesmannen kan gjøre vedtak i mindre saker om justering av kommunegrenser dersom det 
er enighet om en løsning. Denne saken omhandler et lite areal og få innbyggere. 
Fylkesmannen har hatt flere møter med søkerne og Øyer og Lillehammer kommune, men 
det har ikke lyktes å komme til en lokal enighet i saken. Fylkesmannen ble derfor bedt om å 
utrede saken slik at KMD kan fatte en beslutning.  Fylkesmannen tilrår at grensejustering 
foretas iht. kartutsnitt 
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Vurdering: 
Øyer kommune har vært positive til denne saken siden søknaden kom i desember 2018. Det 
har vært lagt vekt på at eiendommene det er snakk om er naturlig tilknyttet Øyer. Det er kun 
noen hundre meter til nærmeste boligfelt som ligger i Øyer kommune. Innbyggerne benytter 
seg av tjenestetilbudet i Øyer kommune, som skole, barnehage, legetjenester, kulturtilbud 
mm. Innbyggerne har en sterk tilhørighet til Øyer kommune og dermed mener de at dagens 
grense kan være en ulempe. De har heller ingen mulighet for demokratisk påvirkning i Øyer 
kommune, selv om de i stor grad benytter seg av tjenestetilbudet.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret støtter Fylkesmannens tilråding.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

1. Øyer kommune støtter Fylkesmannens tilråding om grensejustering mellom Øyer og 
Lillehammer kommune. 

2. Øyer kommune mener at de berørte eiendommene er naturlig tilknyttet til Øyer. Det 
er bare noen hundre meter til nærmeste boligfelt og det har vært tradisjon i 
generasjoner for at innbyggerne i området bruker tjenestetilbudet i Øyer.  

3. Øyer kommune mener at dagens grense er uhensiktsmessig ut fra både infrastruktur 
og tjenestetilbud.  

4. Øyer kommune støtter en grensejustering da det er viktig at beboere med en naturlig 
tilknytning til vår kommune kan få mulighet til demokratisk påvirkning i den 
kommunen der de benytter tjenester. 

 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 64/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

1. Øyer kommune støtter Fylkesmannens tilråding om grensejustering mellom Øyer og 
Lillehammer kommune. 

2. Øyer kommune mener at de berørte eiendommene er naturlig tilknyttet til Øyer. Det 
er bare noen hundre meter til nærmeste boligfelt og det har vært tradisjon i 
generasjoner for at innbyggerne i området bruker tjenestetilbudet i Øyer.  

3. Øyer kommune mener at dagens grense er uhensiktsmessig ut fra både infrastruktur 
og tjenestetilbud.  

4. Øyer kommune støtter en grensejustering da det er viktig at beboere med en naturlig 
tilknytning til vår kommune kan få mulighet til demokratisk påvirkning i den 
kommunen der de benytter tjenester. 
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VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 
2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1239     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
26/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Eidsivating lagmannsrett 04.02.2020 
Domstolloven 
 
Sammendrag: 
Det velges 3 kvinner og 3 menn fra Øyer kommune i de to alminnelige utvalg for Innlandet 
Vest lagsogn for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Eidsivating lagmannsrett skriver i brev av 04.02.2020: 
«For perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024 skal det velges representanter til to 
alminnelige utvalg av meddommere for Eidsiva lagmannsrett; ett for kvinner og ett for 
menn. Antallet skal være like stort, og de som velges skal kunne tjenestegjøre så vel i 
straffesaker som i sivile saker. Valget skal være gjennomført innen 1. juli 2020. 
 
Lagmannsretten opplyser med dette om hvor mange meddommere hver kommune skal 
velge til de to utvalgene. 
 
Eidsivating lagdømme består av tre lagsogn. Innlandet Øst utgjør ett lagsogn og omfatter 
tidligere Hedmark fylke. Innlandet Vest utgjør ett lagsogn og omfatter tidligere Oppland fylke 
(unntatt Jevnaker). Kommunene i Viken fylke som sokner til Øvre og Nedre Romerike 
tingrett, utgjør Romerike lagsogn. 
 
Antallet meddommere i de alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn er fastsatt til 113 
kvinner og 113 menn. Herav faller på Øyer kommune 3 kvinner og 3 menn. 
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstolslovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
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Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
særlig til bestemmelsene i domstolsloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder 
og vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolsloven § 76 som 
pålegger kommunene å slette personer fra listen som ikke lenger fyller vilkårene for å stå på 
listen. 
 
Det anmodes særskilt om at kommunene i samsvar med domstolsloven § 67 sørger for at 
utvalget av meddommere blir så bredt sammensatt som mulig slik at utvalgene på best 
mulig måte representerer alle deler av befolkningen, blant annet i forhold til alder og etnisk 
bakgrunn og kultur. Det er imidlertid en aldersgrense på 70 år på det tidspunktet perioden 
starter. Meddommerne som velges må påregne å gjøre tjeneste i om lag to saker per år». 
 
Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten 
etter bestemmelsen i domstolloven § 68 siste ledd. Forøvrig kan alle ulike kombinasjoner 
velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i lagmannsretten og 
jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. 
 
Vurdering: 
Det skal velges 3 kvinner og 3 menn fra Øyer kommune som meddommere til de to 
alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter meddommere med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse et forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som meddommere i de alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 velges følgende 3 kvinner og 3 menn: 
Kvinner: 
Bratt, Inger Synnøve 
Harjo, Unni Helen Viker 
Lerfald, Merete 
 
Menn: 
Broen, Erling 
Olsen, Svein Otto 
Skovdahl, Niklas Aas 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Valgnemnda den 02.06.2020 sak 8/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som meddommere i de alminnelige utvalg for Innlandet Vest lagsogn for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 velges følgende 3 kvinner og 3 menn: 
 
Kvinner: 
Bratt, Inger Synnøve 
Harjo, Unni Helen Viker 
Lerfald, Merete 
 
Menn: 
Broen, Erling 
Olsen, Svein Otto 
Skovdahl, Niklas Aas 
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VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 
2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1261     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
27/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Domstolsloven 
Brev fra Sør-Gudbrandsdal tingrett datert 03.03.2020 
 
Sammendrag: 
Det velges 4 kvinner og 4 menn fra Øyer kommune som meddommere til  
Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bedt om å foreta valg til to utvalg av meddommere ved Sør-Gudbrandsdal 
tingrett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024; ett for kvinner og ett for menn. 
Retten ber om at det velges 15 kvinner og 15 menn fra Øyer. Valget skal være gjennomført 
innen 1. juli 2020 etter bestemmelsen i domstolloven § 66 første ledd. 
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstollovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
særlig til bestemmelsene i domstolloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder og 
vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolsloven § 76 som 
pålegger kommunene å slette personer som ikke lenger fyller vilkårene for å være 
meddommer. 
 
Det anmodes særskilt om at kommunene i samsvar med domstolloven § 67 sørger for at 
utvalget av meddommere blir så bredt sammensatt som mulig slik at utvalgene på best 
mulig måte representerer alle deler av befolkningen, blant annet i forhold til alder, etnisk 
bakgrunn og kultur. Det er imidlertid en aldersgrense på 70 år på det tidspunktet perioden 
starter. Meddommerne som velges må påregne å gjøre tjeneste i om lag to saker per år. 
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Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten 
etter bestemmelsen i domstolsloven § 68 siste ledd. Forøvrig kan alle ulike kombinasjoner 
velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og 
jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem. 
 
Konklusjon: 
Det skal velges 15 kvinner og 15 menn som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett. 
Det har vært annonsert på kommunens nettside, og innen fristens utløp 1.mai har det meldt 
seg 2 interesserte.  
 
Kommunen plikter å kontrollere kandidatene, så det vil bli foretatt en vandelskontroll av de 
som blir foreslått av valgnemnda.  
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Vurdering: 
Det skal velges 15 kvinner og 15 menn fra Øyer kommune som meddommere til Sør-
Gudbrandsdal tingrett.  
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter meddommere med søknadsfrist 
01.05.2020. De som har vært valgt som meddommere i perioden 2017-2020 og 
kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er forespurt. Samlet har det meldt seg 11 
kvinner og 8 menn. I utvalget til tingretten må det være likt antall kvinner og menn. Samme 
person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten. Det 
medfører at Øyer kommune kun kan velge 4 kvinner og 4 menn. Kommunedirektøren har 
etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres ønsker og kompetanse et forslag på 
medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges følgende 4 kvinner og 4 menn: 
Kvinner: 
Brekke, Ena Kristin 
Moen, Torun Adelheid 
Perstad, Elin Marit Stavsviken 
Steinslien, Anne Guri 
 
Menn: 
Grimsrud, Steinar 
Høglien, Johnny 



  Sak 27/20 

 Side 35 av 109   

Larsen, Svein 
Løken, Sverre Sparby 
 
 
Ådne Bakke        Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 02.06.2020 sak 9/20 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet forslag om at Steinar Grimsrud (SP) erklæres inhabil i saken.  
 
Kommuneloven § 11-10, 4.ledd: «En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til 
offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv». 
Stein Plukkerud trakk sitt forslag. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som meddommere til Sør- Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges følgende 4 kvinner og 4 menn: 
 
Kvinner: 
Brekke, Ena Kristin 
Moen, Torun Adelheid 
Perstad, Elin Marit Stavsviken 
Steinslien, Anne Guri 
 
Menn: 
Grimsrud, Steinar 
Høglien, Johnny 
Larsen, Svein 
Løken, Sverre Sparby 
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VALG AV MEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN VED VESTOPPLAND OG SØR-
GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1370     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
28/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Jordskiftelova 
Domstolloven 
Brev fra Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett datert 05.03.2020 
 
Sammendrag: 
Det velges 5 kvinner og 5 menn fra Øyer kommune som jordskiftemeddommere til 
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bedt om å foreta valg av nye jordskiftemeddommere til Vestoppland og  
Sør-Gudbrandsdal jordskifterett for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024. Valget 
skal være gjennomført innen 1. juli 2020 etter bestemmelsen i domstolloven § 66 første 
ledd. 
 
I hvert jordskiftesogn skal det være et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere, jfr. 
jordskiftelova av 21.06.2013 nr. 100 § 2-5. 
 
Jordskifterettslederen har i medhold av jordskifteloven § 2-5 fastsatt hvor mange det skal   
være i utvalget fra hver kommune. Fra Øyer skal det velges 10 medlemmer. Jordskiftelova § 
2-5 fastslår at det skal være like mange medlemmer av hvert kjønn i utvalget.  
 
Jordskiftelova § 2-5 og domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 kap. 4 fastsetter krav til hvem 
som kan velges. De som blir valgt skal være kyndige i de sakene som jordskifteretten 
vanligvis behandler. Det bør velges medlemmer med ulik bakgrunn og alder. Meddommere 
og skjønnsmedlemmer er ikke fritatt for valg til utvalget av jordskiftemeddommere  
(jordskiftelova § 2-5).  
 
Jordskiftedommeren skal oppnevne meddommere som er kyndige i det saken gjelder. Derfor 
er det en fordel at kandidaten har en bakgrunn som kan være til hjelp i de sakene som 
jordskifteretten behandler. I utvalget bør det være en god variasjon i fagkompetanse og 
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bakgrunn kandidatene imellom. Eksempler på yrkesbakgrunn/kompetanse kan være 
gårdbruker, skogbruker, entreprenør, arealplanlegger, eiendomsmegler, veg/vegplanlegging, 
regnskap, takst av eiendom/bygg og offentlig ansatte.  
 Kandidaten bør ha normalt god helse (som regel er det befaring som et ledd i 
forhandlingene). Kandidaten bør være motivert for oppdraget som meddommer, og ha et 
arbeid som ikke hindrer eller gjør det vanskelig å ta permisjon. Det er en stor fordel om 
kandidaten kan bruke vanlige digitale verktøy.  
 
Det er kommunens oppgave å velge det aktuelle antallet meddommere. Hvem som er 
valgbare og hvem som er utelukket fra, eller kan kreve seg fritatt for valg, fremgår av 
bestemmelsene i domstollovens fjerde kapittel, §§ 64-78. 
 
Det er nødvendig at valgene forberedes grundig slik at så vel utelukkelsesgrunner som 
eventuelle fritaksgrunner, klarlegges før valget. Dette er viktig blant annet fordi eventuelle 
feil kan få betydning for om en avsagt dom er gyldig eller ikke. I den forbindelse vises det 
særlig til bestemmelsene i domstolloven §§ 70-75 som blant annet omfatter krav til alder og 
vandel, og utelukkelse på grunn av stilling. Det vises også til domstolloven § 76 som pålegger 
kommunene å slette personer fra utvalget av jordskiftedommere som ikke lenger fyller 
vilkårene for å stå i utvalget. 
 
Vurdering: 
Det skal velges 5 kvinner og 5 menn fra Øyer kommune til særskilt utvalg av 
jordskiftemeddommere.  
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter meddommere med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse, forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som jordskiftemeddommere til Vestoppland og Sør- Gudbrandsdal jordskifterett for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges følgende 5 kvinner og 5 menn: 
Kvinner: 
Bratt, Inger Synnøve 
Harjo, Unni Helen Viker 
Lerfald, Merete 
Perstad, Elin Marit 
Skåden, Laila Jonassen 
 
Menn: 
Granskogen, Håvard 
Grimsrud, Steinar 
Høglien, Johnny 
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Larsen, Svein 
Olsen, Svein Otto 
   
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 02.06.2020 sak 10/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som jordskiftemeddommere til Vestoppland og Sør- Gudbrandsdal jordskifterett for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges følgende 5 kvinner og 5 menn: 
 
Kvinner: 
Bratt, Inger Synnøve 
Harjo, Unni Helen Viker 
Lerfald, Merete 
Perstad, Elin Marit 
Skåden, Laila Jonassen 
 
Menn: 
Granskogen, Håvard 
Grimsrud, Steinar 
Høglien, Johnny 
Larsen, Svein 
Olsen, Svein Otto 
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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1471     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/20 Valgnemnda 02.06.2020 
 
29/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over de som har meldt seg som meddommere 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Innlandet fylkeskommune datert 26.03.2020 
Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 13.12.2019 
Domstolloven  
Skjønnsprosessloven 
 
Sammendrag: 
Det velges fire skjønnsmedlemmer fra Øyer kommune for perioden 01.01.20121 – 
31.12.2024.  
 
Saksutredning: 
Ifølge skjønnsprosessloven § 14 skal fylkestingene, etter forslag fra tingrettene og 
kommunestyrene, innen 15.oktober året etter hvert kommune- og fylkestingsvalg, velge 
skjønnsmedlemmer for sitt fylke. Utvalget er felles for lagmannsretter, tingretter og 
jordskifteretter. Oppnevningen gjelder for fire år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra 
hvert domssogn som departementet fastsetter. Fylkeskommunen fastsetter antall 
skjønnsmedlemmer fra hver kommune basert på folketall.  
 
Det skal velges 31 skjønnsmedlemmer til Sør-Gudbrandsdal tingrett herav tre fra Øyer 
kommune. Kommunene og tingrettene anmodes om å oppnevne et tillegg på 20% flere enn 
det som er oppgitt, dvs at i det i Øyer velges fire skjønnsmedlemmer. 
 
Vilkår for utvelgelse: 
Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om øvre aldersgrense, og §§ 71-74 
gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til fritak på grunn av utført tjeneste etter 
domstolloven § 90 første ledd annet punktum. 
 
Ved oppnevning av utvalget skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, 
og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved 
skjønn. 
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I brev fra Justis- og beredskapsdepartementet er det uttalt at det særlig må påses at det i 
utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med kompetanse knyttet til ulike sider 
av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom samt innsikt i bygningsvesen og i jord- og 
skogbruk. Videre står det at domstolene i sin virksomhet er avhengig av erfarne og 
velkvalifiserte skjønnsmedlemmer, og at dette hensynet bør tillegges betydelig vekt ved 
valget. Det er i brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet også gjort oppmerksom på at 
flere domstoler overfor Domstolsadministrasjonen (DA) har uttrykt at de i liten grad har bruk 
for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og de har gitt uttrykk for at det er 
viktigere med skjønnsmedlemmer med særlig kompetanse på plan- og reguleringsprosesser 
og kunnskap om bygg- og anleggsvirksomhet. Et annet felt som anses som viktig, er 
kompetanse innenfor økonomi, revisjon og regnskap. 
 
Ved oppnevningen i fylkestinget gjelder de alminnelige saksbehandlings- og 
avstemmingsregler som gjelder for fylkestinget for øvrig. Dette innebærer at 
kommunelovens bestemmelse om minst 40% representasjon av hvert kjønn skal følges så 
langt det er mulig, jf. Kommunelovens § 7-6, 3.ledd. 
 
Vurdering: 
Det skal velges fire skjønnsmedlemmer fra Øyer kommune for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024. 
 
Det har vært annonsert på kommunens nettside etter skjønnsmedlemmer med søknadsfrist 
01.05.2020. Kommunedirektøren har etter en gjennomgang av de som har meldt seg, deres 
ønsker og kompetanse et forslag på medlemmer. 
 
Det er foretatt vandelskontroll av de som er foreslått. 
 
Valgnemndas innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minst to uker før kommunestyret 
formelt velger representantene.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
Høglien, Johnny 
Olsen, Svein Otto 
Vedum, Anita Lerfald 
Øvstegård, Åse Harjo 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 02.06.2020 sak 11/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Valgnemndas innstilling: 
Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
 
Høglien, Johnny 
Olsen, Svein Otto 
Vedum, Anita Lerfald 
Øvstegård, Åse Harjo 
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REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 M52  
Arkivsaksnr.: 20/1780     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
30/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Dagens selskapsavtale Renovasjonsselskapet GLØR IKS 
2. Utkast revidert selskapsavtale Renovasjonsselskapet GLØR IKS 
3. Protokoller fra møter i styret og representantskapet i GLØR IKS 
4. Økonomiplan 2021-2024 
 
Sammendrag: 
I denne saken foreslår kommunedirektøren å godkjenne endring av selskapsavtalen for 
Renovasjonsselskapet GLØR IKS slik at taket for selskapets samlede låneopptak økes fra 30 
mill. kroner til 100 mill. kroner. 
 
Saksutredning: 
I nyere tid har GLØR IKS ikke lånefinansiert sine investeringer. Ved bygging av nytt service-
bygg på Roverudmyra, har selskapet meldt behov for å lånefinansiere inntil 50 mill. kroner. 
Basert på lånebehovet angitt i langtidsøkonomiplanen ønsker GLØR IKS å øke taket for sel-
skapets samlede låneopptak til 100 mill. kroner.  
 
Representantskapet i GLØR IKS gjorde følgende vedtak (mot én stemme) i sitt møte 
30.4.2020:  
 

«Representantskapet vedtar, etter styrets anbefaling, at selskapsavtalen § 15 
låneopptak og garantistillelse oversendes til eierkommunene ved kommunestyrene og 
innstiller på at høyeste ramme for låneopptak heves til kr. 100 mill. NOK.» 

 
Selskapsavtalen ble sist revidert av kommunestyrene i 2013, men endringen berørte ikke 
øvre ramme for låneopptak.  
 
GLØR IKS eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune. 
 
Selskapet ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble 
fra 1.1.2000 omgjort til et IKS (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkom-
munale selskaper. Arbeidsdelingen er at eierkommunene har forvaltningsansvaret og at 
GLØR skal stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden. I et interkommunalt selskap 
utøver eierne sin myndighet gjennom representantskapet. Kommunestyrene har instruk-
sjonsrett overfor sine representanter. 
 



  Sak 30/20 

 Side 43 av 109   

IKS-loven § 22 første ledd angir at tak for selskapets samlede låneopptak må fremgå av sel-
skapsavtalen:  

"Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom 
selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede 
låneopptak" 

GLØR IKS har etter dagens selskapsavtale anledning til å ta opp lån innenfor en samlet 
ramme på 30 mill. kr uten godkjenning i eierkommunene.  
 
I dagens selskapsavtale for GLØR IKS heter det i § 15 om låneopptak og garantistillelse: 
 

«Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. 
Dersom annet ikke er vedtatt av eierkommunene er høyeste ramme for låneopptak kr. 
30 mill NOK. Jfr. selskapsavtalen §6 
Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representantskapets budsjettvedtak 
og påfølgende godkjenning av departementet.  
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.   

 
Endringer av selskapsavtalen som gjelder tak for samlet låneopptak, krever likelydende ved-
tak i eierkommunenes kommunestyrer.  
 
Dersom en eller flere av eierkommunene er underlagt reglene i kommuneloven § 28, dvs. 
innmeldt i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), skal endring av selskaps-
avtale etter IKS-loven § 22 også godkjennes av departementet. Per dags dato er Gausdal 
kommune underlagt bestemmelsene i kommuneloven § 28.  
 
Økonomiplan 
I IKS-loven heter det følgende i § 20:  

«Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal 
legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 
Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder invester-
ingsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det 
inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag 
i planperioden.» 

 
Budsjettforutsetningene og økonomiplanen for 2021, som del av GLØRs økonomiplan 2021-
2024 ble enstemmig vedtatt av representantskapet i GLØR 30.4.2020 (se vedlagte protokoll).  
 
Vurdering: 
I vedlagte utkast til revidert selskapsavtale foreslås endringer i § 15, ved at den øvre rammen 
for samlet låneopptak heves fra 30. mill. kroner til 100 mill. kroner. I tillegg endres ordlyden 
noe, slik at man benytter samme begreper som i IKS-loven: tak for samlede låneopptak, i 
stedet for «høyeste ramme for låneopptak» som i gjeldende selskapsavtale.  
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I dagens § 15 står det at «Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representant-
skapets budsjettvedtak og påfølgende godkjenning av departementet». 
 
Det generelle kravet til at låneopptak skal godkjennes av departementet har bortfalt, og 
dette foreslås derfor tatt ut av selskapsavtalen. Kravet til godkjenning av låneopptak i 
departementet gjelder fortsatt i de tilfeller der en eller flere av eierkommunene er innmeldt 
i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Dette framgår av IKS-loven § 22 .  
 
Ut over dette foreslås kun mindre redaksjonelle endringer.  
 
Øvre ramme for låneopptak var tema i styremøte i GLØR 25.3.2020 og representantskapet 
30.4.2020. Utdrag fra protokoll fra disse møtene følger som vedlegg til denne saken.  
 
En heving av dagens tak for samlede låneopptak anses fra GLØRs side nødvendig for å gjen-
nomføre planlagte investeringer i GLØR IKS.  
 
Selv om behovet for lånefinansiering i første omgang er knyttet til bygging av nytt service-
bygg, og begrenset til 50 mill. kr, støtter kommunedirektøren GLØRs ønske om å heve taket 
for selskapets samlede låneopptak til 100 mill. kr. Dette basert på behov synliggjort i GLØRs 
økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Å heve taket for samlede låneopptak i selskapsavtalen for GLØR IKS, har i utgangspunktet 
ingen budsjettmessige konsekvenser for GLØR eller eierkommunene.  
 
Kapitalkostnadene ved eventuelle låneopptak vil inngå i beregning av selvkost og således 
kunne få innvirkning på renovasjonsgebyrene til innbyggerne i kommunene. Gebyrene fra 
innbyggerne kan i sum ikke overstige hva det koster å levere den aktuelle tjenesten. Beregn-
ing av selvkost er regulert i kommuneloven § 15-1 og tilhørende forskrift. 
 
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i GLØR IKS i forhold til innbyggertallet. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at selskapsavtalen for GLØR IKS endres ved å heve taket for 
samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner. Økningen er i tråd med lånebehov-
et i langtidsøkonomiplanen til GLØR IKS. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, slik 
det fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 78/20 
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Behandling: 
Daglig leder GLØR IKS Inge Morten Haave orienterte og svarte på spørsmål. Han vil komme 
tilbake med presentasjon i kommunestyret den 18.06.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, slik 
det fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale. 
 



  Sak  31/20 

Side 46 av 109  

NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 M50  
Arkivsaksnr.: 20/1810     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
31/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Presentasjon av prosjekt bygging av nytt servicebygg GLØR IKS 
2. Tegninger og kontraktsgrense 
3. Kapittelfordelt pris 
4. Saksprotokoll fra behandling i representantskapet i GLØR 30.4.2020 
 
 
Sammendrag: 
I denne saken presenteres GLØRs planer for bygging av nytt servicebygg på Roverudmyra. I 
saken synliggjøres også konsekvenser prosjektet vil ha for renovasjonsgebyret. Prosjekt nytt 
servicebygg planlegges gjennomført innenfor en finansieringsramme på 62,2 mill. kroner. 
Prosjektet vil finansieres av GLØR IKS, gjennom låneopptak og egenfinansiering. Byggestart 
for servicebygget er planlagt i juni 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. 
 
Saksutredning: 
Styret i GLØR IKS vedtok i sitt møte 25.3.2020 å sette i gang prosjekt nytt servicebygg. Repre-
sentantskapet i GLØR IKS ga 30.4.2020 sin tilslutning til beslutningen i selskapets styre og 
oversendte saken til kommunestyrene i eierkommunene med innstilling om igangsetting. 
 
Bygging av nytt servicebygg på GLØRs anlegg på Roverudmyra har ikke tidligere vært oppe 
til politisk behandling i GLØRs eierkommuner. 
 
Bakgrunnen for at GLØR nå ønsker å etablere et nytt servicebygg er en langsiktig plan om å 
løse dagens utfordringer innen helse, miljø og sikkerhet for virksomheten. I 2015 ble det 
opprettet et HMS-avvik etter en rutinemessig vernerunde. Avviket gikk på kapasiteten på 
garderobeanlegg, spiserom, kontorer og trafikksituasjonen ute i anlegget. 
 
I 2016 gjennomførte bedriftshelsetjenesten en vurdering av avvikene fra 2015. Det ble da 
stadfestet at situasjonen er i strid med arbeidsplassforskriftens kapittel 3. Bedriftshelse-
tjenesten anbefalte at virksomheten skulle igangsette tiltak for å kunne ivareta helse, miljø 
og sikkerhet for de ansatte. 
 
På denne bakgrunn ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
administrasjonen i GLØR, HMS-rådgiver, verneombud og representant for de ansatte. 
Arbeidsgruppens konklusjon var følgende: 
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 For små garderober 
 For lite areal til kantine/spiserom 
 For få og for dårlig tilrettelagte kontorer, møterom og møteplasser. 
 Uoversiktlige og risikofylte trafikkløsninger: utfordringer med kryssende trafikk for 

næring- og husholdningsavfall, hensynet til gående 
 
Styret i GLØR IKS har løpende fulgt opp situasjonen og gitt arbeidsgruppen mandat til å 
iverksette skisseprosjekt for nytt servicebygg og forslag til ulike løsninger for veistruktur. 
 
Dagens servicebygg på Roverudmyra ble etablert i en tid da GLØR IKS bestod av 30 ansatte. 
I dag har GLØR 60 faste ansatte og 30 vikarer. 
 
I prosjektet har man kommet fram til at det er formålstjenlig å etablere et nytt servicebygg 
utenfor dagens produksjonsområde. Et nytt servicebygg vil i tillegg til å innfri lovmessige krav 
til helse, miljø og sikkerhet også øke tilgjengeligheten til kundemottak og resepsjonsfunk-
sjon. 
 
Om GLØR og forholdet til eierkommunene 
GLØR IKS eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune. Selskapet 
ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble fra 1.1.2000 
omgjort til et IKS (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkommunale 
selskaper. Arbeidsdelingen er at eierkommunene har forvaltningsansvaret og at GLØR skal 
stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden. Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer 
og Gausdal har fastsatt en egen forskrift for renovasjon til husholdninger og fritidsboliger. 
 
I et interkommunalt selskap utøver eierne sin myndighet gjennom representantskapet. 
Kommunestyrene har instruksjonsrett overfor sine representanter. 
 
Saksgang og fremdrift 
Styret og representantskapet i GLØR har hatt prosjektet til behandling en rekke ganger siden 
2017: 
 

 
 
Protokoll fra representantsakpets behandling av saken 30.4.2020 følger som vedlegg til 
saken. Vedlagt saken er også GLØRs presentasjon av saken, samt utfyllende vedlegg om 
prosjektet. 
 
Byggeprosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise. GLØR IKS har valgt ØMF Evensen 
& Evensen som samspillsentreprenør etter en konkurranse kunngjort sensommeren 2019. 
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I en samspillsentreprise er entreprenør i samspill med byggherre/bruker og konsulenter/ 
arkitekt med på å utvikle prosjektet samt utarbeide kalkyle/målpris. Samspillsentreprisen er 
delt i to trinn: prosjektutviklingsfase og samspillsfase (utførelsesfase). 
 
Forutsetningen for å gå fra prosjektutviklingsfase til samspillsfase er at partene blir enige om 
målpris og at GLØRs styrende organer gjør endelig vedtak om gjennomføring. Byggestart for 
servicebygget er planlagt juni 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. 
 
Selve bygget 
Det nye servicebygget er planlagt over tre plan og med et samlet areal på 1650 m2 (BTA). 
Plasseringen er rett utenfor anleggets inngjerdede område og blir det første man møter når 
man ankommer Roverudmyra miljøpark. 
 
Selve bygget og byggeprosjektet er beskrevet i vedlagte presentasjon fra GLØR IKS. Utform-
ingen og løsningene er valgt med bakgrunn i hensyn til gode arbeidsforhold, logistikk, hygi-
ene, helse-, miljø og sikkerhet. Hensyn til energi og bærekraft har også vært vektlagt i GLØRs 
vurderinger. 
 
Økonomi 
Prosjektkostnader og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, slik disse er beregnet 
fra GLØRs side, er nærmere synliggjort i vedlagte presentasjon av prosjektet. 
 
I en samspillsentreprise blir kontraktsbeløpet omforent målpris, som avregnes etter faktisk 
påløpte kostnader. Dersom prosjektet ferdigstilles til en lavere kostnad enn målprisen, for-
deles besparelsen mellom partene. Dersom prosjektet ferdigstilles til en høyere kostnad enn 
målprisen, fordeles merkostnadene mellom partene i henhold til avtale. 
 
Etter at avtalen med samspillsentreprenør, ØMF Evensen & Evensen AS, ble signert i novem-
ber 2019, har man i perioden gjennomført ni ordinære prosjekteringsmøter og tilsvarende 
byggherremøter. Entreprenøren har i samarbeid med prosjektgruppen gjennomført be-
regninger og kalkyle som ligger til grunn for omforent forslag til målsum. 
 
Målpris for samspillskontrakt: 51,4 mill. kr. 
Garantert makspris: 56,4 mill. kr. 
Planlagte opsjoner og marginer, møblering og flytting utover samspillskontrakt: 5,66 mill. kr. 
Total øver ramme på finansieringsbehov: 62,2 mill. kr. 
 
GLØR IKS har søkt om tilskudd gjennom Klimasats på totalt 6 mill. kr. Eventuelt tildelt beløp 
vil slå ut i fratrekk i finansieringsbehovet. 
 
Finansieringsplan: 
Maksimalt lån 50 mill. kr. 
Egenkapital 12,2 mill. kr. 
 
Økonomiske konsekvenser for eierkommunene 
Prosjektet vil finansieres av GLØR IKS selv, gjennom låneopptak og egenfinansiering. GLØRs 
eierkommuner hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet. 
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Konsekvenser for renovasjonsgebyret 
GLØR IKS har flere forskjellige abonnementstyper og disse prises forskjellig. Utgangspunktet 
for dette er i hovedsak basert på tilgjengelig restavfallsvolum for abonnenten. 
 
Gjennom de siste årene har abonnementstypene med større tilgjengelig restavfallsvolum 
hatt en høyere prisvekst enn abonnementstyper med mindre tilgjengelig restavfallsvolum for 
å stimulere til mer kildesortering og miljøriktig adferd. Det er kommunestyrene som vedtar 
prisene for de enkelte abonnementstypene etter innstilling fra GLØR. For 2020 vedtok 
kommunestyret følgende satser: 
 

 
 
GLØR har gjort beregninger av hvordan bygging av nytt servicebygg vil slå ut for et middels 
abonnement. En abonnementstype med mindre tilgjengelig restavfallsvolum vil ha mindre 
økning, mens en abonnementstype med et større tilgjengelig restavfallsvolum vil få et større 
tillegg.  
 
Tillegg i gebyret for et middels abonnement (eks mva):  

År Endring fra dagens nivå  
(i kroner) 

Endring per år 
(i kroner) 

    Endring per år 
2021 67 + 67 
2022 122 + 55 
2023 128 + 7 
2024 123 - 5 

 
GLØR driver virksomhet både innenfor og utenfor selvkostområdet. Kostnadsøkninger innen-
for selvkostområdet må finansieres av abonnentene. Kostnader som faller utenfor selvkost-
området må GLØR IKS finansiere gjennom virksomhet utenfor selvkostområdet. Konkret for 
dette byggeprosjektet, vil kostnadsfordelingen mellom områdene innebære at det 
som er ut over 63 % dekkes av GLØRs næringsvirksomhet. 
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Selskapsavtalen 
Deltakerne i et interkommunalt selskap (eierkommunene) utøver sin myndighet i selskapet 
gjennom representantskapet, som er selskapets øverste myndighet. 
 
Forholdet mellom GLØR IKS og eierkommunene er regulert gjennom IKS-loven og i selskaps-
avtalen. GLØR IKS har etter dagens selskapsavtale anledning til å ta opp lån innenfor en sam-
let ramme på 30 mill. kr. uten godkjenning i eierkommunene. Foreliggende finansieringsplan 
for nytt servicebygg innebærer et lånebehov på inntil 50 mill. kr. For å gjennomføre den 
planlagte investeringen må taket for samlet låneopptak heves. Endringer av selskapsavtalen 
på dette punktet, krever vedtak i eierkommunenes kommunestyrer. 
 
Selskapsavtalen er tema for en egen sak, der kommunedirektøren foreslår å heve taket for 
samlet låneopptak i GLØR IKS fra dagens 30 mill. kr. til 100 mill. kr. Økningen er i tråd med 
lånebehovet synliggjort i langtidsøkonomiplanen til GLØR IKS. 
 
Vurdering: 
Som det framgår av vedlagte presentasjon, mener GLØR IKS at man gjennom bygging av nytt 
servicebygg oppnår:  

- Gode arbeidsforhold for 60-100 ansatte i Lillehammer 
- Frigjøring av plass til økt produksjon på anlegget 
- En totalt sett bedre løsning enn ombygging inne i eksisterende bygg 
- Ryddigere og enklere trafikkbilde 
- Med CHP-maskin vil bygget, som allerede er i passivhusstandard, bidra til å nå 

kommunens og GLØRs ambisjoner om reduksjon av klimagasser ved bruk av 
overskuddsgass fra matavfall.  

- At bygget blir et læringssted for ombruk og sirkulærøkonomi 
- Økt trivsel, lavere sykefravær, forbedret hygiene 

 
Ut fra valgt organisering av ansvaret for eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen avfalls-
behandling, ligger det ikke til kommunedirektøren å gjøre en vurdering av de foreliggende 
planene for GLØR. Deltarne i et interkommunalt selskap (eierkommunene) utøver sin 
myndiget i selskapet gjennom representantskapet, som er selskpets øverste myndighet. For-
holdet mellom GLØR og eierkommunene, reguleres gjennom selskapsavtalen og IKS-loven. 
 
På et generelt grunnlag har kommunedirektøren forståelse for behovet for å tilrettelegge 
GLØRs anlegg for å svare på den utviklingen som har vært siden dagens servicebygg ble byg-
get og for å tilrettelegge for fortsatt utvikling. Hensynt til ansattes arbeidsforhold og god til-
rettelegging for GLØRs kunder og abonnenter synes å være fornuftige kriterier å legge til 
grunn. I tillegg er det et viktig hensyn for eierkommunene at alle kommunens virksomheter 
bidrar i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. GLØR er en nøkkelvirksomhet i dette 
arbeidet.    
 
Kommunens renovasjonstjenester finansieres etter selvkostprinsippet og gebyrer beregnes i 
tråd med «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-
3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Økte kapitalkostnader ved et eventuelt 
låneopptak i GLØR for å finansiere nytt servicebygg vil inngå i bergening av selvkost og 
således kunne få innvirkning på renovasjonsgebyrene. Fordelene som investeringer i nytt 
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servicebygg innebærer for GLØRs virksomhet, ansatte og kunder, vil måtte vurderes opp mot 
de ulemper økte gebyrer medfører for innbyggerne. Eierkommunene er i en anstrengt 
økonomisk situasjon som påvirker innbyggerne. Kommunedirektøren forventer at GLØR ut-
viser moderasjon med tanke på tiltak som påfører innbyggerne økte kostnader.  
 
Kommunedirekøren viser til vedleggene i saken, samt vurderingene i dette saksframlegget, 
og råder kommunestyret til å ta saken til orientering. I tråd med IKS-loven og selskapsavtalen 
for GLØR IKS, anbefales at representatnskapet i GLØR beslutter videre fremadrift i prosjekt 
nytt servicebygg.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering.  
2. i tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre framdrift i prosjekt nytt servicebygg.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 79/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering.  
2. i tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre framdrift i prosjekt nytt servicebygg.  
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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1727     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
32/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Årsrapport fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune. For å 
tydeliggjøre kontorets samlede virksomhet, samt for å rapportere på lik måte til de tre 
kommunene, utarbeides det en egen årsrapport. 
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen og 
utgjorde for 2019 kr 2 014 480. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 198 000 for driftsåret 2019. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjør pr 
01.01.2020 kr 722 296. 
 
Arbeidet med rullering av kommunedelplan landbruk er igangsatt, og den nye planen blir en 
temaplan. Det har blitt utsettelser i planarbeidet pga. ekstraarbeid med tørkesommeren i 
2018, og gjennom en stor utskiftning av personale ved kontoret i 2019.  

Kontoret hadde i 2019 en høy nærværsprosent. Som årsrapporten viser er 
forvaltningsoppgavene utført, samt også veilednings- og utviklingsarbeid. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Landbrukskontoret fungerer godt i det regionale samarbeidet. Tilbakemeldinger fra brukerne 
og andre samarbeidsparter er i hovedsak positive, men det er ønske om en større kapasitet 
innen utviklingsarbeid.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
   
 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 86/20 
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes orienterte og 
svarte på spørsmål. Presentasjonen legges ved protokollen. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
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FRIVILLIGMELDING FOR ØYER KOMMUNE 2020-2024 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/837     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 9/20 Tjenesteutvalget 28.04.2020 
 
33/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
2. Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler 
3. Partnerskapsavtale mellom stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral og Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Oppsummerende rapport. Anbefalinger basert på innspill fra foreningene i Øyer kommune, 
ved Frivillighet Norge 
Frivillighet + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige organisasjoner i Øyer kommune 
2019: Utfordringer, muligheter og samarbeid, ved Frivillighet Norge 
Undersøkelse blant tjenesteenhetene i Øyer kommune 2019, ved Øyer kommune 
Vedtekter for Øyer-Tretten frivilligsentral, sist revidert 29.03.2006 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommunedelplan for kultur og fritid 2016-2025 
Økonomiplan 2019-2022 
Økonomiplan 2020-2023 
St.mld. 10 (2018-2019) «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig» 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 111/18 at det skulle utarbeides en frivilligmelding. 
Frivilligmeldingen beskriver kommunens frivilligpolitikk, en politikk som skal utvikle 
frivilligheten i Øyer kommune. De frivillige organisasjonene er viktige aktører i 
lokalsamfunnet og bidrar til mange positive effekter. Ved å legge til rette for en utvikling av 
frivilligheten bidrar kommunen til et styrket lokalsamfunn. 
 
Gjennom arbeidet med Frivilligmeldingen er det også utarbeidet en partnerskapsavtale 
mellom stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral og Øyer kommune. Retningslinjer for tildeling 
av Øyer kommunes kulturmidler er revidert og eventuell endring i organisering av 
samarbeidet mellom Øyer kommune og frivilligheten er vurdert. 
 
Kommunedirektør rår KST til å vedta «Frivilligmeldingen for Øyer kommune 2020-2024» og 
«Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler». «Partnerskapsavtale mellom 
stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral og Øyer kommune» tilrås tatt til etterretning. 
 
Saksutredning: 

https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4493646.1851.ukuknqjajsi7bk/Anbefalende+rapport+%C3%98yer+kommune.docx.as.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4592598.1851.nu7anb7pwzbsu7/Kartlegging+av+frivillige+organisasjoner+i+%C3%98yer+kommune+2019+.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4592599.1851.wbzpmlzzqtzq7l/Unders%C3%B8kelse+blant+tjenesteenheneten+i+%C3%98yer+kommune.pptx
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4310621.1851.bakj7wupqqjbks/%C3%98konomiplan+2019-2022.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4594162.1851.plzqbuwwantjim/%C3%98konomiplan+2020-2023+FSK+INNSTILLING.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
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Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 111/18 - Økonomiplan 2019-2022 Budsjett 2019:  
 Punkt 18: «I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 og i økonomiplan 2019-2022 er 

nevnt flere forventninger til samarbeide med frivilligheten. Ordfører tar initiativ til at det 
utarbeides en frivilligmelding for Øyer kommune. Ferdigstilles innen august 2019».  

 Punkt 16: «Kommunestyret ber om at det spørres om en gjennomgang av 
frivillighetssentralen. Det ønskes herunder å se på brukertilfredshet og drift.» 

 
Formål: 
Frivilligmeldingen skal forsterke og systematisere samhandlingen mellom kommunen og 
frivillige organisasjoner. Den skal skape legitimitet for innsatsen som frivilligheten i 
kommunen gjør, skape felles forståelse rundt dagens status og legge til rette for forenklede 
rammer og retningslinjer for samarbeidet. Ved hjelp av frivilligmeldingen skal Øyer 
kommune bidra til en bedre samfunnsutvikling. 
 
Prosess: 
Ved ordfører ble det inngått en avtale mellom Øyer kommune og Frivillighet Norge om 
utvikling av en helhetlig frivillighetspolitikk i kommunen. I juni 2019 informerte Frivillighet 
Norge Formannskapet om frivillighetens merverdi og om hvordan man kan legge til rette for 
at frivillige organisasjoner kan være samarbeidspartnere for kommunen. I samarbeid med 
Frivillighet Norge arrangerte kommunen samme dag en kafèdialog hvor alle frivillige 
organisasjoner i kommunen var invitert. På samlingen diskuterte de frivillige organisasjonene 
sine utfordringer og kom med innspill til forbedringer.  
 
Høsten 2019 foretok kommunen gjennom Frivillighet Norge en kartlegging av frivillige 
organisasjoner. Kartleggingen dekket opplysninger om organisasjonenes aktivitet, 
medlemsmasse, økonomi, lokaler, samarbeid, mål og hindringer. Høsten 2019 foretok 
kommunen også en egen kartlegging av tjenesteenhetenes samarbeid med frivilligheten.  
 
Frivilligmeldingen er utarbeidet på bakgrunn av rapporten fra kafedialogen og 
kartleggingsresultatene.  
 
I løpet av arbeidet med Frivilligmeldingen har en referansegruppe bestående av fire 
medlemmer fra frivillige organisasjoner deltatt på tre møter og kommet med innspill og 
tilbakemeldinger til Frivilligmeldingen.  
 
Frivilligmeldingen har ligget til offentlig ettersyn i tre uker på kommunens hjemmeside. Det 
ble avholdt et åpnet møte for frivillige organisasjoner 4. februar 2020, hvor organisasjonene 
kunne gi tilbakemeldinger på utkastet til Frivilligmelding. 
 
Handlingsplan: 
Tiltakene i handlingsplanen er realistiske og de fleste er gjennomførbare ved videreføring av 
dagens budsjett. For å kunne realisere frivillighetens ønske om økte frie midler og midler til 
inkludering av barn i lavinntektsfamilier er det nødvendig med økte rammer. 
 
Partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og Øyer-Tretten frivilligsentral 
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Øyer kommune bevilger årlig ca. 0,5 million kr. til frivilligsentralen. Dette er en betydelig 
bevilgning og det er naturlig å etablere et avtaleverk rundt bevilgningen. Gjennom 
partnerskapsavtalen videreutvikles samarbeidet mellom kommunen og frivilligsentralen og 
en bedre koordinering sikres. Partnerskapsavtalen inneholder felles satsningsområder. Det 
er et mål å få dokumentert omfang av frivillig aktivitet i frivilligsentralens regi. Daglig leder 
arbeider med å få et ubyråkratisk system for dette.  
 
Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler 
Det er i 2020 budsjettert ca. kr 200 000 til kulturmidler. Kulturmidlene er bl.a. et virkemiddel 
for å oppnå målene i Frivilligmeldinga. Det er naturlig å foreta en revidering av 
retningslinjene for tildeling av kulturmidler samtidig med utarbeidelse av Frivilligmelding.  
 
I de reviderte retningslinjene er formålet med kulturmidlene definert. De generelle 
bestemmelsene kommer tydeligere frem og krav til søknader er skjerpet og tydeliggjort. Det 
er lagt til et punkt om saksbehandling, innsyn og kontroll. I tillegg til de generelle 
bestemmelsene er det lagt til et punkt med kriterier som skal fylles for å være tilskudds 
berettiget. Når det kommer til punktet om vurderinger og prioriteringer har kommunen 
definert at vurderinger av tilskudd skal ta utgangspunkt i søkernes antall medlemmer under 
18 år, aktivitetsnivå og søkers helhetlige økonomi. Søknadsfrist er flyttet til 1. april for å sikre 
at søkers årsmelding og regnskap er vedtatt og revidert 
 
For å kunne oppnå formålet med tildeling av kulturmidler, samt kvalitetssikre 
saksbehandlingen i forhold til kriterier, vurderinger og prioriteringer, er «Retningslinjer for 
tildeling av Øyer kommunes kulturmidler» revidert og vedtas av Kommunestyret sammen 
med Frivilligmeldingen. 
 
Samarbeid med frivilligheten 
I forbindelse med behandlingen av politisk organisering K-sak 108/19, møte 31.10.19., står 
det følgende i saksutredningen under overskriften «Samarbeid med frivilligheten»: 
«Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en frivilligmelding, arbeidet er i gang og 
forventes ferdigstilt høst 2019. Eventuelle endringer i organisering av samarbeidet mellom 
Øyer kommune og frivilligheten vurderes i forbindelse med frivilligmeldingen.» 
Kommunedirektøren mener det er naturlig å avvente opprettelse av et eventuelt «Råd for 
frivilligheten» til handlingsplanen er realisert og et systematisk samarbeid med Øyer-Tretten 
frivilligsentral er realisert. 
 
Uttalelser fra de tre rådene: 
Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd ser det som positivt at det legges fram en frivilligmelding i Øyer kommune 
som kan bidra til å synliggjøre ressursene som ligger i frivilligheten.  
 
Etter rådets vurdering speiles ikke mangfoldet i kommunen i dag i tilstrekkelig grad i 
frivilligheten. Flerkulturelt rådet ser det derfor som viktig at mangfoldet i kommunen i større 
grad blir omtalt i frivilligmeldingen og at betydningen av frivillighet som inkluderingsarena 
får et større fokus. 
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Gjennom oppfølging av handlingsplanen må det arbeides aktivt for økt deltakelse i 
frivilligheten slik at kommunens mangfold blir synlig også der.  
 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre: 
Rådet ser det som viktig at det nå er lagt fram en frivilligmelding som bidrar til å synliggjøre 
de ressurser som ligger i frivilligheten og som legger til rette for et tettere samarbeid mellom 
kommune og frivilligheten.  
 
Rådet ser det som vesentlig at det legges opp til årlige dialogmøter mellom kommunen og 
frivilligheten for å følge opp tiltak i handlingsplanen. 
 
Ungdomsrådet: 
Ungdomsrådet tar gjennomgangen til orientering og uttaler at meldingen er enkel å forstå, 
innholdet er bra og tiltakene i handlingsplanen er fornuftige.   
 
Rådenes innspill er tatt til etterretning og omtale av manglende mangfold er tatt inn i 
meldingen. 
 
Vurdering: 
For å sikre forståelsen av frivillighetens egenart er handlingsplanen strukturert med 
utgangspunkt i de 10 frivillighetspolitiske bud. Frivilligheten har vært delaktige i 
utarbeidelsen av meldingen og handlingsplanen. Kommunen skal tilrettelegge og støtte opp 
om en selvstendig frivillighet, samt motivere og legge til rette for frivillig innsats i de 
kommunale tjenestene.   
 
Kommunedirektøren viser til målene i Frivilligmeldingen. Ved å realisere tiltakene i 
handlingsplanen, formalisere samarbeidet med Øyer-Tretten frivilligsentral og ved i større 
grad å målrette bruken av kulturmidler mener kommunedirektøren at kommunen vil bidra til 
å nå målene. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024». 
2. Kommunestyret vedtar «Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler». 

Retningslinjene legges til grunn f.o.m. tildeling av kulturmidler 2021. 
3. Kommunestyret tar til etterretning «Partnerskapsavtale mellom stiftelsen Øyer-Tretten 

frivilligsentral og Øyer kommune». 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget i møte 28.04.2020, sak 9/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Tjenesteutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024». 
2. Kommunestyret vedtar «Retningslinjer for tildeling av Øyer kommunes kulturmidler». 

Retningslinjene legges til grunn f.o.m. tildeling av kulturmidler 2021. 
3. Kommunestyret tar til etterretning «Partnerskapsavtale mellom stiftelsen Øyer-Tretten 

frivilligsentral og Øyer kommune». 
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UTVIKLINGSPLAN FOR KULTURSKOLEN - REVIDERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: A30  
Arkivsaksnr.: 20/177     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/20 Tjenesteutvalget 28.04.2020 
 
34/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020 - 2025 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommunedelplan for kultur og fritid 2016 – 2025 (KST desember 2016) 
 Utviklingsplan for Øyer Kulturskole 2015 – 2025 (KST november 2014) 
 Kommuneplanens samfunnsdel for Øyer 2014 – 2025 (KST april 2014) 
 Kulturutredningen 2014, NOU 2013:4 
 «Mangfold og fordypning», rammeplan for kulturskolen (2014) 
 Fagplaner for Øyer kulturskole 
 
Sammendrag: 
Revidert utviklingsplan for kulturskolen 2020 – 2025 legges fram til behandling i 
Tjenesteutvalget og Kommunestyret. Planen bygger på utviklingsplan for Øyer kulturskole 
2015 – 2025, den er oppdatert med sentrale føringer og nytt overordnet planverk for Øyer 
kommune. Mål og strategier i planen er identiske med utviklingsplanen av 2015. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i K-sak 29/19, møte 28.03.2019, revidert framdrift for diverse 
planarbeid. Utviklingsplanen for kulturskolen 2015 - 2025 er i revidert framdriftsplan 
forutsatt revidert tidlig høst 2019. Arbeidet med revideringen er blitt noe forsinket, men er 
nå klar for politisk behandling. 
 
Prosess for revideringen 
Den planen som legges fram nå bygger i stor grad på planen fra 2014. Den er oppdatert med 
nye føringer fra nasjonalt nivå. Koblingen til overordnede planer i Øyer kommune er 
ivaretatt. Ansatte i kulturskolen har vært involvert i revideringen og det har vært kontakt 
med aktuelle tjenesteledere i kommunen. Rektor i kulturskolen har koordinert arbeidet med 
revideringen. 
 
Administrasjonen hadde en muntlig orientering om revidert utviklingsplan i Tjenesteutvalget 
den 11. februar. Tjenesteutvalget stilte spørsmål og ga noen innspill.  
 
Litt om innholdet i plandokumentet 
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Føringene fra nasjonalt nivå er i liten grad endret siden utarbeidingen av planen i 2014. 
Lokalt er Kommunedelplan for kultur og fritid 2016 – 2025 politisk behandlet i ettertid. 
Forankringen til mål og strategier både i denne planen og i Kommuneplanens samfunnsdel 
framkommer av revidert utviklingsplan. De tre målene med tilhørende strategier i 
utviklingsplanen er videreført.  
 
I henhold til rammeplanen for kulturskolen skal kulturskolen medvirke til å styrke 
kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. I kapitel 8 framkommer mulige 
samarbeidstiltak med øvrige kommunale tjenester og med lag og foreninger.  
 
I utviklingsplanen 2015 - 2025 er det en økonomisk oversikt over utviklingen av Øyer 
kulturskole i planperioden med satsinger for hvert av årene. Denne oversikten er erstattet av 
kapitel 9 som viser aktuelle nye/utvidede tilbud i prioritert rekkefølge, to lister 1) Tilbud som 
strekker seg over hele skoleåret 2) Kortere kurs/prosjekter.  
 
I kommunens økonomiplan 2014 – 2017 ble det opprettet noen friplasser i kulturskolen. 
Reglene for ordningen er oppdatert, se kapitel 10. 
 
Uttalelser fra de tre rådene: 
Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd tar revidering av kulturskoleplanen til orientering  
Rådet er opptatt av at alle tiltak som kan bidra til at flere med minoritetsbakgrunn deltar i 
kulturskolen, blir fulgt opp.   
 
Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og eldre: 
Rådet støtter forslag til kulturskoleplan med de revideringer som er foreslått. Rådet ser det 
som viktig at planen har mål og tiltak som kan bidra til at alle uavhengig av økonomi og 
funksjonsnedsettelser kan få tilbud i kulturskolen. 
 
Ungdomsrådet: 
Ungdomsrådet tar gjennomgangen til orientering. Planen er fornuftig. Ungdomsrådet støtter 
innspill og prioritering av eventuelle nye/utvidede tilbud. Friplassordningen er viktig og det er 
viktig at prisene holdes på et rimelig nivå, slik at flest mulig barn og unge i Øyer kommune 
kan benytte seg av tilbudene i kulturskolen.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til at dette er en revidering av gjeldende utviklingsplan. Planen er 
oppdatert og sammenhengene til overordnet kommunalt planverk er synliggjort. 
Kommunedirektøren registrerer at sentrale myndigheter er opptatt av kulturskolen sin 
medvirkningsrolle i å styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Tiltak for å 
realisere dette framkommer i kapitel 8, mange av tiltakene krever økte budsjettrammer. 
 
Det er en utfordring at andelen minoritetsspråklige elever i kulturskolen er lav. Det vil bli 
forsøkt tilrettelagt for økt andel ved utarbeiding av informasjonsbrosjyre og søknadsskjema 
på flere språk. Ellers antas det at tilbud innen dans og kunst (utenfor kulturskolens 
økonomiske ramme i 2020) i større grad enn andre tilbud, kan appellere blant annet til 
minoritetsspråklige. 
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Kommunens økonomiske situasjon er stram. Det er likevel viktig å ha en oppfatning av hvilke 
tiltak som prioriteres dersom det lykkes å frigjøre midler til styrking av kulturskolen, disse 
tilbudene framkommer i kapitel 9.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020 – 2025. 
2. Satsene for familiens samlede netto inntekt for å kunne innvilges friplass (kapitel 10 i 

planen) justeres i samsvar med lønnspåslaget i statsbudsjettet hvert år, første gang fra 
og med skoleåret 2021/2022 (satsene avrundes til nærmeste hundre kroner). 

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget i møte 28.04.2020, sak 10/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar utviklingsplan for Øyer kulturskole 2020 – 2025. 
2. Satsene for familiens samlede netto inntekt for å kunne innvilges friplass (kapitel 10 i 

planen) justeres i samsvar med lønnspåslaget i statsbudsjettet hvert år, første gang 
fra og med skoleåret 2021/2022 (satsene avrundes til nærmeste hundre kroner). 
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201901 - NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 19/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
35/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 12.02.2020  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 05.06.2020 
3. Planbeskrivelse, datert 05.06.2020 
4. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer 
5. ROS-analyse 
6. NEVINA-rapport Stubberudbekken 
7. Overvannsplan  
8. Notat VA-løsninger  
9. Prinsippløsning for vannforsyning og avløp  
10. Veglinjer og snitt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak 7/20, offentlig ettersyn. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Nestingsætra med plankart datert 12.02.2020 og planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.06.2020, med kommunedirektørens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Norconsult AS på vegne av 
BoligPartner prosjekt AS. 
 
BELIGGENHETEN 
Nestingsætra ligger i Hafjell, på sørsiden av alpintrekket og rett vest for Storsteinvegen.  
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Planområdets plassering. 
PLANSTATUS 
Området ligger som fremtidig utbyggingsområdet i kommunedelplan for Øyer sør (2007). 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål fritidsbebyggelse. Området er i 
dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID 201503, vedtatt 15.6.2017), som 
hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig VA-ledning. 
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING 
Reguleringsplan for Nestingsætra ble behandlet i møte i plan- og miljøutvalget den 
11.02.2020, sak 7/20, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Naboer, gjenboere, 
berørte parter mv. ble varslet om offentlig ettersyn i brev datert 18.02.2020 og annonse i GD 
den 19.02.2020. Frist for merknader til planen var 03.04.2020. Ved fristens utløp var det 
kommet 5 merknader til planen. Merknadene er oppsummert med kommunedirektørens 
kommentarer i eget dokument som vedlegges planen ved sluttbehandling. 
 
ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
PLANFORSLAGET 
Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.1.1. Området er planlagt 
med 37 enkelttomter med varierende størrelse. Det tillates kun to bygninger per fradelt 
tomt. Maksimal utnyttelsesgrad per fradelt tomt er på 204 m2 BYA for bebyggelse. 
Sekundærbygget kan maksimalt være på 30 m2 BYA. Forslagstiller foreslår to ulike 
utnyttelsesgrader innenfor området. Med henholdsvis %BYA 30% på BFF1-7 og BFF9-10, og 
en noe høyere utnyttelsesgrad på BFF8, %BYA 33%. 
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Forslag til plankart. 
 
 
Landskap og tilpassing 
Planområdet ligger i en vestvendt skråning og det er utarbeidet et hellingskart som viser 
intern topografi. 
 
Terrenget gir i stor grad rammer for sokkelbebyggelse. Det skal bygges med sokkel der 
byggeområdet er 1:4 eller brattere. Bestemmelsene stadfester at dype skjæringer og store 
fyllinger skal unngås og setter en grense for tillatte fyllinger, samt høydebegrensning på fri 
grunnmurshøyde. Det tillates ikke uteplasser i front der terrengstigning er 1:3 eller brattere. 
 
Overvannsplan 
Det er utarbeidet en overvannsplan, overvannsnotatet OV_01 datert 18.10.2019, med 
forslag til tiltak. Det er i samråd med regulant tilføyd i planbeskrivelsen en setning om at 
overvannsplanen skal ligge til grunn for prosjektering og utførelse av tiltak innen 
planområdet. Planbeskrivelsen er derfor datert til 05.06.2020. Overvannsplanen er også 
bedre forankret i bestemmelsene gjennom de forslag til endringer som nå foreligger.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 27.9.2019. Planområdet 
fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. 
Følgende farer har blitt utredet:  
 
• Ekstremnedbør (overvann)  
• Skogbrann  
Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for skogbrann. Risikoanalyse viste 
akseptabel risiko, men det er allikevel formulert risikoreduserende tiltak som bør følges opp 
i anleggsfasen.  
 
Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut 
fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet 
inn i dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene: 
 
Oppsummering av tiltak:  
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Klima og miljø 
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede 
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav 
til revegetering og materialvalg. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslag og planprosess: 
Kommunedirektøren anser at planforslaget er utarbeidet i tråd med referat fra 
oppstartsmøte. Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav gitt i Områdeplan for 
H5/H6, vedtatt 15.6.2017. 
 
Angående formålsområdet 
Fremlagt plan går ut over formålsområdet, BF, som er avsatt i Områdeplanen for H5/H6. I 
det aktuelle området er formålsområdet noe mindre i områdeplanen sammenlignet med 
kommunedelplanen. Planforslaget forholder seg ikke til gjeldene plan, men grensene tegnet 
opp i kommunedelplanen. Kommunedirektøren mener det er beklagelig at formålsgrensene 
fra gjeldende plan ikke blir ivaretatt. Det har vært en dialog med forslagstiller hvor det er 
påpekt mangelen på samsvar mellom de to avgrensningene. Forslagsstiller har ikke 
etterkommet ønsket om å justere grensene. 
 
Sammenlignet med områdeplanen er det foretatt justeringer langs hele den nordlige 
avgrensningen. I nordøst er arealet snevret noe inn, om lag 730 m2, mens det er tilført et 
areal i nordvest, på ca. 330 m2. Totalt sett er størrelsen på formålsområdet blitt justert noe 
ned.  
 
Kommunedirektøren har innhentet en uttalelse fra Fylkesmannen som er av den oppfatning 
at endringen er såpass avgrenset at det ikke er hensiktsmessig å kreve planprogram. I tillegg 
ble det fra Fylkesmannens side påpekt at det er relevant å undersøke om det er særlige 
grunner for at byggeområdet i områdereguleringsplanen er avgrenset slik akkurat her. 
 
Endringen fra kommunedelplanen til områdeplanen er ikke problematisert eller omtalt, og 
det er derfor usikkert hvilke kriterier som lå til grunn for denne endringen. 
Kommunedirektøren har i dette konkrete tilfellet funnet at avviket kan aksepteres, da det er 
lite, og overordnet myndighet også har kommet til at det ikke trengs nytt planprogram. 
Kommunedirektøren vil likevel påpeke at det ikke skal forekomme utvidelse av arealformål 
uten at dette er avklart i oppstartsmøtet eller i god tid før planen tas til 
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førstegangsbehandling. I en slik avklaring vil det bli vurdert behov for planprogram eller 
konsekvensutredning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartet viser planforslaget lagt over plankartet i kommunedelplanen. Her er avgrensningen 
innenfor formålsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den sorte pila markerer 
området hvor planforslaget 
går ut over formålsområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
Grønt område viser arealet 
som er tilført formålsområdet. 
Blå strek markerer arealet 
som er tatt ut. 
 
Grad av utnytting 
Det skal bygges inntil 37 
enheter i form av frittliggende 
fritidsboliger. 
Utnyttelsesgraden i 
Områdeplan for H5/H6 er satt 
til 20-30% BYA. Forslag til 
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utnyttelsesgraden på delområdene BFF1-7 og BFF9-10 i planforslaget er innenfor denne 
utnyttelsesgraden. Forslag til utnyttelsesgrad for BFF8 overskrider dette. 
Kommunedirektøren anbefaler likevel at grad av utnytting kan gå noe ut over kravet i 
overordnet plan (30%). Begrunnelsen for dette er at den høyere utnyttelsesgraden gjelder et 
begrenset antall tomter, 6 stk., og at planområdet ligger inntil skliløypa til alpinanlegget, og 
har således en sentral plassering. 
 
Tomtene har variabel størrelse. Noen få er i underkant av 400 m2, men flesteparten av 
tomtene har en størrelse på rundt 600 m2- 700 m2, enkelte tomter er over 1000 m2. 
Størrelse og antall bygninger er fastsatt i bestemmelsene, hvor samlet bygningsmasse per 
tomt skal ikke overstige 204 m2 BYA. I tillegg skal det tilrettelegges for 2 parkeringsplasser, 
som skal utgjøre 36 m2, dette medberegnes i BYA. 
 
For tomter på 400 m2, med unntak av delområde BFF8, vil samlet bebygd areal (BYA) være 
120 m2. 36 m2 skal settes av til parkeringsformål og resterende 84 m2 til bebyggelse 
(alternativt fordelt på hytte og bod/anneks). 
 
De minste tomtene ligger innenfor delfelt BFF8, hvor utnyttelsesgraden er størst. I BFF8 er 
tomtene på om lag 400 m2, hvor flere er noe mindre. Tomt 26 er på 385,3 m2. Med en 
utnyttelsesgrad på 33% BYA vil det gi rom for 91 m2 bygningsmasse, i tillegg til p-plasser som 
utgjør 36 m2. 
 
Planforslaget legger opp til flere tomter enn hva som ble skissert på oppstartsmøtet, 30 
tomter mot nå foreslått 37. Det er ikke lagt opp til grønnstruktur mellom de minste tomtene 
og tilstøtende bebyggelse. BFF8 er plassert mellom to veier, SVG1 og SVG2. 
Kommunedirektøren mener generelt at størrelsen på tomtene bør være minst 500 m2, dette 
for å sikre tilstrekkelig med luft mellom byggene. Små tomter i kombinasjon med høyere 
utnyttelsesgrad vurderes som uheldig da disse tomtene vil kunne virke inneklemte. 
Kommunedirektøren mener 390 m2 per tomt er en mer urban tetthet. Forslagstiller har blitt 
henstilt til å øke tomtestørrelsene. Dette er ikke imøtekommet. Begrunnelsen fra utbygger, 
er at disse tomtene er tiltenkt en bredere kjøpergruppe.  
 
Det finnes eksempler på fritidsbebyggelse i Øyer sør med små tomter og høy 
utnyttelsesgrad. Kringelåslia (FB12 – Tun 3) er et eksempel på dette. Kringelåslia ligger 
omlagt 300 meter nord i luftlinje fra Nestingsætra. Nestingsætra har et begrenset antall 
tomter med mindre størrelse og høyere utnyttelsesgrad, og forslaget vurderes som 
akseptabelt. 
 
Bebyggelse 
I delfeltene BFF1-7 og BFF9-10 er det tillatt med frittstående fritidsboliger med saltak. 
Mønelinjen skal plasseres i hyttas lengderetning og ligge parallelt med høydekotene. I 
samarbeid med regulant har kommunedirektøren endret bestemmelsene som åpner opp for 
hytter med møneretning på tvers av høydekotene. Fotavtrykket på aktuelle bygninger er 
justert ned og det er spesifisert hvilke tomter bestemmelsen gjelder. Illustrasjonen viser 
reguleringsområdet med maksimalt antall hytter utformet med møneretningen på tvers av 
høydekotene. Tomtene er lokalisert sørvest i feltet.  
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Fritidsbebyggelsen innenfor tidligere nevnte reguleringsplan Kringelåslia (FB12 - Tun 3) har 
møneretningen på tvers av kotene og er bygd i to etasjer. Kringelåslia Nedre (FB12-13), som 
nå er under regulering, legger også opp til bygg med møneretning på tvers av kotene. Her er 
det dog snakk om leilighetsbygg og ikke frittliggende fritidsbebyggelse. Selv om foreslått 
bestemmelse må anses som et brudd på tidligere byggeskikk har allerede behandlede og 
vedtatte planer åpnet for denne muligheten.  
 
Kommunedirektøren mener å åpne opp for enkelte bygg med denne utformingen tilfører 
feltet flere kvaliteter. For det første vil det kunne gi bakenforliggende hytter bedre utsyn, og 
feltet vil fremstå mindre tett. For det andre vil det gi hyttefeltet en større visuell variasjon. 
Disse hyttene vil bryte opp feltet og minske faren for at det fremstår som skjematisk og 
monotont. Et annet viktig moment er at terrenget ved Nestingsætra er stedvis bratt og en 
hytte med fotavtrykk på 7,5x9 meter vil kunne gi et mindre terrenginngrep enn om den 
hadde blitt plassert langs etter høydekotene. 

 
Illustrasjon av hele planområdet. Seks hytter med møneretning på tvers av høydekotene 
foreslås tillatt sørvest i feltet. Nedgravd parkering er også visualisert på illustrasjonen. 
 
I tillegg har regulant fremmet et ønske om et tillegg i bestemmelsens pkt. 2.1.2.1. Her åpnes 
det for annen takvinkel på tilliggende underordnede bygningsdeler / - volum. Bestemmelsen 
ønskes tatt inn for å åpne for en ny hytte i regulantens katalog. 
 

 
 
 
 
Illustrasjonen viser en hytte med 
underordnede bygningsdeler / - 
volum med en annen takvinkel 
enn hovedvolumet. 
 

Parkeringsplasser 
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser, som skal utgjøre 36 m2, dette medberegnes i 
BYA. Forslagsstiller har spilt inn ønske om mulighet for nedgravd parkering. 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til dette da nedgravd parkering vil være 
hensiktsmessig mht. å øke parkeringskapasiteten i området og forholdet til snøbrøyting. I 
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tillegg er det er åpnet for nedgravd parkering i andre planer. Det er utarbeidet en 
bestemmelse som regulerer forholdet. Bestemmelsen åpner for nedgravd parkering på 3 
delfelt, som til sammen utgjør 9 tomter.  
 

 
 
 
 
 
Illustrasjon som viser hvordan 
nedgravd parkering er tenkt løst.  
Landskapsbilde og terreng 
Planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser viser gode intensjoner for bevaring av vegetasjon, 
terrengtilpasning og begrensninger av terrenginngrep. Det er avsatt større arealer mellom 
bebyggelse og plangrense for friluftsformål hvor flatehogst ikke er tillatt. En 
vegetasjonsskjerm vil virke positivt inn på fjernvirkningen fra området. Areal som utgjør 
byggeområde er i planforslaget målt til 22.3 daa. 
 
Grønnstruktur 
Hele utbyggingsområdet har lett tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter. Planområdet har 
en skliløype inn i alpinanlegget og det er avsatt områder til grønnstruktur mellom 
byggeområdene. I tillegg er det regulert inn to skiløyper, en i vest og en i øst. Disse kan 
benyttes til sykling og tursti i barmarksesongen.  
 
Klima og miljøhensyn 
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode klima- og 
miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
Hensynssone 410_VA-tr 
Hensynssonen vist i plankartet er ikke i tråd med Områdeplan for H5/H6. Områdeplanen 
hadde til hensikt å sikre arealer til en fremtidig vann- og avløpstrase, før traseen var 
detaljprosjektert. Det er nå foretatt en detaljprosjektering av den nye VA-traseen og 
plankartet er i henhold til ny linjeføring. Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune har vært 
involvert i prosessen med detaljprosjekteringen. 
 
Forslag til endringer i bestemmelsene 
På bakgrunn av innkomne merknader foreslås det endringer/tillegg i enkelte bestemmelser. 
Det er blant annet nødvendig å tydeliggjøre faglige råd fremkommet i vedlagt 
overvannsnotat. Kommunedirektøren foreslår også å imøtekomme enkelte av regulantens 
ønsker til endringer.  
 
1.8  Overvann 
Overvannsnotat fra Norconsult, OV_01 datert 18.10.2019, skal legges til grunn for 
prosjektering og ivaretakelse av overvann på den enkelte tomt, og i planområdet for øvrig. 
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Det skal prioriteres åpne løsninger for overvannshåndtering, jfr. overvannsrapport OV_01. 
Rør skal kun benyttes der en må krysse veier med stikkrenner. Stikkrennene skal ha en 
dimensjon på 600 mm. Over innkjørsler skal det legges en støpt platebru over grøft for å 
sikre grøftas kapasitet og funksjon. 
 
Tillegg til pkt. 2.1.2.1  Delfelt BFF1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10  
Innenfor delfeltet er det tillatt med frittstående fritidsboliger med saltak i 1 etg, og ev. 
sokkeletasje eller oppstuggu. Hovedmønelinjen skal plasseres i hyttas lengderetning og ligge 
parallelt med høydekotene.  
 
Hytter med tilnærmet kvadratisk fotavtrykk, inntil 7,5x9 m som ett volum, kan ha 
møneretningen på tvers av kotene. Maks bredde på gavlfasade mot vest blir 7,5 m. Dette 
gjelder tomt nr. 6, 7, 8, 9. 
 
Det tillates annen takvinkel på tilliggende underordnede bygningsdeler / - volum. Dette kan 
være inngangsparti / bod eller pergola / takoverbygg / leskurtak som ligger utenfor hyttas 
hovedvolum. Sekundære tak skal underordne seg hyttas hovedvolum både i forhold til 
estetikk og proporsjoner. Sekundære tak kan maksimalt utgjøre 40% av hovedvolumets 
bebygde areal. Fravikende takvinkel skal begrunnes i søknad, og vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
Tillegg til pkt. 2.1.2.2 Delfelt BFF8  
Hytter med tilnærmet kvadratisk fotavtrykk, inntil 7,5x9 m som ett volum, kan ha 
møneretningen på tvers av kotene. Maks bredde på gavlfasade mot vest blir 7,5 m. Dette 
gjelder tomt nr. 29 og 30.  
 
Takvinkelen skal være mellom 22 og 35 grader.  
 
2.1.2.3  Nedgravd parkering 
Der terrenget tillater det kan en garasje unntas fra beregning av høyde for den synlige delen 
av bebyggelsen. Forutsetningen er at minimum 25% av garasjearealet ligger innenfor 
fotavtrykket til fritidsboligen og at garasjen graves helt ned i terrenget og overfylles, med 
kun garasjeport som synlig bygningsdel. Punkt 1.2 i bestemmelsene skal overholdes med 
hensyn til skjæring/fylling. Dette gjelder for delfeltene BFF 7, 9 og 10. 
 
Tillegg pkt. 2.2 Skiløypetrasé 

Dersom topplaget i traseen fjernes i anleggelsen av skiløypa skal det tilsås. 

Tillegg til pkt. 7.2 Overvann 
Etablering av Flomvoll #1 og omlegging av den navnløse bekken nordøst i planområdet skal 
gjøres faglig forsvarlig, og må prosjekteres av fagkyndige. Fagrapporten fra Norconsult (OV_1 
Versjon: E04 datert 18.10.2019) med vedlegg skal legges til grunn for prosjekteringen. Disse 
tiltakene må etableres ved opparbeidelse av infrastruktur og senest ved byggestart for 
berørte tomter, tomt 37 og 38 i felt BFF10. 
 



  Sak 35/20 

 Side 71 av 109   

Før det gis byggetillatelse for fritidsbebyggelse skal grøften langs Storsteinvegen frem til 
Stubberudbekken utbedres og oppdimensjoneres. Utbedringen skal følge anbefalingene gitt 
i Norconsults rapport (OV_1 Versjon: E04 datert 18.10.2019), med vedlegg. 
 
Tillegg til pkt. 7.4 
Ordene samt skli- og skitrasé mangler i punktets andre avsnitt og foreslås tatt inn.  
 
7.5  Renovasjon 
Det skal være opparbeidet nytt returpunkt ved Hundersætervegen før 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse kan gis.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Nestingsætra med plankart datert 12.02.2020 og planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.06.2020, med kommunedirektørens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ettersendes. 
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STRATEGISKE AVKLARINGER I ARBEIDET MED KDP ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/20 Kommuneplanutvalget 09.06.2020 
 
36/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Planprogram for KDP Øyer Sør 
Kommunedelplan for Øyer sør – mål og strategier, vedtatt i kst i sak 47/19 23. mai 2019 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ser at det må til politiske avklaringer tidlig i det videre arbeidet med 
KDP Øyer sør. Det er gitt noen punkter i saken der det bes om avklaringer. 
 
Saksutredning: 
Det er behov for å få gjort avklaringer på en del prinsipielle spørsmål knyttet til KDP Øyer 
sør. Dette for å kunne legge arbeid i de riktige fagområdene og på de riktige stedene. Det er 
også viktig at kommuneplanutvalget gjør noen avklaringer, slik at det ikke gjøres utredninger 
og konsekvensutredninger rundt områder som ikke er ønskelig at skal være med. Dette 
gjelder i første omgang utvidelse av planområdet og utbyggingsgrense mot fjellet. 
 
Kommunedirektøren ser at det i kst-sak 47/19 23. mai 2019 er vedtatt mål og strategier, nå 
må det gjøres konkrete avklaringer 
 
Kommunedirektøren legger fram en sak uten innstilling til vedtak, men ber 
kommuneplanutvalget vedta og gi retning for arbeidet innenfor de tema som blir omtalt 
under. Dersom kommuneplanutvalget har andre tema der det vil bestemmes retning for 
arbeidet, bør disse komme nå. 
 
 
Sentrumsutvikling sett i lys av utviklingen i Øyer Sør 
Hvordan ser man for seg at sentrumsutviklingen skal være, sett i lys av de sentrumsfasiliteter 
som oppstår på begge sider av alpinanlegget? Ønskes det at sentrumsutvikling blir et tema 
fremover i arbeidet, og har kommuneplanutvalget noen synspunkter på hva det bør jobbes 
med? Trolig må det gjøres noen trafikkanalyser i lys av eksisterende utvikling, ønsket 
utvikling og endret trafikalt kjøremønster i forbindelse med utbygging av E6 og 
bomplassering. Endret avkjøringsmønster på Lillehammer kan få betydning for kjøremønster 
mht handel.   
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Utvidelse av planområdet 
Ved innspillsrunden i 2015/2016 kom det inn flere innspill som gikk utenfor planområdet for 
KDP. I brev av 25. mai 2016 ble det varslet utvidelse av planområdet. Denne utvidelsen har 
ikke vært politisk behandlet. Kommunedirektøren ønsker derfor at kommuneplanutvalget 
avgjør på prinsipielt grunnlag om utvidelsen skal inngå i planområdet eller ikke. Dersom 
utvidelsen tas inn vil dette utløse behov for ytterligere utredninger som ikke tidligere er 
utført. Det er betydelige myrområder og uberørte områder som da blir utsatt for inngrep.  
 

 
Kartet viser det utvidete området med utvidet plangrense mot øst markert med stipla linje. 
 
 
Utbyggingsgrense mot fjellet  
Utbyggingsgrense har vært et tema i sammenheng med kommuneplan og kommunedelplan. 
Kommunedirektøren ber kommuneplanutvalget ta stilling til om det er ønskelig at det skal 
etableres en slik utbyggingsgrense? En utbyggingsgrense mot fjellet vil kreve utredning. 
 
Samferdsel og logistikk 
Transport er en del av klimautfordringene. Ønsker kommuneplanutvalget at det skal jobbes 
med å se på andre måter transport kan tilrettelegges på, som gjør at det kan reises mer 
kollektivt, eller på andre måter klimavennlig?  
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Turistdestinasjon eller hyttedestinasjon 
Skal Øyer kommune være en hyttedestinasjon eller en turistdestinasjon? Med 
turistdestinasjon menes det at det tilbys flere tilbud enn hytter, i form av hotell og utleie av 
senger. I tillegg om det skal tilrettelegges for andre aktiviteter. I dette bildet hører også 
spørsmålet om varme og kalde senger. Varme senger er benevningen på senger som er i 
kommersiell utleie. Dette er næring, og drives på arealer avsatt til næring i KDP. Det kan 
være utleie av kalde senger, men dette er da hytter som leies ut på frivillig basis av eier selv, 
og arealet er avsatt til fritidsformål. Ønskes det flere varme senger, og hvordan skal dette 
følges opp? Hvordan er det tenkt innretta om det er ønskelig å sette av næringsarealer til 
varme senger? 
 
Fritidsboliger nede i bygda 
Det finnes en del fritidsboliger i LNF-områder. I forbindelse med arbeidet med KDP, vil disse 
bli konsekvensutredet, og vurdert om disse kan få en kategori, LNF-spredt fritid, slik det er 
gjort i kommuneplanen.  Om man ser til bestemmelsene i kommuneplanen, så har disse en 
BYA på 125 m2, og disse er utformet med tanke på fritidsboliger i LNF i bygda og på fjellet. 
Det er en del fritidsboliger nede i bygda. Skal disse ha de samme bestemmelsene, med 
forholdsvis små hytter, eller kan det tenkes at det skal åpnes for andre bestemmelser for 
LNF-spredt fritid nede i bygda? Dersom dette er aktuelt, bør dette også få konsekvenser for 
kommuneplanens arealdel i Øyer også. Alternativt så kan det videreføres slik som i KP, men 
at det tas sikte på at dette endres i neste rullering når det er tenkt at planene 
sammensmeltes til en.  
 
Boplikt 
Det er i dag boplikt etter konsesjonslovens § 7 for boliger innenfor planens avgrensning. 
Ønskes dette videreført? Det må til utredninger dersom dette ønskes endret. 
 
 
Klimaspørsmål 
I august vil det bli fremlagt et klimaregnskap. I den forbindelse blir det sett på klimanøytrale 
hytter. Det blir også sett på konsekvensene av klimagassutslipp for ulike 
utbyggingsstrategier. Er dette tema det er ønskelig at blir med videre? 
 
Blågrønne strukturer 
Ved avsetting av områder til fremtidige byggeområder, settes det av større områder, som 
skal detaljreguleres senere. Kommunedirektøren ser at disse områdene utnyttes maksimalt. 
Det tas i liten grad hensyn til å få inn blågrønne strukturer, og tomtene bearbeides i stor 
grad slik at naturlig vegetasjon blir borte. Blågrønne strukturer kan være grøntområder og 
soner rundt bekker. Slike områder kan være viktig for å infiltrere vann og hindre større 
avrenninger. Blågrønne soner er også viktig for biologisk mangfold. I tillegg bør de legges slik 
at de kan benyttes til rekreasjon og slik sett inneholde flere funksjoner. Dette vil kunne være 
en merverdi for Øyer i utviklingssammenheng.  
 
Det har kommet en Norsk Standard for blågrønne strukturer.  
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Kommunedirektøren har tidligere foreslått en fordeling av byggeområder og blågrønn 
struktur.  Ønsker kommuneplanutvalget at det skal bås videre med blågrønne strukturer? 
Blågrønne strukturer, eller mangel på slike kan få innvirkning på konsekvensutredninger også 
knyttet til flom og overflatevann. 
 
Næringsarealer 
Med næringsarealer i denne sammenhengen tenkes det annen næring enn overnatting og 
hotell (fritids- og turistformål). Det er kommet inn noen innspill knytte til Ensbyområdet. I 
forbindelse med reguleringsplanen for E6 Storhove-Øyer blir det foreslått bestemmelser som 
muliggjør dette som næringsareal i fremtiden. Er det ev. noen føringer for hvilken type 
næringsareal det skal være?  
 
Har kommuneplanutvalget ønsker om næringsformål andre steder innenfor planområdet? 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 09.06.2020 sak 1/20 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
bestemmelsene i Forvaltningslovens § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Grimsrud tiltrådte som varamedlem. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til føringer for kommuneplan Øyer-Sør for Øyer 
SP og Øyer SV: 
«Kommunedirektøren etterspør avklaringer/spissinger på prinsipielle spørsmål i 
kommunedelplanarbeidet for å konsentrere arbeidet rundt de politiske prioriteringer.  Vi 
viser til planprogram og tidligere vedtatte føringer og foreslår følgende presiseringer som vi 
mener er i tråd med tidligere vedtatte rammer for planarbeidet.   
 
Sentrumsutvikling: 
Sentrumsutvikling skal være en del av planarbeidet. Et enstemmig kommunestyre har 
vedtatt fullverdig kryss på Ensby og etablering av gang- og sykkelveg fra Måkerud til Ensby. 
Det skal ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum.   
Et overordna grep i Øyersentrum kan være slik: Aktivitetsområde i «sentrum-sør» ved 
bunnstasjonen, Dagligvare i «sentrum- nord» ved Coop og Kiwi. Opparbeidelse av gågate fra 
Coop – Hafjellrampa til Hafjelltorget. Tilrettelegging for mindre bruk av bil, gode oppholds og 
møteplasser skal prioriteres.  
 
Utvidelse av planområdet 
Utvidelsen av planområdet er en del av planområdet for kommuneplanen. Det ble derimot 
ikke behandlet i den planprosessen da dette skulle tas med i kommunedelplanprosessen. Vi 
mener derfor at utvidelsen i utgangspunktet skal med. Store områder kan likevel «kvitteres» 
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ut relativt enkelt ved at vi ikke tillater bygging av fritidsboliger på disse arealene. Det er en 
godkjent reguleringsplan for alpintrase i området som skal tas med, samt reguleringsplan for 
skianlegg på Mosetertoppen. Vi ønsker mindre bruk av bil, samt knytte enkeltområder i 
sammen på tvers. Deler av områdene som er vist som en utvidelse kan være aktuelt å se på i 
den sammenheng. Vi vil derfor ha med områdene, men regner med at kravet til utredning 
blir redusert da vi ikke skal bygges fritidsboliger, eller bruke myrområder.    
 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger: 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger skal etableres. Se bildet under:   
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Linja er grovtegna og følger eksisterende reguleringsplaner (vei)fra Lie og Hornsjøvegen – 
Følger Pellelinja fra Mosåa til Rendalslinja. Deretter ned og rundt Nysetra opp igjen til 
Nysetervegen og uttil Hundersetervegen.                 
 
Samferdsel og logistikk 
Klima er en viktig faktor for planarbeidet. Klimaregnskap skal legges til grunn og muligheten 
for klimavennlig transport i destinasjonen og til og fra destinasjonen skal være en del av 
planarbeidet. Det skal ses på muligheter for å knytte destinasjonen tettere sammen på tvers 
slik at man slipper å reise ned til sentrum for å komme seg fra A til B i destinasjonen. 
 
Turistdestinasjon eller hyttedestinasjon 
Vi ønsker flere helårsarbeidsplasser i kommunen og et mere robust reiseliv. Det betyr satsing 
på varme senger og aktiviteter i sterkere grad enn flere hytter, altså en konvertering fra 
utbygging til drift. Vi har satt ei fjellgrense og sier indirekte at eventuelle nye fritidsboliger 
skal bygges som fortetting. Fortetting skal ikke gå på bekostning av aktivitetstilbud eller 
mulighet for etablering av veg/løype/stier på tvers i Hafjellområdet. 
 
Fritidsboliger nede i bygda. 
Ikke tema i denne planen. Tas i en ev. revidering av kommuneplanen. Eventuelle fremtidige 
søknader behandles som disp. 
 
Boplikt 
Boplikten i sentrum videreføres. 
 
Klimaspørsmål 
FN\s bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet og klima er et generelt viktig tema i 
planarbeidet. Klimanøytrale hytter er et mål, men siden vi ønsker å dreie utviklingen mere 
mot drift ar klimanøytralitet like viktig her; bygging og drift av hoteller og utleieenheter, 
transport, bilbruk i sentrum osv. Jernbane er et viktig punkt; hva gjør vi for å knytte Hafjell til 
jernbanen? Dagens stasjon ligger feil plassert og den er nesten umulig å finne selv for 
bygdafolk. Er det eksempelvis mulig å flytte den til Hunder? Kan et kollektivknutepunkt 
etableres på Ensby?  
 
Blågrønne strukturer. 
Våre føringer er at fremtidig bebyggelse (varm eller kald) skal bygges innen eksisterende 
planområdet. Det er derfor viktig å se helhetlig på området og avklare blå-grønne strukturer 
på kommunedelplannivå. De områder som avsettes til utbygging, skal utbygges i tråd med 
kdp.   
 
Næringsarealer 
Reguleringsplan for E6 skal benevne arealene ved Ensby som LNF. Det må vi fastholde til 
planen er vedtatt. Innspill på andre ting behandler vi i kommunedelplanen. Men: det so er 
sikkert er at dersom det skal etableres næringsvirksomhet på Ensby skal det ikke konkurrere 
med virksomheter i Øyer Sentrum. Det betyr at alle former for forretning, handel mm ikke 
tillates.  Innspill i den retning skal ikke avvises, men henvise tiltakshavere til sentrum.  
Ellers er det viktig med god dialog med næringslivet om hvor næringsarealer skal plasseres. 
Varme senger må plasseres og bygges slik at de er kommersielt drivverdige. På lang sikt skal 
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u-skolen flyttes. Næringsarealer på vestsiden av E6 defineres ikke som en del av sentrum. 
Forretning mm skal ikke tillates her».  
 
Roar Øien (H) fremmet følgende forslag til omformulering:  
«Klimaspørsmål 
FN’s bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet og klima er et generelt viktig tema i 
planarbeidet. Klimanøytrale hytter er et mål, men siden vi ønsker å dreie utviklingen mere 
mot drift ar klimanøytralitet like viktig her; bygging og drift av hoteller og utleieenheter, 
transport, bilbruk i sentrum osv. Jernbane er et viktig punkt; hva gjør vi for å knytte Hafjell til 
jernbanen?» 
  
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag med Roar Øiens forslag til omformulering ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Føringer for kommunedelplan Øyer-Sør: 
Kommunedirektøren etterspør avklaringer/spissinger på prinsipielle spørsmål i 
kommunedelplanarbeidet for å konsentrere arbeidet rundt de politiske prioriteringer.  Vi 
viser til planprogram og tidligere vedtatte føringer og foreslår følgende presiseringer som vi 
mener er i tråd med tidligere vedtatte rammer for planarbeidet.   
 
Sentrumsutvikling: 
Sentrumsutvikling skal være en del av planarbeidet. Et enstemmig kommunestyre har 
vedtatt fullverdig kryss på Ensby og etablering av gang- og sykkelveg fra Måkerud til Ensby. 
Det skal ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum.   
Et overordna grep i Øyersentrum kan være slik: Aktivitetsområde i «sentrum-sør» ved 
bunnstasjonen, Dagligvare i «sentrum- nord» ved Coop og Kiwi. Opparbeidelse av gågate fra 
Coop – Hafjellrampa til Hafjelltorget. Tilrettelegging for mindre bruk av bil, gode oppholds og 
møteplasser skal prioriteres.  
 
Utvidelse av planområdet 
Utvidelsen av planområdet er en del av planområdet for kommuneplanen. Det ble derimot 
ikke behandlet i den planprosessen da dette skulle tas med i kommunedelplanprosessen. Vi 
mener derfor at utvidelsen i utgangspunktet skal med. Store områder kan likevel «kvitteres» 
ut relativt enkelt ved at vi ikke tillater bygging av fritidsboliger på disse arealene. Det er en 
godkjent reguleringsplan for alpintrase i området som skal tas med, samt reguleringsplan for 
skianlegg på Mosetertoppen. Vi ønsker mindre bruk av bil, samt knytte enkeltområder i 
sammen på tvers. Deler av områdene som er vist som en utvidelse kan være aktuelt å se på i 
den sammenheng. Vi vil derfor ha med områdene, men regner med at kravet til utredning 
blir redusert da vi ikke skal bygges fritidsboliger, eller bruke myrområder.    
 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger: 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger skal etableres. Se bildet under:   
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Linja er grovtegna og følger eksisterende reguleringsplaner (vei)fra Lie og Hornsjøvegen – 
Følger Pellelinja fra Mosåa til Rendalslinja. Deretter ned og rundt Nysetra opp igjen til 
Nysetervegen og uttil Hundersetervegen.                 
 
Samferdsel og logistikk 
Klima er en viktig faktor for planarbeidet. Klimaregnskap skal legges til grunn og muligheten 
for klimavennlig transport i destinasjonen og til og fra destinasjonen skal være en del av 
planarbeidet. Det skal ses på muligheter for å knytte destinasjonen tettere sammen på tvers 
slik at man slipper å reise ned til sentrum for å komme seg fra A til B i destinasjonen. 
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Turistdestinasjon eller hyttedestinasjon 
Vi ønsker flere helårsarbeidsplasser i kommunen og et mere robust reiseliv. Det betyr satsing 
på varme senger og aktiviteter i sterkere grad enn flere hytter, altså en konvertering fra 
utbygging til drift. Vi har satt ei fjellgrense og sier indirekte at eventuelle nye fritidsboliger 
skal bygges som fortetting. Fortetting skal ikke gå på bekostning av aktivitetstilbud eller 
mulighet for etablering av veg/løype/stier på tvers i Hafjellområdet. 
 
Fritidsboliger nede i bygda. 
Ikke tema i denne planen. Tas i en ev. revidering av kommuneplanen. Eventuelle fremtidige 
søknader behandles som disp. 
 
Boplikt 
Boplikten i sentrum videreføres. 
 
Klimaspørsmål 
FN\s bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet og klima er et generelt viktig tema i 
planarbeidet. Klimanøytrale hytter er et mål, men siden vi ønsker å dreie utviklingen mere 
mot drift ar klimanøytralitet like viktig her; bygging og drift av hoteller og utleieenheter, 
transport, bilbruk i sentrum osv. Jernbane er et viktig punkt; hva gjør vi for å knytte Hafjell til 
jernbanen?  
 
Blågrønne strukturer. 
Våre føringer er at fremtidig bebyggelse (varm eller kald) skal bygges innen eksisterende 
planområdet. Det er derfor viktig å se helhetlig på området og avklare blå-grønne strukturer 
på kommunedelplannivå. De områder som avsettes til utbygging, skal utbygges i tråd med 
kdp.   
 
Næringsarealer 
Reguleringsplan for E6 skal benevne arealene ved Ensby som LNF. Det må vi fastholde til 
planen er vedtatt. Innspill på andre ting behandler vi i kommunedelplanen. Men: det so er 
sikkert er at dersom det skal etableres næringsvirksomhet på Ensby skal det ikke konkurrere 
med virksomheter i Øyer Sentrum. Det betyr at alle former for forretning, handel mm ikke 
tillates.  Innspill i den retning skal ikke avvises, men henvise tiltakshavere til sentrum.  
Ellers er det viktig med god dialog med næringslivet om hvor næringsarealer skal plasseres. 
Varme senger må plasseres og bygges slik at de er kommersielt drivverdige. På lang sikt skal 
u-skolen flyttes. Næringsarealer på vestsiden av E6 defineres ikke som en del av sentrum. 
Forretning mm skal ikke tillates her.  
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INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022 - 2025 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: Q13  
Arkivsaksnr.: 20/925     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
37/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Innspill til fylkesvegplan for Innlandet 2025 – skjema 1-10 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Oppland fylkeskommune datert 12.03.2020 
Trafikksikkerhetsplan for Øyer kommune, med siste revisjon 2015 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune gir innspill til handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) med 
prioritert liste som angitt i vedtak under. 
 
Saksutredning: 
Innlandet fylkeskommune har bedt om innspill fra kommunene på handlingsprogram for 
fylkesveger i Innlandet 2022-25 (27). Frist for innspill er satt til den 20.06.2020.  
Det er ikke avklart noen profil eller prioriterte fagområder i det kommende 
handlingsprogrammet men i saksfremlegget til samferdselsutvalget er det pekt på følgende 
viktige utfordringer fremover: 

 Store og små bruer 
 Forfall og vedlikeholdsbehov 
 Klima gir store utfordringer 

o Tilpasninger til endringer i klimaet 
o Reduksjon av klimagassutslipp fra egen virksomhet tog trafikk generelt 

 Trafikksikkerhetstiltak, bl.a. utforkjøringsulykker 
 God framkommelighet for alle trafikantgrupper 

o Gang- og sykkeltiltak 
o Kollektivtiltak 
o Næringslivets transportbehov 
o Universell utforming 

 Areal og transportstrategier, byutvikling 
 Samfunnsikkerhet 
 Eierskap og omklassifisering av bl.a veglys og gang- og sykkelveger 
 ITS, bredbånd 
 Rasteplasser 
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 Sammenhengen mellom Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet for 
fylkesveg 

Fylkeskommunen ber om en prioritert liste på tvers av alle fagområder 
Øyer kommune ga i kommunestyresak 13/16 innspill (9 stk i prioritert rekkefølge) til 
handlingsprogram for 2018-2021. Kommunestyret fulgte i høringsrunden for samme 
handlingsprogram opp med vedtak om at fylkeskommunen måtte finne plass til 
restfinansiering for G/S-veg langs Fv 358 Sør-Trettenvegen i perioden. 2 av punktene ble tatt 
i opp i handlingsprogrammet: 

 Fv. 358. G/S-vei. Sør-Tretten vegen fra Fv Kongsvegen (Prix Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, inkl. tverrforbindelsen mellom Fv. 357 og Fv. 358 
v/Tjønnlykkja (pri 1) ble satt opp i 2022 altså utenfor gjeldende planperiode. Det er 
foreslått avsatt 4,9 mill kr inkl. mva som en andel på 50 % av anslåtte kostnader den 
gang. 

 Fv. 312. 4 Busslommer langs Kongsvegen på strekningen fra Oddvang til Trodalen(pri 
5). Her er det foretatt noen befaringer sammen med fylkeskommunen, men ikke 
skjedd noe mere. 

 
Kommunens trafikksikkerhetsplan 2014-2017 , vedtatt i 2013, ble sist revidert i 2015. Det er 
fortsatt mange av tiltakene i denne planen som er aktuelle. Videre mener 
kommunedirektøren det er riktig å ta inn enkelte nye tiltak som har kommet til de siste 
årene. Spesielt tenkes det da på tiltak på grunn av klimahensyn (flom) 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i brevet fra Innlandet fylkeskommune om innspill til handlingsprogram og 
foreslåtte prioriterte områder har kommunedirektøren gjort en vurdering av aktuelle tiltak. 
Det er etter fylkessammenslåing gjort endringer med hensyn på vegnummerering. Ny 
nummerering blir i det etterfølgende benyttet. 
 
Tiltaket om G/S-veg langs Sør-Trettenvegen (FV2556) foreslås opprettholdt som prioritet 1. 
Etter detaljprosjektering har kostnadsoverslag vist at kostnadene inkl. mva vil komme på ca 
21,5 mill kr. Kommunedirektøren ble i KST-sak 93/19 bedt om å fortsette arbeidet og 
samtaler med fylkeskommunen om 50% fylkeskommunal finansiering. 
Ytterligere tiltak som kommer inn under trafikksikkerhet og framkommelighet er også 
tidligere innspill medtatt i forrige handlingsprogram om etablering av busslommer langs 
Kongsvegen(FV2522) i Øyer fra Oddvang til Trodal.  
G/S-veg langs Kongsvegen(FV2522) fra Måkerudgutua til Ensby et aktuelt tiltak. Dette 
tiltaket diskuteres også med Nye Veier i forbindelse med økt trafikk ved plassering av 
bomstasjon på E6 nord for kryss ved Ensby.  
Ny kryssløsning med rundkjøring ved Øyer U-skole har også vært prioritert høyt tidligere. 
Denne bør sees på nærmere i forbindelse med revidering av kommunedelplan Øyer sør og 
fremtidig trafikkløsning i sin helhet for Øyer Sentrum. 
G/S-veg Rabbevegen(arm av FV2532) på strekningen fra Øyer bru til Vestsidevegen(FV2532) 
har også vært med på prioritert liste. Dette tiltaket sammen med G/S-veg fra Ihle til 
Bjørgekrysset langs(FV2560) sikrer fotgjengertrafikk frem til regulerte boligområder. 
G/S-veg langs Musdalsvegen (FV254) fra krysset mot Nordmedlia (FV2532) og krysset mot 
Vestsidevegen (FV2532) er også sterkt ønskelig å få etablert. Dette er en strekning med stor 
trafikk og som er skoleveg. 
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Når det gjelder klimautfordringer og kanskje mest sett sammen med bruer har Øyer 
kommune en del problempunkter. 
Bru på Kongsvegen krysser Nordre Bryhnsåa. Det har vært en del problemer i 
flomsituasjoner. NVE holder på å utarbeide en plan for området og det er å håpe at denne 
kommer med midler til gjennomføring etter hvert. Brua er en del av utfordringen og bør 
oppgraderes for større vannmasser. 
Planlegging av utbygging i Trodal boligfelt viser at bruene over Søre Bryhnsåa både langs 
Gamlevegen(FV2560) og Kongsvegen(FV2522) har behov for oppgradering. Bru på FV2560 
må antakelig utføres uansett av utbygger av boligfeltet, men tiltak som for eksempel 
massefangdam ovenfor bru i Kongsvegen bør være et tiltak som fylkeskommunen har 
interesse av.  
 
Ser en videre på behov for tiltak på grunn av forfall og vedlikeholdsbehov gjenspeiler dette 
seg mest i veger som fylket tilbød kommune å overta etter Fylkesutvalgets behandling av sak 
5/16, jfr. punkt om eierskap og omklassifisering. 
Det er ikke kommet til enighet mellom fylkeskommunen og Øyer kommune, da kommunen 
mener vedtakets pkt. 3 om «prinsippet 0-sum» ikke er overholdt (KST-sak 8/18). Uansett er 
det behov for vedlikeholdstiltak med tanke på bæreevne, grøfting, stikkrenner mm for både 
Sør-Trettenvegen (FV2556), Nord-Trettenvegen(FV2554) og Polavegen(FV2564). Videre bør 
det tas med behov for omlegging av Nord-Trettenvegen (FV2554) v/Enge, der vegen går rett 
gjennom tunet i dag. 
 
Det er en vurdering om hvor mange tiltak som skal listes i et slik innspill. Realistisk er det lite 
sannsynlig at mange tiltak kan bli med i handlingsprogrammet. Kommunedirektøren mener 
imidlertid at en bør tilkjennegi behovet og legger derfor frem en prioritert liste med en kort 
begrunnelse på i alt 10 tiltak. Fylkeskommunen ønsker at hvert enkelt tiltak bli utdypet i eget 
skjema og i prioritert rekkefølge. Slike skjemaer vil bli utarbeidet og lagt frem for 
kommunestyret etter at vedtak er fattet i formannskapet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommunestyre gir følgende innspill til Innlandet fylkeskommune sitt arbeid med 
handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) 

Pri Tiltak Begrunnelse 
1 Fv. 2556. G/S-vei. Sør-Tretten 

vegen fra Fv Kongsvegen (Prix 
Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Skoleveg. 
Ferdig regulert og planlagt av Øyer kommune. 
50% finansiering av Øyer kommune. 

2 G/S-veg langs Kongsvegen 
(FV2522) fra Måkerudgutua til 
Ensby 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Tilrettelegge 
for sykkel mot Lillehammer. Stor trafikk langs 
strekningen på grunn av trafikk til hytter i 
Hafjell og Hafjell Alpinanlegg. Skoleveg. 
Trafikkøkning på grunn av bom på E6 nord for 
Ensby 
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3 Fv. 2522. 4 Busslommer langs 
Kongsvegen (FV2522) på 
strekningen fra Oddvang til 
Trodalen  

Bedre forhold for spesielt skolelelever ved av- 
og påstigning buss langs strekninger. 
(Oddvang, Vidarheim, Jevne og Trodal) 

4 G/S-veg fra Ihle til Bjørgekrysset 
langs FV 2560 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulerte 
boligfelt rundt Bagstadvegen og frem til 
Bjørgekrysset. Regulert i områdeplan B12. Stor 
trafikk på grunn av trafikk til hytter i Hafjell. 
Delfinansieres gjennom utbyggingsavtaler. 

5 G/S-veg Rabbevegen (arm av 
FV2532) på strekningen fra Øyer 
bru til Vestsidevegen 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulert 
boligfelt Øyer Vest til Tingberg. Rekkefølgekrav 
i fastsatt regulering.  

6 G/S-veg langs Musdalsvegen 
(FV254) fra krysset mot 
Nordmedlia (FV2532) og krysset 
mot Vestsidevegen (FV2532) 

Sterkt trafikkert veg, Skoleveg. 

7 Massefangdam Søre Bryhnsåa, 
ovenfor bru i Kongsvegen 
(FV2522) 

Nødvendig tiltak for at eksisterende bru skal 
takle fremtidige flommengder. Vil også bedre 
forhold med tanke på avsetting av masser 
under bru for E6 

8 Bru over Nordre Bryhnsåa, 
Kongsvegen (FV2522)   

Øke kapasitet for både gangbru og kjørebru 
slik at den kan ta unna fremtidige 
flommengder. NVE har plan under 
utarbeidelse. 

9 Fv. 2554 - Omlegging av Nord-
Trettenvegen, ved gården Enge  

Vegen går rett gjennom tunet på gården. 

10 Vedlikehold av fylkesveger. 
Spesielt Sør-
Trettenvegen(FV2556) mellom 
Stalsbjørgkrysset og 
Tårstadkrysset 

Dårlig veg med mye telehiv, vannproblematikk 
og dårlig dekke. 

      
 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 89/20 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som part i saken. Stein Plukkerud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
bestemmelsene i Forvaltningslovens § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Steinar Grimsrud tiltrådte som varamedlem. 
 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
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«Omprioritering: Flytte pkt 9 opp som pkt 2, de andre forskyves nedover» 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med foreslått omprioritering ble vedtatt med 6 stemmer (2 SP, 
2 AP, 1 SV og 1 H) mot 1 stemme (Steinar Grimsrud SP). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre gir følgende innspill til Innlandet fylkeskommune sitt arbeid med 
handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) 

Pri Tiltak Begrunnelse 
1 Fv. 2556. G/S-vei. Sør-Tretten 

vegen fra Fv Kongsvegen (Prix 
Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Skoleveg. 
Ferdig regulert og planlagt av Øyer kommune. 
50% finansiering av Øyer kommune. 

2 Fv. 2554 - Omlegging av Nord-
Trettenvegen, ved gården Enge 

Vegen går rett gjennom tunet på gården. 

3 G/S-veg langs Kongsvegen 
(FV2522) fra Måkerudgutua til 
Ensby 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Tilrettelegge 
for sykkel mot Lillehammer. Stor trafikk langs 
strekningen på grunn av trafikk til hytter i 
Hafjell og Hafjell Alpinanlegg. Skoleveg. 
Trafikkøkning på grunn av bom på E6 nord for 
Ensby 

4 Fv. 2522. 4 Busslommer langs 
Kongsvegen (FV2522) på 
strekningen fra Oddvang til 
Trodalen  

Bedre forhold for spesielt skolelelever ved av- 
og påstigning buss langs strekninger. 
(Oddvang, Vidarheim, Jevne og Trodal) 

5 G/S-veg fra Ihle til Bjørgekrysset 
langs FV 2560 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulerte 
boligfelt rundt Bagstadvegen og frem til 
Bjørgekrysset. Regulert i områdeplan B12. Stor 
trafikk på grunn av trafikk til hytter i Hafjell. 
Delfinansieres gjennom utbyggingsavtaler. 

6 G/S-veg Rabbevegen (arm av 
FV2532) på strekningen fra Øyer 
bru til Vestsidevegen 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulert 
boligfelt Øyer Vest til Tingberg. Rekkefølgekrav 
i fastsatt regulering.  

7 G/S-veg langs Musdalsvegen 
(FV254) fra krysset mot 
Nordmedlia (FV2532) og krysset 
mot Vestsidevegen (FV2532) 

Sterkt trafikkert veg, Skoleveg. 

8 Massefangdam Søre Bryhnsåa, 
ovenfor bru i Kongsvegen 
(FV2522) 

Nødvendig tiltak for at eksisterende bru skal 
takle fremtidige flommengder. Vil også bedre 
forhold med tanke på avsetting av masser 
under bru for E6 

9 Bru over Nordre Bryhnsåa, 
Kongsvegen (FV2522)   

Øke kapasitet for både gangbru og kjørebru 
slik at den kan ta unna fremtidige 
flommengder. NVE har plan under 
utarbeidelse. 
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10 Vedlikehold av fylkesveger. 
Spesielt Sør-
Trettenvegen(FV2556) mellom 
Stalsbjørgkrysset og 
Tårstadkrysset 

Dårlig veg med mye telehiv, vannproblematikk 
og dårlig dekke. 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
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INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT - ERFARINGSRAPPORT 2019 
 
 
Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/873     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
11/20 Tjenesteutvalget 28.04.2020 
 
38/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 56/18 Avtale om interkommunal barnevernvakt 
Tjenesteavtale om drift av Ringsaker interkommunale barnevernvakt 
Årsberetning 2019 for Ringsaker interkommunale barnevernvakt (ettersendes når den er 
klar) 

Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at erfaringsrapporten om barnevernvakta, tas til etterretning. 

Saksutredning: 
Øyer kommunestyre besluttet i møte 21.06.2018, K-sak 56/18, at Øyer kommune skulle 
inngå samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt med Ringsaker kommune 
som vertskommune. Driften startet opp fra 01.01.2019. Følgende vedtak ble fattet:  

1. «Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommuneloven § 28 1- b med Ringsaker kommune som vertskommune. jfr. vedlegg 2. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 
3. Kostnader til drift av den interkommunale barnevernvakten, beregnet til kr. 250.000, 

pr. år, innarbeides i årsbudsjettet for 2019 og i økonomiplanen for perioden 2019 -
2022. Oppstartskostnader beregnet til kr. 25.000 for 2018, forutsettes dekket 
innenfor eksisterende budsjettramme. 

4. Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 2019». 
 
Ihht. pkt 4 i vedtaket har kommunestyret bedt om at det legges fram en erfaringsrapport for 
2019.  
 
Fylkesmannen ba i oktober 2019 om svar på følgende spørsmål vedr. kommunens 
akuttberedskap på barnevernområdet: 

1. Hvordan er akuttberedskapen organisert? 
2. responstid ved utrykning? 
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3. Er organisasjonsformen forsvarlig? (hvorfor?) 
 
Det ble gitt flg. svar fra barneverntjenesten i kommunen:  

1. Øyer kommune har siden 01.01.2019 deltatt i et interkommunalt samarbeid om 
barnevernvakt. Ringsaker kommune er vertskommune. 
I tillegg til avtale om vertskommunesamarbeid er det utarbeidet en tilleggsavtale; 
«Tjenesteavtale om drift av Ringsaker interkommunale barnevernvakt.»  

 
2. I 2019 har det ikke vært noen utrykninger til Øyer så langt, men vi mener at 

responstid med utgangspunkt i geografisk avstand og bemanning ved 
barnevernvakta er akseptabel.  Responstid ble vurdert da avtalen ble inngått.   
I de tilfeller den interkommunale barnevernvakta har mottatt telefonhenvendelser, er 
barneverntjenesten i Øyer blitt kontaktet den påfølgende virkedag og orientert . 
Dette har fungert bra. 
 

3. Vi mener organisasjonsformen er forsvarlig.  
Organiseringen ble vurdert i forkant av etableringen og ulike modeller for 
organisering av en barnevernvaktordning ble vurdert.    
Ut ifra de erfaringene vi har fra første driftsår, mener vi også at organisasjonsformen 
er forsvarlig. 

 
Barnevernvakta er åpen fra kl. 15.00 – 08.00 alle hverdager og døgnåpen i helg og høytid. 
Det er kommet noen få henvendelser fra personer i Øyer kommune til barnevernvakta i 
2019. Disse er alle håndtert med veiledning over telefon til de som har ringt inn. Det har ikke 
vært noen utrykninger.  Ihht. avtalen er barneverntjenesten blitt oppringt fra 
barnevernvakta første virkedag etter henvendelsene og blitt orientert om det som er 
formidlet/innholdet i saken for vurdering av videre behov for oppfølging. Barnevernvakta 
blir bedt om å sende en skriftlig rapport til barneverntjenesten om saken. 
 
Utover dette har barneverntjenesten benyttet tilleggstjenestene som ligger i avtalen med 
barnevernvakta til bl.a. tilsynsoppdrag på ettermiddag/kveld og barnevernvakta har vært en 
drøftingspartner i et par saker. 
  
Vurdering: 
Barneverntjenesten er gjennom etableringen av barnevernvakta, blitt avlastet for ansvaret 
med å sikre akuttberedskap i barnevernet med egne ansatte utenom ordinær arbeidstid. I 
tillegg er akutt tjenesten blitt mer tilgjengelig/synlig for barn/foreldre slik den nå er 
organisert.  
 
Alle henvendelser er blitt vurdert og behandlet i tråd med avtalen og barneverntjenesten er 
godt tilfreds med samarbeidsavtalen og slik den har fungert i praksis.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre tar erfaringsrapporten om barnevernvakta til etterretning. 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 28.04.2020 sak 11/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre tar erfaringsrapporten om barnevernvakta til etterretning 
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TV-AKSJONEN 18. OKTOBER 2020 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1442     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
39/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet datert 24.04.2020: TV-aksjonen 2020 – Anmodning om 
opprettelse av kommunekomité. 
 
Sammendrag: 
Det opprettes en kommunekomité som består av ressurspersoner fra kommunen. 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av TV-
aksjonen 2020. 
 
Saksutredning: 
I brev fra Fylkesmannen i Innlandet 24.04.2020 står det bl.a.: 
«TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 
18. oktober. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare 
dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta 
plasten ved rota. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.  
 
TV-aksjonsmidlene er øremerket prosjekter i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, og 
skal gå til å:  

• Etablere bedre avfallshåndtering og infrastruktur som hindrer at plastsøppel ender 
opp i elver og videre ut i havet  

• Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land  
• Gi innbyggerne i hvert land kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne 

hender  
 
Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere". 
 
TV-aksjonsarbeidet i Innlandet ledes av fylkesmannsembetet og de ber om hjelp til å 
opprette en komité i den enkelte kommune. Ordførerne står fritt til å forespørre de 
organisasjoner og personer de ønsker skal delta. 
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Vurdering: 
Den årlige TV-aksjonen er en nasjonal dugnad. Øyer kommune ønsker å gjøre sitt til at alle 
husstander i kommunen blir besøkt for å sikre at vår kommunes bidrag blir størst mulig. For 
å få til dette er det nødvendig å komme tidlig i gang med planleggingen. Det er takket være 
alle frivillige bøssebærere at vi høster de gode bidragene.  
 
Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2020:  
Leder Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Nestleder Varaordfører Nisveta Tiro 
Et medlem fra opposisjon AP/H:  
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2020. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 87/20 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til medlem fra opposisjonen AP/H: 
«Dag Norvald Hansen (AP)» 
 
Vedtak: 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2020:  
Leder Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Nestleder Varaordfører Nisveta Tiro 
Et medlem fra opposisjon AP/H: Dag Norvald Hansen 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2020. 
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AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL 
INTENSJONSERKLÆRING FOR ØYER KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 20/1446     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
40/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Erklæring fra Øyer kommune til signering 
Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - Sammendrag, 
Direktoratet for eHelse april 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sentralt styringsdokument – Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal 
journalløsning – Hovedrapport, Direktoratet for eHelse mars 2020 (IE-1056) 
KS – ofte stilte spørsmål om Akson; 
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/ofte-stilte-
sporsmal-om-akson/  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber i denne saken kommunestyret om å vedta intensjonserklæring om 
støtte og deltakelse i det videre arbeidet med Akson. Intensjonserklæringen innebærer 
ingen kjøpsforpliktelse eller andre økonomiske forpliktelser, men gir Øyer kommune 
muligheten til å delta og påvirke den videre prosessen. 
 
Utfordringen med felles journal for kommunens innbyggere er viktig for å ivareta 
innbyggernes helsefaglige rettigheter og god, samordnet oppfølging av innbyggernes 
helsetilbud. Dette vil igjen gi bedre grunnlag for innbyggernes egen oversikt og medvirkning i 
en digital helsehverdag. Forventet gevinst av et felles journalsystem ligger innenfor tidsbruk, 
samt reduksjon av uønskede hendelser. 
 
Saksutredning: 
Formål og bakgrunn  
Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er 
helhetlig og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med 
andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og 
brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel 
og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og 
data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 
forskning.  
 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/ofte-stilte-sporsmal-om-akson/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/ofte-stilte-sporsmal-om-akson/
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Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester og nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle 
virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med. 
 
Om intensjonserklæringen  
Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for Øyer kommunes støtte til og 
intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke 
noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for Øyer kommune. Se videre 
beskrivelse av tiltaket i vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet.  
 
Forutsetninger for det videre arbeidet  
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra 
kommuner som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-
Norge. Videre statlig arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i 
regjeringen og Stortinget.  
 
Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de 
kommuner som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg 
skal utredningen tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles 
styringsmekanismer i tiltaket som helhet. Dette inkluderer avtaler, finansiering og 
avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling og Akson journal.  
 
Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med 
sektoren også utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og 
avhengigheter synliggjøres.  
 
Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, 
herunder Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et 
systematisk og langsiktig utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal 
være basert på åpne og fleksible løsninger.  
 
Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her 
benevnt som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. 
Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap 
med en minoritetspost som ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil 
si at statens eierandel skal være mindre enn 34 %. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, 
drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) for felles kommunal journal.  
 
Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver 
knyttet til investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene 
som tar løsningen i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og 
forvaltningskostnader. Videre legges det til grunn at staten finansierer 
investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. Kostnader til 
forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det legges 
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videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til 
og etablering av "Selskapet Akson journal".  
 
Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson 
journal" vil sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av 
deltagende kommuner bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal". 
Selskapsformen kan bli endret avhengig av utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost 
forutsetter aksjeselskap som selskapsform.  
 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson 
som viser at tiltaket er lønnsomt som helhet. Analysen viser at det potensielt er store 
gevinster å hente for kommunene på blant annet to områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede 
hendelser 

Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar 
å identifisere, realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at 
kommunene selv må ta stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan 
gevinstene kan måles og hvordan kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er 
realisert. Selv om ansvaret ligger hos kommunene vil Programmet Akson journal bistå med 
verktøy, veiledning og støtte i innføring og gevinstarbeid før, under og etter implementering 
av løsningen. 
 
Om organisering av arbeidet i 2020  
Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av 
Akson som helhet. Formålet med arbeidet er å:  
 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid  
2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell 
innflytelse, konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer.  
3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og 
kommune slik dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan 
dette økonomisk vil treffe deltagende kommuner over tid.  
4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson 
journal" med stegvis tilnærming til eierskap.  

 
Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 
2020. KS vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i 
stand til å gi tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell 
forpliktelse eller opsjon.  
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Vurdering: 
Det er frivillig for Øyer kommune å delta i Akson-tiltaket. Kommunen, fastleger og andre 
private med avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler 
fortsatt den enkelte virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, 
føringer og standarder. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for 
Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) vil trolig bli behandlet før sommeren. Loven regulerer 
kommunenes plikt til å ta i bruk standarder, nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. 
Dersom loven vedtas vil den innebære at alle helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at 
egne journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte 
myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og ta disse i bruk i tjenesten.  
 
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører 
samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. 
Deltakelse i fellesvirksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og 
avlaste deltagende kommuner i arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og 
samarbeid på tvers er det mulig å tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere 
ressurser til pleie og omsorg. Akson kan gi samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og 
også mellom ulike etater i kommunal sektor som jobber sammen om innbyggernes behov. 
Det kan gi mulighet for å skape mer teknologisk like utgangspunkt i kommunene, og sikre 
helhetlige nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet infrastruktur.      
 
Kommunedirektøren anser prosjektet med en felles jounal for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 
yter helsetjenester å være viktig for å stå bedre rustet i framtiden. Målet skal være å legge 
bedre til rette for at innbyggerne blir ivaretatt på riktig måte i møte med helse- og 
omsorgstjenestene. 
 
Kommunedirektøren ber kommunstyret stille seg bak intensjonserklæringen, slik at Øyer 
kommune kan delta i den videre framdriften i prosjektet. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer 
intensjonserklæringen . 

2. Det legges fram ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.  
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 84/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer 
intensjonserklæringen . 

2. Det legges fram ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.  
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HØRING - NY OPPLÆRINGSLOV 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1482     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/20 Tjenesteutvalget 26.05.2020 
 
41/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelse fra Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
NOU 2019:23 – Ny opplæringslov 
 
Sammendrag: 
Opplæringslovutvalget avga sin utredning NOU 2019:23 - Ny opplæringslov den 
13.desember 2019. Kunnskapsdepartementet har sendt utredningen på høring med 
høringsfrist 1.juli 2020. Kommunedirektøren legger frem forslag til høringsuttalelse fra Øyer 
kommune til behandling i tjenesteutvalget. 
 
Saksutredning: 
Målet for lovutvalgets arbeid var et regelverk som ivaretar målene og prinsippene for 
grunnopplæringen. Kommunene og fylkeskommunen skal sikres tilstrekkelig handlingsrom til 
å fremme kvalitetsutvikling i skolen. I tillegg til ny opplæringslov hadde utvalget mandat til å 
foreslå forskriftshjemler og føringer for innholdet i disse, samt overordnede prinsipper for 
regelstyring av grunnopplæringens område. 
 
Formålsparagrafen i Opplæringsloven videreføres. Det samme gjelder ansvarsdelingen 
mellom kommune, fylkeskommune og stat. Utvalget skulle i sitt arbeid ta hensyn til lokalt 
selvstyre og prinsippet om rammestyring av kommuner og fylkeskommuner. Videre skulle 
utvalget ta hensyn til at opplæringsloven skal hjemle og beskytte elevers rettigheter og 
behov, samt at profesjonsutøverne skal gis tilstrekkelig rom for skjønnsutøvelse.  
 
Det er en forutsetning for lovutvalget at forslaget ikke skal innebære vesentlige 
merkostnader for stat eller kommunesektor i forhold til den kostnadsutviklingen som følger 
av gjeldende lov og praksis.  
 
Lovutvalget har hatt følgende tre målsettinger for lovarbeidet: 
 

- Ivareta behovene til barn, unge og voksne i grunnopplæringen. 
- Være brukervennlig og anvendbar. 
- Plassere ansvar på riktig sted. 
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Vurdering: 
I vedlagte høringsnotat redegjøres det for noen overordnede problemstillinger 
kommunedirektøren mener det er viktig at Øyer kommune fremmer synspunkter på sett i lys 
av de målsettinger og føringer som ligger i mandatet til lovutvalget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse fra Øyer kommune i henhold til vedlegg. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 26.05.2020 sak 13/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer SP og Øyer AP vurderer innspill til høringen i behandling KST 18.06.2020. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse fra Øyer kommune i henhold til vedlegg. 
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ENDRINGER - REGLEMENTSHEFTE FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-
2023 ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1875     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
42/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 113/19, møte 31.10.2019 
 
Sammendrag: 
Ordføreren anbefaler kommunestyret å endre reglementsheftet for folkevalgte og 
folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 
1.avsnitt, siste setning til «Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er 
kommuneplanutvalg».  
 
Saksutredning: 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune ble 
vedtatt i KST-sak 113/19 den 31.10.2019.  I kapitel 16 om formannskapet heter det i 1. 
avsnitt, siste setning at «Formannskapet er Kommuneplanutvalg». Tidligere praksis i Øyer 
kommune har derimot vært at kommuneplanutvalget er Formannskapet supplert med leder 
i planutvalg, nå benevnt som «Plan- og miljøutvalg». 
 
Plan- og miljøutvalget er nedsatt for å behandle kommunale plansaker og er det politiske 
utvalget som innehar best kompetanse på dette fagområdet. Denne kompetansen har 
Formannskapet bruk for i sin behandling av overordna planverk som kommunal planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplaner. Ordfører mener 
derfor at Formannskapet skal suppleres med leder i plan- og miljøutvalg når kommunens 
overordna planer behandles og foreslår endring i «Reglementshefte for folkevalgte og 
folkevalgte organer 2019-2023 Øyer kommune». Det pågående arbeidet med 
kommunedelplan Øyer Sør understreker viktigheten av å gjøre dette organisatoriske grepet 
nå.     
 
Det går frem av saksframlegget til det reglementsheftet vi har nå at den endringen som ble 
gjort med kommuneplanutvalget har ført til noe endret myndighetsfordeling mellom 
formannskap og nytt plan- og miljøutvalg når det gjelder overordnet fysisk planlegging.  Det 
er tidligere annonsert en mere omfattende endring av det politiske reglementet og en 
eventuell endring i myndighetsfordelingen vil bli vurdert i det arbeidet.  

https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html
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Ordførerens forslag til innstilling: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 
Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 1.avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalg». 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 91/20 
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 
Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 1.avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalg». 
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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI): NYE VEDTEKTER OG 
UTGIFTSFORDELING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1749     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
43/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
- Forslag nye vedtekter for KSI, endringene framkommer i blå tekst 
- Dagens vedtekter for KSI 
- Dagens samarbeidsavtale KSI (23.08.2005) 
- Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet: Sak 06/2020 – Antall stillinger og nye 

vedtekter for kontrollutvalgssekretariatet Innlandet 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Vedtektene for KSI må endres pga sammenslåingen av Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner. Det er også nødvendig å oppdatere lovhenvisninger etter ny kommunelov. 
Det formelle rundt samarbeidet forenkles ved at dagens samarbeidsavtale inkorporeres i 
vedtektene.  
 
Det vil i løpet av inneværende kommunevalgperiode bli behandlet sak om endring av 
sekretariatets organisering til et kommunalt oppgavefellesskap (tilpasning til ny 
kommunelov). 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Styret i Kontrollutvalgssekretariatet fattet følgende enstemmige vedtak i sak 06/2020 i møte 
01.04.2020: 
«1. Styret vedtar at Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet sin ressursramme endres fra 2 
stillinger til 1,6 stillinger fra 1.9.2020. Ansettelse av en stilling i 60 % avklares i løpet av 
høsten 2020. 
  
2.  Styret vedtar forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet som 
legges fram for de respektive kommunestyrer og fylkesting for godkjenning».  
 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) er et interkommunalt samarbeid mellom 
kommunene Øyer, Lillehammer og Gausdal og Innlandet fylkeskommune og ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene. Samarbeidet er organisert etter den gamle 
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kommunelovens § 27 og ble opprettet med virkning fra 1.1.2005. Sekretariatet er ikke eget 
rettsobjekt. Fra og med 1.10.2006 har det vært to hele stillingshjemler i sekretariatet.   
 
På grunn av regionreformen og at sekretariatsleder ønsker å gå av med avtalefestet pensjon 
i løpet av 2020, er det grunnlag for å vurdere situasjonen i sekretariatet. Det er også behov 
for å endre vedtekter og samarbeidsavtale.  
 
I ny kommunelov § 23-7 er tatt inn følgende bestemmelse om kontrollutvalgssekretariatet: 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, 
og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og 
av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 
 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være 

sekretær for kontrollutvalget 
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle 

kommunen eller fylkeskommunen. 
 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 
 
Samarbeidet KSI har egne vedtekter og det er inngått en samarbeidsavtale mellom 
deltakerne. I vedtektenes punkt 2 framgår formålet for sekretariatsfunksjonen: 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget har som formål å bistå kontrollutvalgene og 
sørge for sekretærbistand i hht forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 til de respektive 
kontrollutvalgene. Sekretærtjenesten skal til enhver tid tilfredsstille utvalgenes behov. 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, 
og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. 
 
Vedtektene for KSI, punkt 4, sier følgende om styret:  
Samarbeidet ledes av et styre som oppnevnes med virkning fra 1.1.2005. Styret skal bestå av 
5 medlemmer med varamedlemmer fra virksomhetenes kontrollutvalg. Styret oppnevnes av 
de respektive fylkesting og kommunestyrer. Styrets funksjonstid følger valgperioden. 
 
Den nye kommuneloven utelukker at medlemmer av kontrollutvalgene kan sitte i styret i KSI. 
Dagens styre er valgt etter ny kommunelov. Det må derfor gjøres endringer i vedtektene. 
I vedtektenes punkt 6 står det at 
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Endring av vedtektene kan gjøres av de respektive fylkeskommuner/kommuner etter forslag 
fra styret. 
 
Videre står det i samarbeidsavtalens punkt 4 at  
KSI skal hvert år utarbeide et budsjettforslag som skal framlegges for de enkelte 
kommunestyrer og fylkesting for godkjenning. 
Styrets forslag til budsjett godkjennes hos deltakerne ved at det innarbeides i de enkelte 
kontrollutvalgenes forslag til budsjettramme som legges ved når 
kommunenes/fylkeskommunens totale budsjett skal behandles.   
 
Styret avgir årlig sin årsrapport for å beskrive aktiviteten i KSI. Årsrapporten sendes 
deltakerne i samarbeidet til orientering. 
 
Nye vedtekter for KSI. 
Dagens vedtekter og samarbeidsavtale er basert på 5 deltakere, det må derfor lages nye. 
Gjeldende vedtekter og samarbeidsavtale danner mal for forslaget til nye vedtekter, det 
foreslås at tidligere samarbeidsavtale blir innlemmet i forslaget til nye vedtekter. 
 
I forslaget til vedtekter er det gjort justeringer i forhold til tidligere vedtekter og 
samarbeidsavtale knyttet til antall deltakere, navn på fylkeskommunen og lovhenvisninger. 
Samarbeidsavtalens punkt om at ansatte i KSI ansettes i Innlandet fylkeskommune, punktet 
om at fylkeskommunen dekker enkelte løpende kostnader og punktet om at KSI/styret hvert 
år skal utarbeide et budsjettforslag er inntatt i vedtektene. Endringer i forhold til tidligere 
vedtekter framkommer i blå skrift i forslag til nye vedtekter, se vedlegg.  
 
Budsjett for KSI og utgiftsfordeling mellom kommunene/fylkeskommunen. 
Styret i KSI har vedtatt å redusere stillingsrammen fra 2 til 1,6 årsverk. I saksutredningen for 
styret i KSI står det blant annet: «Videre tar forslaget om reduksjon i stillinger hensyn til 
dagens situasjon ved at antall oppdrag reduseres og tar dessuten inn over seg den 
økonomiske situasjonen hos deltakerne i samarbeidet.» 
 
I de gjeldende vedtektene for KSI er følgende fordeling av de totale kostnadene i KSI vedtatt: 
Kommunene betaler samlet 30 % av kostnadene til sekretariatet, mens de to gamle 
fylkeskommunene betaler hver 35 %. I 2020 betyr dette at Innlandet fylkeskommune betaler 
70 % av kostnadene.  
 
Alternative forslag til fordelingsnøkkel: 
Styret for KSI ble forelagt to alternative fordelingsnøkler:  
1. Prosentvis fordeling som i dag med 70 % på Innlandet fylkeskommune og 10 % på hver 

av de tre kommunene 
2. Prosentvis fordeling med utgangspunkt i gjennomsnittlig ressursbruk de siste årene. 

Denne gir 60 % på Innlandet fylkeskommune, 15 % på Lillehammer kommune og 12,5 % 
på Gausdal og Øyer kommune.  

 
Styret i KSI foreslår videreføring av alternativ 1. Det står blant annet i saksutredningen 
overfor styret i KSI:   
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Uavhengig av hvilken fordelingsnøkkel som vedtas mener sekretariatsleder at sekretariatet i 
større grad enn tidligere bør tilpasse sin aktivitet i framtiden til den ressursbruken som 
fordelingsnøkkelen tilsier. Styret har også tidligere satt fokus på dette. Reduksjon fra 2 til 1,6 
stillinger behøver ikke bety stor endring i de løpende oppgavene overfor oppdragsgiverne 
kontrollutvalgene. Men når sekretariatet i større grad tilpasser sin ressursbruk til avtalt 
fordelingsnøkkel vil det bl.a. bety noe redusert ressursbruk overfor kommunene i forhold til i 
dag, at sekretariatet forsøker å arbeide mer effektivt eller at kontrollutvalgene i større grad 
enn i dag benytter revisjonen.  
 
Kontrollutvalgssekretariatet opplyser at styret i løpet av inneværende kommunevalgperiode, 
vil behandle sak om endring av sekretariatets organisering til et kommunalt 
oppgavefellesskap. Kontorsted for sekretariatet er i dag Lillehammer.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser positivt på at styret i KSI har vedtatt en reduksjon i stillinger. 
Signalene om en tilpasning av aktiviteten slik at den i større grad tilpasses 
fordelingsnøkkelen er fornuftig. Ellers støtter kommunedirektøren forslaget til nye 
vedtekter. Kommunedirektøren viser til punkt 6 i forslaget til nye vedtekter og presiserer at 
samlet 30 % på de tre kommunene er forutsatt jevnt fordelt med 10 % på hver.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI.  
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 90/20 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI.  
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 29.02.2020 OG 30.04.2020 
 
 
Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1753     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

 Saksfremstilling Oppfølging av politiske vedtak 29.02.2020 og 30.04.2020 
 Vedtak sak 9/20 Oppfølging av politiske vedtak 29.02.2020 og 30.04.2020 
 Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 29.02.2020» 
 Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 30.04.2020» 
  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr 29.02.2020 og pr 30.04.2020 
til orientering. 
 
Saksutredning: 
Som et ledd i sin kontroll med kommunens forvaltning vil kontrollutvalget se etter at vedtak 
fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske 
organer. 
 
Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra kommunedirektør 
om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og formannskap pr. tertial og 
vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de gitte kommentarer anses 
tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i kommunestyret. 
 
Fakta  
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektør. Som vanlig bli kommunedirektøren bli inviterte til 
kontrollutvalgets møte for å svare på spørsmål knyttet til rapporten. 
 
Rapporten pr. 29.2.2020 ble behandlet på kontrollutvalgets møte den 29.4.2020. I vedlagte 
rapport pr. 30.4.2020 er de vedtak som var merket med G i forrige rapport tatt ut og nye 
aktuelle vedtak i andre saker tatt inn. Begge rapporter vedlegges.  
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Vurdering: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med tilsvarende tidligere rapport 
og gitt innspill til eventuelle nye vedtak som bør tas inn.  
 
Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og 
kommentarer til rapporten. 
 
Ettersom det ikke har vært møte i kommunestyret siden forrige rapport ble behandlet i 
kontrollutvalget vedlegges begge rapporter til dagens møte og inntas i utvalgets forslag til 
vedtak slik at det er kun er nødvendig å sende denne siste saken videre til behandling i 
kommunestyret i juni 2020.  
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 02.06.2020 sak 09/2020: 
Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken og informerte og svarte på spørsmål. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 29.2.2020 og pr. 
30.4.2020 til orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 29.2.2020 og pr. 
30.4.2020 til orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 29.2.2020 og pr. 
30.4.2020 til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1880     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Saksfremstilling i sak 11/20 «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 
Øyer kommune» 
Vedtak i sak 11/20 «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer 
kommune» 
Forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Øyer kommune» 
 
Saksutredning: 
Se vedlagte saksutredning og vedlegg. 
 
Protokoll 
Kontrollutvalgets behandling av sak 11/2020 i møte den 2.6.2020 
 
Sekretariatet presenterte forslaget til plandokument. Noen små justeringer av dokumentet 
ble gjort under møtet iht. utvalgets ønsker. Justert plandokument sendes kommunen slik at 
det kan behandles i kommunestyrets møte i juni 2020.   
 
Etter at justering av foreslått plan ble gjort i møtet fattet kontrollutvalget følgende 
enstemmige vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse vedrørende temaet «Psykososialt skolemiljø» 
slik at denne kan behandles på utvalgets første møte høsten 2020.  

2. Kontrollutvalget legger "Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023" 
fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 

perioden 2020-2023, med følgende aktuelle tema: 
 Psykososialt skolemiljø 
 Spesialundervisning/tolærersystemet 
 Eiendomsforvaltning – kostnader til lokaler 
 Forurensning 
 Digitalisering og innovasjon 
 Etterlevelse av innkjøpsreglement 
 Beredskapsplaner 
 Brukerperspektivet  
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2. Kommunestyret noterer seg at kontrollutvalget planlegger eierskapskontroll etter at 
kommunens eierskapspolitikk er vedtatt senere i perioden.  

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i 
planen i løpet av planperioden. 

4. Kommunestyret noterer seg at ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes 
fortløpende til kommunestyret for behandling. 

 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 
2020-2023, med følgende aktuelle tema: 

 Psykososialt skolemiljø 
 Spesialundervisning/tolærersystemet 
 Eiendomsforvaltning – kostnader til lokaler 
 Forurensning 
 Digitalisering og innovasjon 
 Etterlevelse av innkjøpsreglement 
 Beredskapsplaner 
 Brukerperspektivet  

 
2.Kommunestyret noterer seg at kontrollutvalget planlegger eierskapskontroll etter at 
kommunens eierskapspolitikk er vedtatt senere i perioden.  
 
3.Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i planen i 
løpet av planperioden. 
 
4.Kommunestyret noterer seg at ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes 
fortløpende til kommunestyret for behandling. 
 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 18.06.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/1890     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/20 Kommunestyret 18.06.2020 
 
 
Søknad - Stimuleringstilskudd til veterinærdekning, datert 26.03.2020 
 
Avslag på søknad om stimuleringstilskudd til kommunal 
veterinærdekning for 2020, datert 27.05.2020 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


