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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 

Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/443     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
Bakgrunn: 
I tråd med tidligere praksis lages en årsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret om 
kontrollutvalgets virksomhet forrige år. 
 
Fakta: 
Kontrollutvalget utfører sine tilsynsoppgaver på vegne av kommunestyret, og i den 
anledning er det viktig at kommunens øverste politiske organ får en tilbakemelding om 
utvalgets virksomhet, både løpende via forvaltningsrevisjonsrapporter og totalt i form av 
denne årsrapporten. 
 
Den lovbestemte rapporteringsplikten kan settes opp på følgende måte: 

Oppgave: Rapporteringsplikt til kommunestyret: 

Regnskapsrevisjon  Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp (forskrift for 
kontrollutvalg § 8). 

Forvaltningsrevisjon  Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon, skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke 
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av 
disse (forskrift § 11). 

 Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader til rapport om 
forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening 
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte (forskrift § 
12). 

Selskapskontroll  Med utgangspunkt i plan for selskapskontroll skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke 
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kontroller som er gjennomført, samt om resultatet av disse 
(forskrift § 15). 

 
I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 
vedtok bl.a. kommunestyret å gi myndighet til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer 
i planene i løpet av planperioden. Slike endringer vil framkomme i kontrollutvalgets 
årsrapporter til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget har dessuten et viktig påse- eller tilsynsansvar med revisjonens aktivitet 
gjennom året. Det vil si at det følger med på om kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning og at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Dette 
gjøres via tertialvis rapportering, presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med 
revisjonen. Det settes bl.a.  fokus på om revisjonsarbeidet foregår i samsvar med de 
bestemmelser som følger av lov og forskrifter, god kommunal revisjonsskikk og avtale med 
revisor. Når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll så har kontrollutvalget i 
større grad påvirkning enn ved regnskapsrevisjon. Dette gjelder både innhold og 
gjennomføring av revisjonen ettersom utvalget er direkte bestillere av tema som ønskes 
undersøkt nærmere. 
 
Vurdering: 
Sekretariatet mener at vedlagte forslag til årsrapport gir et godt “bilde” og en oversikt over 
virksomheten i kontrollutvalget i Øyer kommune i 2017. 
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for kontrollutvalget for 
2017. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 12.02.2018 sak 5/18 
 
Protokoll: 
Sekretariatet gjennomgikk forslaget til årsrapport. 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det foreliggende forslag til årsrapport for kontrollutvalget for 
2017. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
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Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2017 
 
 

Saksbehandler:  Øivind Nyhus Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/442     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
Se vedlagte saksutredning og vedlegg. 
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 12.02.2018 sak 2/18: 
Kontrollutvalget gikk gjennom rapporten mens rådmannen var til stede og svarte på 
spørsmål. 
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr 
31.12.2017 til orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr 
31.12.2017 til orientering. 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING 
 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/557     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/18 Formannskapet 10.04.2018 
 
26/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til revidering av retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Bakgrunn: 
Øyer kommunes to næringsfond har retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2011. 
Retningslinjene er svært generelle og gir få signaler om prioriteringer. 
 
Administrasjonen fikk i 2017 oppdrag fra formannskapet om å revidere retningslinjene, mye 
på bakgrunn av formalia og rutiner ved søknad og behandling. Dette er administrasjonen i 
gang med. 
 
I formannskapet (FSK) den 13.03.18 ble retningslinjene drøftet, og FSK ga administrasjonen 
noen signaler om hva som skulle prioriteres i retningslinjene. Dette er inkludert i vedlagte 
reviderte utgave. 
 
Fakta: 
Ved inngangen til 2018 var det disponibelt kr 154.253,- i kommunalt næringsfond med 
statlig støtte. Det er innvilget kr 60.000,- i 2018, og det forventes et påfyll fra OFK på  
Kr 283.000,- i 2018. 
 
I det kommunale næringsfondet var det pr 31.12.18 disponibelt kr 791.759,-. Det er bevilget 
kr 10.000,- i 2018. 
 
Konklusjon: 
De reviderte retningslinjene legges fram for kommunestyret til godkjenning.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene. 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.04.2018 sak 30/18 
 
Behandling: 
Reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene omarbeides med 
omforente innspill fra formannskapet. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil 
ett år». Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med omforente innspill og ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene omarbeides med 
omforente innspill og vedtatte forslag fra formannskapet. 
 
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene. 
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HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT NYE OPPGAVER TIL 
FYLKESKOMMUNENE 
 
 

Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/774     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/18 Formannskapet 10.04.2018 
 
27/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
Høringsdokumentene er tilgjengelig på 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-
har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/ 
 
Sammendrag: 
Rapporten «Regionreform. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» er 
utarbeidet av et ekspertutvalg nedsatt av kommunal - og moderniseringsdepartementet 
(KMD) våren 2017 som følge av anmodningsvedtak i Stortinget våren 2016. 
 
Innenfor næring, kompetanse og integrering foreslår ekspertutvalget at de nye fylkene skal 
få økt ansvar for og styring med Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, sentrale og 
regionale virkemidler innenfor landbruket, virkemidlene innenfor Arktis 2030, ansvar for 
karriereveiledning, opplærings- og utdanningstiltak utenfor de ordinære rammer, samt 
IMDis oppgaver. 
 
Innenfor samferdsel foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for kjøp av en hel rekke 
togruter fra Jernbanedirektoratet, den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud, og 
ansvaret for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd. 
 
Innenfor klima, miljø og naturressurser foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for 
klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av forurensings-
området (tilsyn/kontroll), det regionale samordningsansvaret knyttet til oppfølgingen av 
klimaloven, og myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 
MW og vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. 
 
Innenfor kultur og kulturminnevern foreslår ekspertutvalget å overføre ansvar for tilskudd, 
prosjektmidler og driftsstøtte til en hel rekke ordninger, institusjoner og arrangementer av 
lokal eller regional karakter. 
 
Innenfor helse og levekår foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for folkehelse-
oppgavene som i dag ligger til fylkesmannen (minus tilsyn), tilskuddsordninger for lokalt og 
regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen, ansvar for 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/
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pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, ansvar for 
barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon og familievern som i dag ligger til Bufetat.      
 
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse 
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat.  
Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke-
middel, og foreslår en rekke tiltak som skal styrke fylkeskommunens ansvar i henhold til 
Plan- og bygningslova (PBL). Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av 
kommunene som i dag ligger til fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget 
mener det er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og 
bygningsloven.  
 
Utvalget foreslår også utredning av overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til 
kommunene, overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopp-
læring og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, kartlegging av dagens tilsyns- og 
klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på en reduksjon av antall hjemler og 
sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen, og at spørsmålet om organiseringen av 
sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.   
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret i hovedsak støtter forslaget, men med noen 
unntak som er spesifisert i forslaget til vedtak. 
 
Bakgrunn: 
Ekspertutvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere oppgaver og ansvar 
fra staten til de nye fylkeskommunene, med fokus på ansvar, oppgaver og myndighet som 
støtter opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. 
 
Utvalget tolker Stortingets vedtak om regionreformen som et svar på to utfordringer. For 
det første har det de siste årene skjedd en betydelig vekst og oppdeling i statlig  forvaltning, 
særlig i direktoratene og direktoratslignende enheter. Dette har gitt en sektorisert 
forvaltning med lavere grad av samordning enn ønskelig. For det andre vil mange kommuner 
etter første fase av kommunereformen fortsatt ha få innbyggere. Fylkeskommunene har et 
potensial til å forsterke sin rolle som partner og veileder for kommunene – blant annet i 
form av faglig kompetanse og som deltaker i kommunenes utviklings- og planarbeid. 
 
Det er i tillegg en utfordring at fylkeskommunenes legitimitet, og interessen for fylkesdemo-
kratiet, er lavere enn interessen for kommunedemokratiet og de nasjonale demokratiske 
institusjonene. Dette har sammenheng med at fylkeskommunene har hatt få oppgaver som 
har avspeilet konfliktdimensjonene i norsk politikk. Skal fylkeskommunen oppnå økt politisk 
oppmerksomhet, må de nye oppgavene i større grad enn tidligere reflektere sentrale 
politiske konfliktdimensjoner og ha betydning for innbyggerne.   
 
Utvalget har videreutviklet oppgavefordelingsutvalgets retningslinjer for fordelingen av 
oppgaver mellom forvaltningsnivåene, og vurdert oppgaver og ansvar etter følgende fem 
retningslinjer:   

1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som 
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning   
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2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en 
oppgave, skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere 
utgiftene til oppgaveløsningen  

3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til 
folkevalgte organer  

4. Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store 
kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan   

5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør 
være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et 
nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning  

 
Utvalget er enig med flertallet i Stortinget i at oppgavefordelingen må endres for å løse 
grunnleggende samfunnsutfordringer landet står overfor på en bedre måte enn i dag. 
Utgangspunktet for utvalgets vurderinger er derfor at overføring av oppgaver skal bidra til 
tydeligere ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 
næringsliv. 
   
Dagens samfunnsutfordringer er grense- og sektoroverskridende. Det stilles krav til omstil-
ling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor, integrering, kutt i klimagassutslipp og 
tilpasning til nye klima- og miljøvilkår. Innbyggere og næringsliv har behov for tjenester og 
tilrettelegging fra flere forvaltningsnivåer og sektorer. Nasjonal, regional og lokal politikk og 
forvaltning må virke sammen. Å samle oppgaver i ett folkevalgt organ og én administrasjon, 
vil legge til rette for mer koordinert offentlig virkemiddel- og ressursbruk i forvaltningen.  
 
Utvalget mener representativitet, deltakelse og åpenhet er grunnleggende demokratiske 
verdier som kan styrkes gjennom å flytte oppgaver fra staten til fylkeskommunen. 
Overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten fordeles i 
samfunnet og til at interessen for fylkesdemokratiet styrkes. Fylkeskommunen må ha klart 
definerte oppgaver, og de veivalg fylkeskommunen gjør må ha relevans og konsekvenser for 
innbyggere og næringsliv.  
 
Utvalget mener regionreformen og ny fylkesstruktur legger grunnlag for en substansiell 
oppgaveoverføring til fylkeskommunen. Regionreformen legger dermed grunnlag for at 
sentrale oppgaveområder for samfunnsutviklingen i ulike deler av landet, bedre kan ses i 
sammenheng og underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer 
og tiltak.  
 
Regjeringsplattformen slår fast at regionreformen skal gjennomføres. Færre 
fylkeskommuner vil gi grunnlag for sterkere regioner, som kan gi bedre tjenester og drive en 
mer samordnet samfunnsutvikling. Regjeringen vil gjennomgå statlige virksomheter og 
direktorater med sikte på å overføre mer myndighet og flere oppgaver til relevant folkevalgt 
nivå. 
 
Fakta: 
Utvalgets tilnærming er å bygge opp under de oppgaver og roller fylkeskommunene allerede 
har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som bindeledd i forvaltningen, 
og mener det særlig er tre politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og handlings-
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rom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og prioriteringene innen 
disse feltene er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og krever tilpasning 
til regional kontekst og forutsetninger. Dette er knyttet til:  

− arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,   
− virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og  
− virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.  

 
Næring, kompetanse og integrering  
Oppgavefordelingen i dag er preget av sterk statlig styring, samtidig som utdanning, kompe-
tanse og tilrettelegging for næringsutvikling og innovasjon i dag er en kjerneoppgave for 
fylkeskommunen. 
 
Utvalget begrunner en ny oppgavefordeling med at de nye fylkene har en funksjonalitet og 
størrelse som legger til rette for at fylkeskommunene kan ta et større ansvar for politikk-
områdene. Utvalget mener det er behov for en politikk som tar utgangspunkt i regionale 
muligheter og fortrinn, basert på lokalt kjennskap og initiativ. Realisering av de nærings-
messige mulighetene i en region krever kunnskap og nærhet og en effektiv kombinasjon av 
virkemidler. Utvalget mener at forsknings- og innovasjonspolitikken vil virke bedre og mer 
effektivt hvis den i større grad ses i sammenheng med øvrige fylkeskommunale oppgaver, 
herunder samferdsel, ressursforvaltning, kultur, kompetanse og utdanning og integrering. 
 
Fylkeskommunene er i dag avhengige av et virkemiddelapparat som ikke inngår i egen 
organisasjon for å utvikle og gjennomføre egen forsknings- og innovasjonspolitikk. Organi-
seringen bryter med det faglige ansvarsprinsippet og hovedregelen i 
kommunalforvaltningen om at kommuner og fylkeskommuner har egen fagadministrasjon 
for oppgavene man har ansvaret for. En overføring av ansvar med tilhørende midler til 
fylkeskommunene vil forenkle organiseringen, redusere behovet for samfinansiering og 
spleiselag mellom regionalt/lokalt og sentralt nivå, og klargjøre ansvaret fylkeskommunene 
har for forsknings- og innovasjonspolitikken. 
  
En overføring av ansvar og virkemidler på kompetanseområdet til fylkeskommunene er i 
tråd med retningslinjen om at oppgaver som krever stor grad av koordinering/ samordning, 
og/eller oppgaver som har store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme 
forvaltningsorgan.  
  
På integreringsfeltet skal kommunens hovedansvar ligge fast. Med bakgrunn i at Stortinget 
tidligere har bedt regjeringen vurdere en overføring av IMDi-oppgaver til fylkeskommunene, 
og at regjeringen selv har lagt ansvaret for integrering sammen med ansvaret for grunnskole 
og videregående opplæring i Kunnskapsdepartementet, mener utvalget at fylkeskommunen, 
som har ansvaret for videregående opplæring og kvalifisering, bedre kan sikre god 
integrering. Utvalget vil her vise til at det legges opp til at fylkeskommunene får ansvar for 
kartlegging av kompetanseutfordringene regionalt, herunder også flyktningenes 
kompetanse. Ansvaret for bosetting bør av effektivitetshensyn følge ansvaret for 
kompetansekartlegging og videregående opplæring.  
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Ekspertutvalget foreslår at fylkeskommunene skal overta følgende nye oppgaver; 
− Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag 

forvaltes av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 
prosent.  

− Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.  
− Ansvar for om lag halvparten av den offentlige innsatsen for næringsrettet forskning 

som i dag ligger til Forskningsrådet (dvs. en klar styrking). Midlene forvaltes etter 
modell av Regionale forskningsfond. 

− Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til 
investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- 
og matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge.  

− Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret. 
Distriktssenteret nedlegges.    

− Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030 som 
involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge. 
Ansvaret ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør vurdere å 
gi fylkeskommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for å delta og 
forberede møter i Arktisk Råd.  

− Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger 
til Kompetanse Norge og NAV.  

− Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke 
er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over 
fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter 
blant annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse Norge. 
Nasjonale oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet. 
Kompetanse Norge nedlegges.  

− Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av 
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. 
Utbetaling av integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter 
kan overføres til ansvarlig departement. IMDi nedlegges.  

 
Samferdsel  
Utvalget mener ulike transportformer bør ses i sammenheng og utfylle hverandre. Fylkes-
kommunen har ansvar for store deler av kollektivtransporten: rutetransport med buss, båt, 
trikk, t-bane og bybane, samt skoleskyss innenfor egne grenser. I tillegg omfattes transport-
ordninger til fritidsreiser for funksjonshemmede brukere som ikke kan bruke det ordinære 
rutetilbudet (TT-ordningen).  Fylkeskommunene har også ansvar for fylkesveiene som utgjør 
80 prosent av det samlede veinettet. Fylkeskommunene har også ansvar for 
fylkesveiferjene.   
 
Fra 2020 får fylkeskommunene ytterligere ansvar på området blant annet gjennom 
overføring av ansvaret for offentlig kjøp av regionale flyruter som del av regionreformen. 
Den eneste lovpålagte oppgaven på området er skoleskyssen (grunnskole og videregående 
skole).  
 
Reformen innen jernbanesektoren har ført til etableringen av Jernbanedirektoratet, Bane 
NOR og konkurranseutsetting av persontogtransporten. Direktoratet kjøper persontog-
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transport fra togselskapene og infrastrukturtjenester fra Bane NOR. Planen er å la 
togselskaper konkurrere om å få kjøre på de ulike strekningene etter avtale med staten. 
Persontogtrafikken skal deles inn i 6-8 trafikkpakker som skal utlyses gradvis over en periode 
på om lag ti år.  I forbindelse med forvaltningsreformen ble det sagt at "ved en inndeling i 
landsdelsregioner vil det kunne være aktuelt å vurdere overføring av kjøp av persontrafikk 
på jernbane for lokale og regionale ruter".  
 
Utvalget vurderer det slik at regionalt og lokalt togtilbud bør tilpasses ulike regionale behov 
og forutsetninger når det gjelder hvilke ruter som skal prioriteres, takster og prioritering av 
jernbane opp mot andre transportformer som fylkeskommunen allerede har ansvaret for. 
Oppgaven må ses i lys av andre transportoppgaver og øvrige oppgaver som tilrettelegger for 
utvikling. Å overføre tilskuddsansvaret for kjøp av jernbanetjenester til fylkeskommunen er i 
tråd med retningslinje 3 for oppgavefordelingen: Oppgaver som krever utøvelse av politisk 
skjønn og vurdering bør legges til folkevalgte organer. 
 
En samling av ansvaret vil legge til rette for et helhetlig og koordinert kollektivtilbud til de 
reisende. Overføring av ansvaret til fylkeskommunen vil være i tråd med retningslinje 4 for 
oppgavefordelingen: Oppgaver som krever stor grad av koordinering/ samordning, og/eller 
oppgaver som har store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme 
forvaltningsorgan. En overføring innebærer at det meste av ansvaret for å legge til rette for 
det offentlig støttede transporttilbudet samles i fylkeskommunen. 
 
Utvalget mener fylkeskommunene bør ha et totalansvar for tilrettelegging for bredbånd, da 
dette er en åpenbar samfunnsutvikleroppgave. Nåværende ordning virker unødvendig 
tungrodd og Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rolle som nasjonal tilskuddsforvalter bør 
bortfalle. 
 
Ekspertutvalget foreslår at fylkeskommunene skal overta følgende nye oppgaver; 

− Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis 
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i 
dag ligger til Jernbanedirektoratet. Ansvar for grenseoverskridende togruter forut-
setter et nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at Østfold, 
Akershus og Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største "jernbanefylket".  
Ansvaret for kjøp av togruter som går mellom landsdelene, skal fortsatt ivaretas av 
staten. 

− Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til fylkeskommunene 
gjennom rammetilskuddet.   

− Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.  

 
Klima, miljø og naturressurser  
Miljø- og klimautfordringene er sammensatte, sektorovergripende og tverrfaglige, og nært 
koblet til den regionale planleggingen. Ansvarsdelingen på miljø- og klimaområdet er 
fragmentert, med ansvar plassert hos Miljødirektoratet, fylkesmannen, fylkeskommunen, 
kommunene, samt ulike nemnder og styrer.  
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Mange klima- og miljøoppgaver er allerede organisert fylkesvis, og ekspertutvalget 
anbefaler en samling av kompetansen i de nye fylkeskommunene. En overføring av et større 
ansvar på klima- og miljøområdet vil gi mulighet for en mer helhetlig tilnærming til den 
regionale utviklingspolitikken, og vil også kunne bidra til å styrke hensynet til klima og miljø i 
den regionale planleggingen. Avveining mellom ulike hensyn vil i større grad underlegges 
politisk vurdering i ett organ med et helhetlig ansvar. Overføring av et større ansvar på 
klima- og miljøområdet vil styrke fylkeskommunen som veileder og samarbeidspartner for 
kommunene – både i planleggingen og i enkeltsaker. 
 
 
Ekspertutvalget foreslår at fylkeskommunene skal overta følgende nye oppgaver; 

- Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak 
av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.  

- Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til 
oppfølgingen av klimaloven.   

- Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og 
vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan 
benytte NVE i saksbehandlingen.   

 
Kultur og kulturminnevern  
Fylkeskommunene har i dag et betydelig ansvar for idrett, kultur og kulturminnevern. 
Kulturdepartementet (KUD) arbeider med en ny kulturmelding som vil legges fram i 2019. 
Her vil blant annet ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene bli vurdert. KUD varsler at 
det vil bli vurdert om det er mulig å overføre ansvaret for ytterligere tiltak innenfor 
departementets ansvarsområde til fylkeskommunene. 
 
Utvalgets vurdering er at musikk- og scenekunstinstitusjonene, museene og mange andre 
tiltak som finansieres over Kulturfondets og departementets budsjett i all hovedsak har et 
regionalt nedslagsfelt. Fylkeskommunen har kompetanse, og kan videreutvikle denne, og 
samarbeide på tvers av fylkes- og institusjonsgrenser. Fylkeskommunene har også, i følge 
utvalget, økonomisk bæreevne til å ivareta investeringer i bygg og anlegg. Utvalget mener 
videre at det er flere fordeler ved at tilskudd til musikk- og scenekunstinstitusjoner og 
museer ses i en regional kontekst. 
 
En overføring av ansvar og midler for regionale kulturinstitusjoner til regionalt nivå vil være i 
tråd med ansvarsprinsippet. Utvalget peker også på at nåværende fordeling av midler innen 
kultur- og idrettsområdet er kjennetegnet av en sterk skjevfordeling mellom fylkene dersom 
det måles i tildelte midler per innbygger. Dette skyldes blant annet at både kunstnere og 
kulturinstitusjoner er bosatt/lokalisert i de større byene. Utvalget mener at ressursene 
innenfor kultur og idrett bør fordeles jevnere landet over, for å sikre et mer likeverdig tilbud 
til innbyggerne og for å bygge opp miljøer flere steder i landet. 
 
Utvalget foreslår ingen endringer i fylkeskommunens ansvar vedr fordeling av spillemidler til 
kommunen, men en modell der tippemidlene til idrettsanlegg i kommunene fordeles direkte 
til fylkeskommunene uten forutgående behandling i departementet. Det vil forenkle 
forvaltningen av midlene. Kriteriene for fordeling mellom fylkeskommunene bør endres slik 
at folketall og befolkningssammensetningen tillegges høyere vekt. 
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Fylkeskommunene har siden 1990 hatt rollen som kulturminnemyndighet med ansvar for 
den regionale kulturminnepolitikken. Utvalget støtter Klima- og miljødepartementets 
initiativ i regionreformen til i stor grad å rendyrke Riksantikvaren som direktorat og å styrke 
de fylkeskommunale kulturminnemiljøene. 
 
Ekspertutvalget foreslår at fylkeskommunene skal overta følgende nye oppgaver; 

− Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal 
eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.  

− Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post 60 
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 
Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under 
samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester. 
Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslår 
også overført.    

− Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell 
kunst, post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag 
finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.  

− Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, 
scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg og 
offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).   

− Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken, 
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, 
Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag 
ligger til Kulturdepartementet.   

− Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i 
dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til 
idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten 
forutgående behandling i Kulturdepartementet.  

− Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag 
ligger til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til 
fylkeskommunene.   

 
Helse og levekår  
Fylkeskommunene har i dag ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, og for 
pedagogisk-psykologiske støttetjenester (PP-tjeneste) til elever i videregående utdanning. 
 
Folkehelseloven spesifiserer roller for de ulike aktørene i forvaltningen når det gjelder 
folkehelse. Loven tydeliggjør at det er er primærkommunene som har ansvar for folkehelse. 
Fylkeskommunen skal understøtte kommunene i deres folkehelsearbeid, og gjøre 
tilgjengelig relevante opplysninger om befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer, 
samt være en pådriver og samordner. 
 
Utvalget mener at folkehelse krever en sektorovergripende tilnærming, å samle hoved-
tyngden av de økonomiske og pedagogiske virkemidlene til fylkeskommunen vil redusere 
uheldig overlapp mellom fylkesmann og fylkeskommune, og bidra til mer effektiv 
oppgaveløsning. Utvalget mener videre at fylkeskommunen som politisk organ og i kraft av 
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sin regionale samfunnsutviklerrolle bør få et større og mer helhetlig ansvar for denne 
oppgaven. Kommunene er nærmest innbyggerne og kan og bør sette inn en rekke tiltak for 
å styrke folkehelsen i kommunen, men fylkeskommunal kompetanse kan kompensere for 
mange små kommuners manglende kapasitet og kompetanse.  
 
Ekspertutvalget foreslår at fylkeskommunene skal overta følgende nye oppgaver; 

− Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av 
oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og 
regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.   

− Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til 
Statped, og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. 
Ansvar for statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo kommune som må 
ivareta et landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped kan overføres til 
Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.   

− Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til 
Bufetat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten 
år forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for 
barnevernet.   

− Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.      
 
 
Regional planlegging. 
Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virke-
middel. Utvalget foreslår også at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag 
ligger til fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å 
gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven.  
 
 
Ekspertutvalget foreslår følgende:   

− Å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale 
planer i plan- og bygningsloven.  

− Å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med 
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og 
bygningsloven.  

− Å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den 
innledende idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av 
andre store statlige investeringer.   

− At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en 
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.   

− At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra 
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i 
myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for 
kommunal plan med juridisk bindende virkning.   

− At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional 
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.   
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Ytterligere utredninger. 
Utvalget mener regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av endringer:  

− Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, 
til fylkeskommunen.  

− Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor 
arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til 
fylkeskommunene.  

− Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med 
sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av 
fylkeskommunen.   

− Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en 
fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.   

 
Finansieringen av fylkeskommunen   
Utvalget mener fylkeskommunen i hovedsak bør finansieres av frie inntekter 
(skatteinntekter og rammetilskudd). I en overgangsperiode kan det være aktuelt at midlene 
kan fordeles særskilt (over den såkalte tabell c i grønt hefte). Øremerkede ordninger og 
tilskuddsmidler bør innrettes slik at fylkeskommunene, innenfor hovedformålet med 
ordningene, får en større grad av frihet til å prioritere og målrette ordningene til regionale 
behov.    
 
Vurdering: 
Øyer kommune er i utgangspunktet positive til overføring av statlige oppgaver til det 
regionale folkevalgte nivået. Dette vil både kunne bidra til et styrket demokrati og riktigere 
prioriteringer, tilpasset innlandets behov og utfordringer. 
 
Utvalget har hatt som mål å bygge opp under de oppgavene fylkeskommunene allerede har 
som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og bindeledd i forvaltningen.  Utvalget 
peker videre på tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og 
handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk; 

− arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,   
− virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og  
− virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.  

 
Ekspertutvalgets inngang til en ny oppgavefordeling er offensiv. Det er derfor viktig å 
vurdere forslagene ut fra i hvilken grad de påvirker rammebetingelsene for de oppgavene 
som kommunene skal løse. 
 
Rådmannen mener at det er tre helt sentrale prinsipper som må ligge til grunn for de 
endringer som blir vedtatt av Stortinget; 

1. Overføringen av statlige oppgaver til fylkene må skje på områder som har rom for 
regionalpolitiske prioriteringer, fremfor på sterkt lov- og rettighetsstyrte områder. 

2. Overføringen av statlige oppgaver til fylkene må styrke det kommunale selvstyret, 
ikke svekke det. 

3. Overføringen av statlige oppgaver til fylkene må styrke fylkets byer, tettsteder og 
bygder, og ikke forsterke en intern sentralisering av funksjoner og arbeidsplasser. 
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Rådmannen mener at det er flere fordeler enn ulemper ved ekspertutvalgets forslag 
innenfor næring og kompetanse. Det vil være positivt at større deler av virkemiddel-
apparatet underlegges fylkespolitisk styring. Dette er oppgaver der det er rom for å forme 
en regional politikk. Heri ligger også en mulighet for fylkeskommunen til å utvikle et virke-
middelapparat og en kompetanse som bygger på de ulike innlandsregionenes styrker og 
kompetansemiljøer. 
 
Når det gjelder integrering vil rådmannen påpeke at bosettingsarbeidet, asylmottakene og 
integreringsmottakene, samt koordinering av bosetting, er nasjonale oppgaver. Det er viktig 
å se hele landet under ett når bosettingskommune skal fastsettes. Å innføre flere aktører i 
bosettingsarbeidet kan bidra til mer byråkrati og lengre beslutningslinjer, samtidig som man 
også risikerer å svekke beredskapen ved svingninger i asylankomster. Ved en slik ordning vil 
fylkeskommunene sannsynligvis måtte ta statens rolle i anmodningsarbeidet, og dermed 
ansvaret for at selve bosettingsbehovet dekkes. Dette vil stille fylkeskommunen i et over-
ordnet forhold til kommunene. Det anbefales derfor ikke at IMDIs oppgaver på 
bosettingsfeltet overføres til fylkeskommunene. 
 
Rådmannen vil også i hovedsak slutte seg til ekspertutvalgets forslag på samferdselsområdet 
(inkl. bredbånd), kultur og kulturminnevern og innenfor klima,  miljø og naturressurser. Med 
et fylkeskommunalt ansvar for oppgavene, vil beslutningene kunne tilpasses lokale 
muligheter og behov. Kommunene (og regionene) vil kunne ha en tettere dialog med 
beslutningstakerne, og kunne innvirke på de regionale planene og prosjektene. På 
kulturfeltet bør det likevel oppfordres til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det bør vurderes å videreføre nasjonal 
tilskuddsordning for satsinger som tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende karakter. Selv 
om det ikke er noen motsetning mellom å være regionalt finansiert/eid og å være en del av 
nasjonal kulturpolitikk, bør det bemerkes at det ikke bør være noen automatikk i at en 
institusjon plassert utenfor Oslo ikke har noen nasjonal interesse, ei heller at institusjoner 
automatisk får denne merkelappen fordi de ligger i hovedstaden. Det må anerkjennes at 
flere av de store institusjonene utenfor Oslo, for eksempel i de andre store byene i Norge, 
har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som institusjoner i Oslo. Like fullt virker det å 
være et behov for en gjennomgang av hvilke institusjoner som skal regnes som nasjonale, og 
dermed fullfinansieres over statsbudsjettet, slik at det som oppleves som en skjevfordeling 
ikke videreføres. 
 
Når det gjelder helse og levekår, har rådmannen ingen merknader. 
 
Når det gjelder regional planlegging vil rådmannen særlig peke på følgende forslag fra 
ekspertutvalget; 
 

− At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en 
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.   

− At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra 
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i 
myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for 
kommunal plan med juridisk bindende virkning.   
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− At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional 
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.   

 
Rådmannen mener at dette er forslag som i alt for stor grad vil flytte oppgaver og ansvar fra 
kommunene til de nye fylkeskommunene. Dette er i strid med hensikten bak reformen og 
har potensiale til å begrense det kommunale selvstyret på viktige områder i enda større 
grad enn i dag. Fylkeskommunen har alt i dag mulighet til, gjennom plan- og bygningsloven, 
å vedta en regional plan med regionale planbestemmelser. Dette er et kraftig virkemiddel 
som ikke bør utvides til å gjelde flere områder. Rådmannen er også kritisk til at 
fylkeskommunen skal ivareta kommunale planoppgaver. 
 
Når det gjelder ytterligere utredninger anbefaler rådmannen at det ikke utredes å overføre 
kommunenes ansvar for barnevern til fylkeskommunene. Barnevernet bør fortsatt være 
underlagt kommunal politisk styring, slik at det blir sett i sammenheng med kommunenes 
helhetlige ansvar for oppvekstmiljø og for tjenester til utsatte barn og familier. Struktur- og 
kvalitetsreformen i barnevernet som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 
 
Rådmannen støtter de øvrige utredningene (arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern 
opplæring som i dag ligger til NAV, kartlegging av dagens tilsyns- og klagehjemler overfor 
fylkeskommunen med sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av 
fylkeskommunen, og at spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, 
der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen). 
 
De forslåtte nedleggelsene av statlige etater og virksomheter og overføring av disse 
oppgaver til fylkeskommunene synes ikke å ha direkte konsekvenser for arbeidsplasser i 
Lillehammer-regionen, men kan på sikt føre til endrede strukturer og utviklingsmuligheter. 
Rådmannen vil påpeke at dersom Ekspertutvalgets forslag gjennomføres fullt ut, vil 
balansen i fordelingen av arbeidsoppgaver mellom de sammenslåtte fylkesmannsembetene 
og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland endres i vesentlig grad. Det forutsettes at 
regjeringen følger opp sin egen intensjon om balansert utvikling, og at KMD, i den grad den 
faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag tilsier det, pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgave-fordelingen i den nye regionen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 

 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de 
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store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et 
virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i 
dag.   

 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten 
kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   

 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.04.2018 sak 36/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 
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 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de 
store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et 
virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i 
dag.   

 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten 
kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   

 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
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201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12 
SLUTTBEHANDLING 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201603  
Arkivsaksnr.: 16/1626     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/18 Planutvalget 10.04.2018 
 
28/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart sist revidert 3.4.2018 

2. Reguleringsbestemmelser datert 27.3.2018 

3. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 

4. Planbeskrivelse datert 23.1.2017, revidert 21.3.2018  

5. ROS-analyse datert 17.1.2017 

6. Hellningskart 19.2.2016 

7. Situasjonsplan 

8. Perspektiver/illustrasjon digital modell 

9. Lengdeprofiler veg 

10. Terrengsnitt 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Ingen 

 

Sammendrag: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018 

 

Saksutredning: 

Forslagsstiller 

På vegne av Iversen, Gundelsby og Ihle, har Planråd AS utarbeidet planforslag for 

Detaljregulering Hamninga – Smørlykkja i Øyer.  

 

Beliggenhet og atkomst 

Området har adkomst fra fylkesveg 312. Alternativ atkomst kan også være via Bjørgekrysset 

med atkomst via Nermokrysset via fylkesvegen fra Nord. Det er bygget gang- og sykkelveg 

fra Øyer sentrum opp forbi Korsen, videre opp til Nermokrysset og videre langs Fylkesveg 

361 frem til Bjørgekrysset. 
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Myke trafikanter vil ha gang- og sykkelveg helt ned til Øyer sentrum fra Bjørgekrysset. Øvrig 

utbedring av gang- og sykkelvegnett, eksempelvis langs fylkesveg 361 koordineres av Øyer 

kommune. Utbyggere vil gjennom utbyggingsavtaler forplikte seg til å bidra med finansiering 

til disse tiltakene. De private atkomstvegene mellom delområdene med boliger og de 

interne turvegene vil bidra til trafikksikre løsninger frem til Bjørgekrysset.  

 

Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, på oversiden av fylkesveg 361, rett 

nedenfor og sør for Bjørgekrysset: 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

 

Planprosess 

Planforslaget ble behandlet i planutvalget 7.11.2017, sak 77/17, og vedtatt lagt ut til 

offentlig ettersyn. Berørte parter og regionale myndigheter ble varslet om offentlig ettersyn 

i brev av 13.11.2017 samt annonsering av offentlig ettersyn i Byavisa 16.11.2017. 

Frist for merknader ble satt til 2.1.2018. Det kom 10 merknader ved offentlig ettersyn. 

Merknadene i sammendrag med rådmannens kommentarer følger vedlagt som eget 

vedlegg.  

 

 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 

 E6 

 Fv 361 

 Hunder-

setervegen 

Lågen 

 Planområde 

Hafjell 

hytteområdets 

sørside 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 Fv 361 
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Merknader 

I store trekk etterlyser regionale myndigheter mer detaljering av bestemmelser for 

planområdene.  

 

Fylkeskommunen etterlyser i sine merknader strengere krav til arkitektonisk uttrykk, 

utforming, omfang ny bebyggelse, tilpasning av ny bebyggelse til gårdstun mv.  

Regionale myndigheter gir også klare meldinger med hensyn til bygging i bratt terreng. 

Merknader til planen for øvrig gjelder regionale myndigheters rolle og oppgaver med 

hensyn til å påse at ulike sider ved planen ivaretar overordnede hensyn som nasjonale 

føringer, lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til eksempelvis barn og unge, universell 

utforming, klima og energi mv.  

 

Med hensyn til etablering av gang- og sykkelveg er regionale myndigheter samstemt med 

hensyn til at krav til opparbeiding må være ivaretatt fra tidspunkt den første boligen i 

planområdet er ferdigstilt og det er gitt brukstillatelse for denne.  

 

Noen merknader ber om strengere krav til utredning, illustrasjoner og dokumentasjon av 

bebyggelse til gårdsbebyggelse og kulturlandskap.  

 

Merknadene er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer som vedlegg til 

saken.  De merknadene som tas til følge er innarbeidet i plankart og 

reguleringsbestemmelser ved sluttbehandling. Dette gjelder: 

 

Plankart – endringer etter offentlig ettersyn 

 Hensynssone C for gang- og sykkelveg som er sammenfallende med Pilegrimsleden. 

 Byggegrense på 15 m også fra gang- og sykkelveg 

 Frisiktsone også der veg krysser gang- og sykkelveg 

 Utvidelse av henynssone C for SEFRAK-registrert bygg på Ihlehaugen 

 

Reguleringsbestemmelser – endringer etter offentlig ettersyn 

 

Nytt pkt. 1.1.  

H 530 Hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv 

 

Suppleringer pkt. 1.3;  

I søknaden om rammetillatelse skal det redegjøres for hvordan bebyggelsen og 

uteområdene tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet for alle og universell utforming. De 

boligene som tilfredsstiller adkomst i hht universell utforming og har alle hovedfunksjoner 

på inngangsplanet, skal utføres i hht kravene til universell utforming, - forutsetninger TEK 17 

i § 8.6 og 12.2. 
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Supplering pkt. 1.6; 

Alle nye hus skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak jfr. Teknisk forskrift 

§ 13-5. 

 

Nytt pkt. 1.7  AVFALLSHÅNDTERING  

Det skal tilrettelegges for at framtidige beboere skal kunne kildesortere husholdningsavfall i 

det antall fraksjoner som kommunal renovasjon kan motta på tidspunktet for den enkelte 

søknad. For eneboliger, eneboliger i kjede kan renovasjon ivaretas på hver enkelt eiendom. 

Løsning på avfallssystem og tilgjengelighet skal ha universell utforming og tilfredsstille krav 

til adkomst og betjening i forbindelse med tømming.  

 

Nytt pkt. 1.8 OVERVANN 

Det skal utarbeides overvannsplan. Økte overvannsmengder skal håndteres innenfor 

planområdet, eventuelt ved fordrøyning. Dreneringsplan skal fremlegges og godkjennes før 

utbygging. 

 

Nytt pkt. 1.9 BRANNVANN 

Det skal i forbindelse med utbygging avsettes/etableres infrastruktur og punkter for 

 brannvann. 

 

Suppleringer pkt. 2.1 

Punkter som angir terrengfall, - supplert forholdstallene med «Terrengfall» foran 

forholdstall. 

 

Suppleringer pkt. 2.2. Lekeplass: 

Lekeplasser etableres i område avsatt i planen. Lekeplassen skal etableres, eies og driftes av 

et sameie/velforening som etableres som del av utbyggingen med fellesansvar og 

forpliktelser for beboerne i boligfeltene.  

Grunnutrustning.  

Lekeplassen skal utstyres med minimum sandkasse, sittemøbler med benk, huske og sklie. 

Underlag ved huske skal være sikret i forhold til fall fra huske mv. Noe av arealet skal ha fast 

dekke i form av platting/terrassebord på terreng, heller e.l. Det kan benyttes pukk som 

underlag i deler av området og deler kan være naturtomt.  

Trinnvis opparbeiding styres gjennom rekkefølgebestemmelser.  

 

Nytt pkt. 6.4  Hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv /H530) 

For å sikre pilegrimsleden som helhetlig turveg, reguleres gang- og sykkelveg med 

hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv, jf. PBL §§ 12-6 og 11-8 bokstav C 

(sosikode H530). Fri ferdsel langs leden skal ivaretas og omlegginger skal godkjennes av 

Nasjonalt Pilgrims senter i Trondheim. Det skal sikre åpen og trygg ferdsel langs leden også 

under anleggsarbeider med vegen. Evt midlertidig omlegging skal gjøres i samråd med 
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fylkeskommunen som kontaktes i god tid før iverksetting av arbeider. Materialvalg, 

utforming mv av støttemurer og veg elementer må innordne seg bruken slik at ikke 

opplevelsen av pilegrimsleden forringes. 

 

Endret pkt. 7.1  G/S-veg langs fv. 361 

Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

 

 

Vurdering: 

BEBYGGELSE OG LANDSKAP 

Bjørge - Skalmstad er et mindre urbant område med sine landlige og naturmessige 

kvaliteter. Styring og utforming av byggeområder er en utfordrende prosess med både gode 

og dårlige eksempler både fra egen kommune og nabokommuner. Skårsetlia trekkes frem 

som eksempel til etterfølgelse, men det er flere områder som er normaliteten og normen de 

fleste klarer å utvikle. Det er eneboligområder sør i nabokommunen, det er en tidligere 

planteskole i sentrale bystrøk som er lagt ut til boligformål. Det er Trodalen og det er Skriua 

som de lokale utbyggingsområdene. I kommunen etterspørres ulike boligtyper og 

byggetomter med ulike lokalisering, for utbygging av blant annet frittliggende eneboliger.  

 

I planbeskrivelsen er utbyggingen omtalt som «klyngebebyggelse». Hvordan bebyggelsen 

oppfattes utenfra og innenfra har med bebyggelsens avgrensning mot omkringliggende 

landskap, bebyggelsens innbyrdes avstand, dimensjoner og hvor tett bebyggelsen fremstår. 

Eneboliger på tomter på ca. 1 daa er spredt bebyggelse som ikke har den visuelle kvaliteten 

som en tettere/mer konsentrert bebyggelse har i kulturlandskapet. Konsentrert bebyggelse 

vil fremstå som en tydeligere avgrenset enhet mot kulturlandskapet. Det bilde som skapes 

ved bruk av «tunbegrepet» og referanse til Skårsetlia som et forbilde, er noen annet enn 

bebyggelse med eneboliger på disse tomtene kan bli. I det store landskapet vil 

byggeområder være adskilt av beite og landbruksområder som gjenværende områder av det 

opprinnelige kulturlandskapet. Kulturlandskapet er samtidig i endring på bakgrunn av 

endret bruk, beiting, landskapspleie, hogst mv., men bruk og bevaring/vern av 

kulturlandskapet er gjenstand for påvirkning og avveininger. Områdeplanen har her lagt 

føringer for byggeområdene i detaljplanene.  

 

Styringsmulighetene i detaljplanen mht byggeområder, utforming og utbyggingens 

kvaliteter/karakter blir å stille krav til bratthet hvor bebyggelse kan oppføres, 

krav til skjæringer og fyllinger, antall etasjer og gesims-/mønehøyde. Et strengt krav til 

fargesetting vil være det som kan gi et mer enhetlig bilde av utbyggingen i landskapet.  
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Mellom byggeområdene er det store landbruks- og friområder som underdeler landskapet.   

Se også kommentar til merknad 3 under merknader i sammendrag med rådmannens 

kommentarer. 

 

 

BYGGEOMRÅDER 

Utbygging av tomtene merket 1 og 2 

styres av bestemmelser pkt. 2.1 mht. 

bratthet. Ved utbygging av disse tomtene 

må tomtens egnethet, mulighet for 

adkomstveg mht stigningsforhold for 

utrykningskjøretøy mv. dokumenteres 

ivaretatt.  

 

BYGGEHØYDER 

I utgangspunktet vil det være bebyggelse i 

2 etasjer eventuelt med loft/innredet 

areal som hovedregel. Byggehøyder skal 

være i samsvar med eksisterende 2 

etasjes boligbebyggelse i området.  

 

OVERVANN 

Alt overvann og vann fra grunnvannskilder, som berøres av utbyggingen av veger og 

bebyggelse, skal håndteres lokalt.  

 

GJENNOMFØRING AV PLANEN 

Kommunestyret vedtok i sak nr 075/2006 et prinsipp om bruk av utbyggingsavtaler. 

Det vises til sammendrag i utbyggingsprogrammet for kommunedelplan Øyer sør: 

Øyer kommune skal benytte utbyggingsavtaler som et styrings- og finansieringsverktøy for å 

sikre gjennomføring av den utbyggingspolitikken som beskrives i utbyggingsprogrammet.  

Gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler vil kommunen ivareta tilretteleggerrollen og sikre 

ivaretakelse av prioriterte utbyggingspolitiske tiltak. I plan- og bygningsloven er det etter 

01.07.2006 innført bestemmelser som regulerer kommunenes hjemmel til inngåelse av 

utbyggingsavtaler. Lovreguleringen gir kommunen hjemmel til å kreve inngåelse av 

utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan. Øyer kommune har på bakgrunn av 

dette i kommunestyre den 30.11.2006 fattet prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler. 

Foreliggende utbyggingsprogram er en presisering av kommunens forventninger og krav til 

bruk av utbyggingsavtaler, og i så måte er utbyggingsprogrammet også et presiserende 

prinsippvedtak. Dette innebærer at det for utbyggingsområder avsatt i kommunedelplanen 

og kommunens utbyggingsprogram forutsettes inngåelse av utbyggingsavtaler før 

utbygging. 
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UTBYGGINGSPROGRAMMET/UTBYGGINGSAVTALE 

I utbyggingsprogrammet til kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger 

det et generelt krav om at alle nye utbyggingsområder skal bidra til finansiering av 

nødvendig veinett i Sentrumsringen. Prioriterte tiltak er angitt under pkt. 2.1 i 

utbyggingsprogrammet. Rekkefølgebestemmelsene angir krav om bidrag til tiltak i 

sentrumsringen. Aktuelle tiltak her er g/s-veg som er tatt med inn som rekkefølgekrav i 

områdeplanen. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det settes rekkefølgekrav til tiltak 

innenfor/utenfor planområdet.  Rekkefølgekravene kan løses ved at utbygger inngår 

utbyggingsavtale der utbygger forplikter seg til å delta i finansiering av tiltak i 

sentrumsringen, iht. Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 eller evt. gjeldende revidert 

utbyggingsprogram på det tidspunktet detaljregulering gjennomføres. 

 

REKKEFØLGEKRAV 

Rådmannen foreslår 4 rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Disse omfatter pkt 7.1 

Gang- og sykkelveg som ivaretar g-/s-veg, pkt 7.2 VA-anlegg og pkt 7.3 Forutsetninger for at 

boligene kan tas i bruk, pkt 7.4 Støy  

 

Opprinnelig rekkefølgekrav i Områdeplan for Bjørge – Skalmstad vedtatt 24.11.2016:  

Før boliger som sogner til FV 361 mellom Skalmstadenga og Bjørgejordet tas i bruk, skal det 

være etablert gang- og sykkelveg langs FV 361 i dette området, samt 2 bussholdeplasser som 

vist i reguleringsplan. 

Alle gang- og sykkelveger skal etableres i henhold til Statens Vegvesen sine normer og ha 

belysning. 

 

For utbygger er det et spørsmål om hvor store igangsettingskostnadene skal være og hva 

som er mulig å svare for av kostnader med tanke på salg av tomter/utbygde eiendommer.  

Det argumenteres med at interne veger skal være en erstatning og ivareta barn og unges 

sikkerhet til og fra bussholdeplass og som interne gangforbindelser til Bjørgekrysset der det 

allerede er opparbeidet gang- og sykkelveg videre nordover til Nermo og videre ned til Øyer 

sentrum.  

 

Utbyggingen skal ivareta hele området som sogner til Sørbygdsvegen/Fv 361. Gis det åpning 

for utbygging uten begrensninger eller forpliktelser til deltakelse med opparbeiding av gang- 

og sykkelveg, vil trafikksikkerhet og barn- og unges skoleveg og ferdselsveger på fritid bli 

skadelidende. 

 

Utbygger/forslagstiller foreslår at rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg tas 

ut og erstattes med følgende: «Før boligene tas i bruk skal det etableres turveger mellom 

boligområdene og ned til bussholdeplassen ved fylkesvegen.» 
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Rådmannen påpeker at det uten rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg langs 

Sørbygdsvegen vil gi en uforutsigbar situasjon, barn- og unges sikkerhet mht skoleveg mv 

settes til side.  

 

Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å frafalle rekkefølgekravet for gang- og sykkelveg, 

men kan akseptere en mellomløsning før krav om opparbeiding av gang- og sykkelveg blir 

utløst pga. interne gangveger fram til bussholdeplassen som skal etableres før første bolig 

gis brukstillatelse.  

 

Rådmannen foreslår at pkt. 7.1 omarbeides til å omfatte kravet til g/s-vei fra første bolig, 

men rådmannen er villig til å inngå en utbyggingsavtale som sikrer finansieringen av gang- 

og sykkelveg. Innhold og utforming av en utbyggingsavtale må tas med kommunen i en egen 

sak, da det ikke kan inntas som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

 

KONKLUSJON 

Rådmannen vil på bakgrunn av gjennomgang av merknader ved offentlig ettersyn, 

rådmannens vurderinger og kommentarer til merknadene, legge planforslaget frem for 

sluttbehandling. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer 

etter offentlig ettersyn. 

 

 

Ådne Bakke Helge Haugan 

Rådmann 

 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 10.04.2018 sak 25/18 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 7.1 og 7.2 slås i sammen til ett nytt punkt. 7.1. med presisering i avsnitt nr. 3 

7.1 Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 

for B12-området, jf. rekkefølgekrav i områdeplanen. 
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Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 

likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp for 

B12, samt gang- og sykkelveg. 

Før boligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget og 

godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen». 

Rådmannens forslag med endringsforslaget fra Jon Halvor Midtmageli ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer 

etter offentlig ettersyn. 

 

Punkt 7.1 og 7.2 slås i sammen til ett nytt punkt. 7.1. med presisering i avsnitt nr. 3 

7.1 Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 

for B12-området, jf. rekkefølgekrav i områdeplanen. 

Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 

likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp for 

B12, samt gang- og sykkelveg. 

Før boligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget og 

godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
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STAVSMARTN 19.-21.OKTOBER 2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/559     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/18 Formannskapet 13.03.2018 
29/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Drøftingssak i formannskapet 13.02.2018:: Ordføreren foreslo at det opprettes en 
aksjonskomite for planlegging av Stavsmartn 2018.  
 
Det foreslås opprettet ei arbeidsgruppe til å vurdere diverse sider ved kommunens stand på 
Stavsmartn. Formannskapet får fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av arbeidsgruppens 
forslag. 
 
Saksutredning: 
Drøftingssak i formannskapet 13.02.2018: Ordføreren foreslo at det opprettes en 
aksjonskomite for planlegging av Stavsmartn 2018. Øyer kommune har hvert år stand på 
Stavsmartn, der det deles ut gratis potetsuppe og informeres fra kommunen.  
 
Hvert år sendes det ut invitasjon til administrasjon og politikere for å bemanne standen. 
Hvert år synes det som om denne invitasjonen kommer like overraskende. Dette har 
konsekvenser for kvaliteten på standen og det er vanskelig å få bemannet alle vaktene i 
løpet av helga. 
 
For å komme tidligere i gang med arbeidet samt få en vurdering av hva vi ønsker å oppnå 
med standen, etableres ei arbeidsgruppe.  
Arbeidsgruppen sammensettes slik:  
Ordfører Brit K. Lundgård, leder  
Varaordfører Mari H. Botterud 
SP/KRF/SV: 1 person  
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppen legger frem sitt svar på følgende spørsmål i september 2018: 
 
Hvorfor skal Øyer kommune ha stand på Stavsmartn? 
Hva skal skje på standen herunder skal det være aktiviteter/program? For hvem? For  hvilke 
aldersgrupper? 
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Tiltak for å få bemannet standen fredag, lørdag og søndag.  
Er det ønskelig/hensiktsmessig  å tilby at frivillige lag og foreninger som ikke selv har 
økonomi til å leie egen stand, kan delta på kommunens stand? 
Andre spørsmål som fremkommer underveis.  
 
Vurdering: 
På bakgrunn av utfordringene beskrevet i saksutredningen er det viktig å komme tidlig i 
gang med planlegging av høstens stand på Stavsmartn. Planleggingen foreslås ivaretatt av ei 
tverrpolitisk arbeidsgruppe med to administrative representanter. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som vurderer diverse sider ved 

kommunens stand på Stavsmartn: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: 1 person  
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av 

arbeidsgruppens forslag. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 24/18 
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) ble foreslått som representant for SP/KRF/SV. 
Administrasjonen legger fram sitt forslag i kommunestyremøtet 22.03.2017. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som vurderer diverse sider ved 

kommunens stand på Stavsmartn: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Steinar Grimsrud 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av 

arbeidsgruppens forslag. 
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TV-AKSJONEN 21.OKTOBER 2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/560     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/18 Formannskapet 13.03.2018 
30/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer-Tretten Lions club – opphør av ansvar for gjennomføringen av den årlige TV-aksjonen 
datert 20.12.2017. 
 
Sammendrag: 
Drøftingssak i formannskapet 13.02.2018: Ordføreren foreslo at det opprettes en 
aksjonskomite for planlegging av TV-aksjonen 21.oktober 2018.  
 
Det foreslås opprettet ei arbeidsgruppe til å planlegge og gjennomføre TV-aksjonen 2018. 
Formannskapet får fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring. 
 
Saksutredning: 
Drøftingssak i formannskapet 13.02.2018: Ordføreren foreslo at det opprettes en 
aksjonskomite for planlegging av TV-aksjonen 21.oktober 2018. NRKs TV-aksjon for 2018 er 
tildelt Kirkens Bymisjon og har aksjonsnavnet «Kom inn». 
 
Lionsklubben i Øyer- Tretten har i en årrekke gjennomført det praktiske arbeidet med TV- 
aksjonen. Dessverre har de nå trukket seg fra samarbeidet.  
Kommunen må da ivareta planlegging og gjennomføring av TV-aksjonen. 
  
Til å forberede og gjennomføre TV-aksjonen, benyttes samme arbeidsgruppe som for 
Stavsmartn 19.- 21.oktober 2018, se forrige sak på sakslista. 
 
Arbeidsgruppen sammensettes slik:  
Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
Varaordfører Mari H. Botterud 
SP/KRF/SV: 1 person  
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 
Plan for gjennomføring legges frem i september 2018.  
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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. Det 
er et stort apparat som må mobiliseres og det er nødvendig å komme tidlig i gang med 
planleggingen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2018: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: 1 person  
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 

TV-aksjonen  2018. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 25/18 
 
Behandling: 
Harald Eikrol (SP) ble foreslått som representant for SP/KRF/SV. 
Administrasjonen legger fram sitt forslag i kommunestyremøtet 22.03.2017. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2018: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Harald Eikrol 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 

TV-aksjonen  2018. 
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REFERATER - KST 19.04.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/827     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/18 Kommunestyret 19.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Eldrerådet – Årsmelding 2017 

 ØKB – Årsmelding 2017 

 Regnskapsberetning Skatteregnskapet 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 
 


