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SMITTEVERNPLAN 2019 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1030     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
64/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Smittevernplan Øyer kommune 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Alle kommuner er pålagt å ha en egen smittevernplan. Dette skal være en oversikt over de 
samlede ressursene kommunen har for å forebygge og håndtere utbrudd av smittsomme 
sykdommer. Kommunestyret har ansvaret for planen, mens kommuneoverlegen er pålagt å 
utarbeide et forslag til plan.  
 
Den gjeldende smittevernplanen er fra 2015. Det er anbefalt at planen revideres hvert fjerde 
år. Derfor legges det nå fram et forslag om å vedta ny smittevernplan for Øyer kommune. 
Kommuneoverlegen har gjennomført en prosess hvor aktuelle kommunale enheter har 
deltatt og kommet med innspill, blant annet hjemmetjenesten, helsehuset, fastlegene, 
helsestasjonen, flyktningehelseteamet, tjenesten for psykisk helse rus og teknisk enhet i 
kommunen.  
 
Rådmannen ber Øyer kommunestyre om å vedta Smittevernplan Øyer kommune 2019. 
 
Saksutredning: 
Det er flere lover som regulerer smittevernområdet: 
• Lov om vern mot smittsomme sykdommer med forskrifter.  
• Lov om helse- og omsorgtjenester med forskrifter.  
• Lov om matproduksjon og mattrygghet med forskrifter.  
• Lov om helsemessig og sosial beredskap med forskrifter.  
• Lov om helsepersonell med forskrifter.  
• Folkehelseloven med forskrifter 
 
Smittsomme sykdommer vil si infeksjonssykdommer som forårsakes av mikroorganismer, 
hovedsakelig bakterier og virus, men også sopp, parasitter ol. Smittevernarbeidet i 
kommunen er hovedsakelig delt i to deler: Forebygging av smitte, og håndtering av utbrudd 
av smittsomme sykdommer.  
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Forebygging: 
Mange av de viktigste tiltakene for å hindre utbrudd av smittsom sykdom er knyttet til 
viktige samfunnsfunksjoner slik som tilgang til rent drikkevann og velfungerende håndtering 
av avfall. Videre er vaksinasjon også viktig for å forebygge smittsomme sykdommer. Alle 
disse tre tjenestene er et kommunalt ansvar. Vaksinasjon omfatter både barnevaksinasjon, 
men også vaksinasjon av voksne for blant annet influensa på høsten. I tillegg er god hygiene 
med særlig vekt på god håndhygiene viktig for å hindre smitte innenfor de kommunale 
tjenestene. Det gjelder særlig innen helsevesenet, men også innenfor skole og barnehagene 
hvor sykdommer raskt kan spre seg.  
 
Håndtering av utbrudd: 
Et utbrudd av smittsom sykdom kan være alt fra veldig alvorlig, til nærmest ubetydelig. Det 
man frykter mest er en verdensomspennende pandemi med et aggressivt influensavirus. I 
det daglige er imidlertid det vanligste større eller mindre utbrudd på helseinstitusjoner, 
skoler og barnehager. Det typiske eksemplet er utbrudd av omgangssyke som er svært 
smittsomt. Ved utbrudd skal den enkelt enhet i kommunen melde dette til 
kommuneoverlegen. Ved større utbrudd er kommunen pålagt å melde dette videre til blant 
annet Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. I saker hvor dyr eller næringsmidler (mat og 
drikkevann) kan være involvert samarbeider kommunen med Mattilsynet om håndteringen. 
Dette er særlig relevant i Øyer kommune som har stor reiselivsvirksomhet med mange 
serveringssteder i forhold til folketall, og som også har en del innbyggere med privat 
drikkevannsforsyning. I tillegg til Mattilsynet samarbeider kommunen med Sykehuset 
Innlandet og Folkehelseinstituttet i smittevernsaker. Folkehelseinstituttet er den nasjonale 
fagmyndigheten innenfor smittevern og vaksinasjon. 
Ved omfattende utbrudd av smittsom sykdom som innebærer en krise for kommunen er det 
de samme beredskapsprinsippene som gjelder som ved andre typer kriser. Den overordna 
beredskapsplanen til Øyer kommune ligger da til grunn med samme kriseledelse som ellers. 
Det som er litt spesielt for smittevernsaker er at kommunen kan påberope seg veldig store 
fullmakter og treffe vedtak med store konsekvenser dersom smittesituasjonen er så alvorlig 
at det er nødvendig. Det er kommunestyret som kan gjøre slike vedtak, men 
Kommuneoverlegen kan fatte de samme vedtakene i en hastesituasjon hvor det ikke er 
mulig å få samlet kommunestyret raskt nok. Fullmaktene kommunen har i en slik situasjon er 
ganske omfattende: 
 
• Forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den 

sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.  
• stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, 

svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser 
• stans eller begrensninger i kommunikasjoner 
• isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i 

deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen 
• pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av 

gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, 
utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering. 

 
Dette betyr at kommunen i en gitt situasjon kan gjøre store og inngripende tiltak med store 
konsekvenser for mange mennesker.  
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For øvrig er bakgrunnen og lovgrunnlaget beskrevet mer i detalj i selve planen. Det vises 
derfor til denne for mer informasjon.  
 
Vurdering: 
Smittevernplan er en del av det helhetlige kommunale helsevernplanverket. Revideringen av 
planen fra 2015 var nødvendig, og den framlagte planen er i henhold til gjeldende regelverk. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 59/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
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HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 029  
Arkivsaksnr.: 19/932     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
65/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsuttalelse 
2. Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 26.04.19 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat – Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 
 
Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på barnehageloven med forskrifter 
på offentlig høring. Høringsfristen er 26.juli 2019. Kommunestyret bes ta stilling til 
høringsuttalelse som foreslått i vedlegg 1. 
 
Saksutredning: 
Kunnskapsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i Barnehageloven med 
forskrifter. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av 
barnehagesektoren.  Det er et mål at endringene skal legge til rette for et mangfold av 
barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og 
barnehageeiere og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. 
 
De ulike endringsforslagene er beskrevet nedenfor, og punktene det foreslås gitt innspill på 
er uthevet. 
 
I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye 
private barnehager. Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å 
stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. 
 
Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at 
færre private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har. Departementet 
vurderer også om det skal gjøres endringer i beregningen av driftstilskuddet til private 
barnehager. 
 
Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 
rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver private 
barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/14f278c1b1d048b5853d1e9c8dc685e3/horingsnotat-med-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager.pdf
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Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 
tydeliggjøres i loven. Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager 
ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak. 
 
Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private 
barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre 
tilsyn med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med 
kravene for dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om 
økonomiske forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til Utdanningsdirektoratet. 
 
Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn i 
dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å føre 
tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 
 
Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra 
bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, 
eller at det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i 
kommunen. 
 
Endelig foreslår departementet at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette 
forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte 
eller andre organisatoriske endringer. 
 
Vurdering: 
Private barnehager er i Øyer, som i mange andre kommuner, avgjørende for det samlede 
barnehagetilbudet. Dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle 
bygges ut og det er behov for et nytt og tilpasset regelverk. Det er foreslått en rekke 
endringer i barnehageloven med forskrifter og departementet har sendt disse på høring. 
 
Rådmannen mener det er positivt at Kunnskapsdepartementet foreslår at beregningen av 
tilskudd fortsatt skal baseres på kommunens kostnader. 
 
Det er noen elementer i høringsnotatet som rådmannen mener må vies særlig 
oppmerksomhet og som det er foreslått gitt innspill på i vedlegg 1: 
 

- Plikt til å finansiere tilskudd til nye barnehager 
- Vilkår om ideelle barnehager 
- Flytting av ansvar for økonomisk tilsyn til Kunnskapsdepartementet 
- Flytting av ansvar for behandling dispensasjonssøknader til Fylkesmannen eller krav til 

organisering av myndighetsoppgavene i kommunen 
- Endringer i driftstilskudd etter barnehagens størrelse 
- Beregning av pensjonsutgifter 

 
Rådmannen viser til vedlagte høringsuttalelse. Høringsfristen er 26.juli. Regjeringen tar sikte 
på å komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag i løpet av 2019. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 60/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
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PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/964     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
66/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat  
Utkast til partnerskapsavtale - Saksfremstilling til arbeidsutvalget 7. mars 2019  
Vedtak i arbeidsutvalget    
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I saken oppsummeres de viktigste momentene i oversendte høringsdokumenter for 
partnerskapssamarbeidet i nye Innlandet fylke. Videre foreslås det at formannskapet avgir en 
høringsuttalelse med sentrale innspill til dokumentene.   
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er 
opptatt av å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene og 
regionrådene når de to fylkene slås sammen fra 2020. Innlandet fylkeskommune har derfor 
initiert et arbeid for å etablere en ny samarbeidsavtale- og modell mellom den enkelte 
kommune og Innlandet fylkeskommune.   
 
Fylkeskommunene er opptatt av å synliggjøre at kommunene er de viktigste 
samarbeidspartnere. Dette var bakgrunnen for at fellesnemnda i juni 2018 vedtok å opprette 
en egen referansegruppe i arbeidet med å videreutvikle et partnerskap med kommunene. 
Gruppen består av regionrådslederne og representanter for fellesnemda. Referansegruppen 
har hatt fire møter i perioden august 2018 til februar 2019. Det legges opp til at 
referansegruppen opprettholdes fram til 2020.   
 
Prosessen har gått over relativt lang tid og har involvert regionrådene og kommunene ved 
flere anledninger. I tillegg til referansegruppas arbeid er det gjennomført to store samlinger 
med kommunene (22. mars 2018 og 8. februar 2019), og det er holdt egne fagsamlinger med 
regionrådenes administrative ledere.   
 
Høringsnotat og utkast til partnerskapsavtale, er sendt på høring til kommunene og 
regionrådene i Hedmark og Oppland. Saksframlegg og vedtak i arbeidsutvalget er lagt ved 
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høringsdokumentene. Høringsfristen er satt til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i 
fellesnemndas møte 19. september 2019, og sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. 
desember 2019.  
 
 
Fakta:  
Det er i dag tilsammen ti regionråd i Hedmark og Oppland. Det er blant annet ulik 
finansieringsmodell og organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte i de 
to fylkene. Siden 2003 (og deltakelsen i det nasjonale forsøksprosjektet «Fritt Fram») har 
Oppland fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene/regionrådene i fylket.  
Også Hedmarksregionene har signalisert ønske om at den nye modellen for Innlandet bør 
bygges på partnerskapsprinsippene.   
 
Økonomi I høringsdokumentene legges det til grunn en videreføring av samlet øremerket 
bevilgningsnivå til regionrådene. Dette utgjør om lag 23,7 mill. kr, herunder 17,7 mill. kr som 
pr. i dag fordeles i Oppland (utviklingsmidler og tilskudd til administrasjon) og 6 mill. kr som 
benyttes til lønn/adm. i Hedmark. I avtaleutkastet legges det videre opp til en flat fordeling 
av ressursene og en videreføring av dagens antall regionråd i Innlandet, samt at det etableres 
en finansieringsløsning for Hadelandsregionen hvor en deler kostnaden 50/50 med Viken. 
Dette gir en ramme på 2,5 mill. kr til hvert regionråd. I tillegg forutsettes det at kommunene i 
det enkelte regionråd minimum bevilger til sammen 1 mill. kr til regionrådets arbeid.   
 
I Hedmark er de administrative stillingene ved regionkontorene i dag formelt og økonomisk 
knyttet til sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommune. I Oppland er de faste 
administrative stillingene formelt og økonomisk knyttet enten til administrasjonen i en 
vertskommune eller til et eget utviklingsselskap. Det er variasjoner i antall ansatte i de 
enkelte regionråd.   
 
I høringsdokumentet legges det til grunn at det enkelte regionråd kan dekke inntil 50 pst. av 
kostnaden til daglig leder for det enkelte regionråd innen rammen på 2,5 mill. Restbeløpet 
stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Høringsdokumentet åpner for at 
ansettelsesforholdet til de administrativt ansatte i Hedmark kan videreføres i Innlandet 
fylkeskommune og at dekning av lønnskostnader skjer ved avkorting av den frie rammen 
som fordeles til regionrådet.   
 
Organisering og arbeidsform. I høringsdokumentene understrekes det at regionrådsarenaen 
gjennom partnerskapsavtalen skal fremstå som en politisk og strategisk samarbeidsarena for 
felles, målrettet arbeid og koordinering av innsats på tvers av kommunegrensene og mellom 
de to forvaltningsnivåene. Det skal legges til rette for at overordnede temaer som er viktige 
for samfunnsutviklingen tas opp.   
 
Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å bruke regionrådene bl.a. til tidlig drøfting og 
forankring av faglige og politiske prosesser med kommunene. Typisk vil dette gjelde 
planprosesser, høringer og fortløpende dialog med kommunene.   
 
I forslag til avtale heter det at «De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal være 
representert politisk i regionrådet. Det skal sikres god rolleavklaring og likeverdighet mellom 
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partene.  Det gis åpning for at det regionalt kan inviteres andre aktører inn i partnerskapet, 
dersom partene er omforent om dette.» I høringsnotatet presiseres det at fylkeskommunen 
vil møte med fylkespolitikere i regionrådsmøtene. I tillegg vil det utpekes en administrativ 
kontaktperson i fylkeskommunen for hvert regionråd. Administrasjonen vil ha møterett.   
 
Det legges til grunn at regionrådene skal utarbeide 4-årige strategiske planer som skal ligge 
til grunn for partnerskapet.  Strategien skal basere seg på regionens definerte fortrinn og 
muligheter. De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og 
handlingsplaner. Det skal søkes balanse mellom avtalepartenes ønsker, forventninger og 
behov. 
  
Konsensusprinsippet har vært et førende prinsipp for partnerskapet i Oppland. Dette foreslås 
videreført i Innlandet, men i høringsnotatet åpnes det for at «Enkeltkommuner kan stå 
utenfor tiltak eller satsinger, der dette er naturlig og har tilslutning fra de øvrige deltakerne».   
Det legges til grunn fire til seks møter pr. år i det enkelte regionråd hvor Innlandet 
fylkeskommune er representert politisk og administrativt.   
 
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger 
valgperioden. Det vil bli en evaluering med mulighet for justering av avtalen innen utgangen 
av 2021.   
 
Regioninndeling. I saksframstillingen til arbeidsutvalget reises spørsmålet om Innlandet har 
en hensiktsmessig geografisk inndeling av dagens regionstruktur. I den sammenheng 
påpekes viktigheten av at eventuelle strukturendringer har en god forankring i kommunene, 
at det pr. i dag ikke synes som tida er moden for å endre regioninndelingen. Videre heter det 
at i den grad det blir aktuelt med sammenslåing av regionråd bør det vurderes ordninger som 
ikke oppleves som for ugunstige, eksempelvis ved å sikre at det sammenslåtte regionrådet i 
en periode beholder de opprinnelige tilskuddene. I behandlingen av saka den 07.03.19 
vedtok imidlertid følgende tilleggspunkt: «Arbeidsutvalget legger i hovedsak dagens 
regioninndeling til grunn, men oppfordrer den enkelte kommune til å ta en diskusjon om 
hvilket regionråd det er naturlig å delta i. Arbeidsutvalget signaliserer at det er grunnlag for 
maksimalt to regionråd i Gudbrandsdalen.»  
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at formannskapet avgir følgende høringsuttalelse til oversendte 
dokumenter om framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet:  
 
Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet  
 
1.  
Øyer kommunestyre mener det er positivt at arbeidsutvalget foreslår å videreføre et 
forpliktende partnerskapssamarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, og  
støtter at dette bør bygge på erfaringene fra partnerskapsordningen, slik denne er utviklet i 
Oppland.   
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2.  
Øyer kommunestyre stiller spørsmål ved beregningsgrunnlaget for og de strategiske 
betraktningene bak det økonomiske nivået man har lagt til grunn for det videre 
partnerskapssamarbeidet. Det fremstår som urimelig at man ikke har inkludert 
utviklingsmidler fra Hedmark i beregningsgrunnlaget, kun midler til lønn og administrasjon. 
Spesielt vises det til at de to fylkeskommunene har ulik praksis for støtte til 
kunnskapsparkene, der Hedmark tildeler betydelige utviklingsmidler til «Klosser», samt at 
Hedmark også har en ordning som åpner for at regionene kan søke fylkeskommunen om 
støtte til spesifikke satsinger. Øyer kommunestyre er derfor kritisk til at den økonomiske 
rammen reduseres med ca. kr 500 000 sammenlignet med det regionene i Oppland 
disponerer pr. i dag, en ramme som over tid allerede er betydelig redusert som følge av 
manglende prisjustering. Øyer kommunestyre mener at den økonomiske rammen som 
avsettes til regionene minimum må opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en 
vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling bør rammene økes med kr. 1 mill. 
pr region.  
 
3.  
Øyer kommunestyre deler ønsket om å styrke koordinering og samarbeid, både politisk og 
faglig, på tvers av kommunegrenser og mellom forvaltningsnivåer og anerkjenner 
fylkeskommunens behov for tidlig drøfting og forankring av faglige og politiske prosesser, 
eksempelvis planprosesser og høringer. Kommunestyret understreker imidlertid at 
kommunene er den formelle høringspart for Innlandet fylkeskommune, men at disse kan 
velge å samordne sin kontakt med fylkeskommunen gjennom regionrådene der dette ansees 
som hensiktsmessig. Kommunestyret er videre opptatt av at det målsettingen med det 
regionale utviklingssamarbeidet knyttet til regionenes fortrinn og muligheter må bli mer 
ambisiøst og bør tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena 
hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser.  
  
4.  
Øyer kommunestyre vurderer det som uheldig at det åpnes for å videreføre ulike 
ansettelsesforhold for de ansatte ved regionkontorene i Hedmark og Oppland. 
Lillehammerregionen har gode erfaringer med dagens ordning med ansettelse på 
kommunenivå der det operative utviklingsarbeidet som regionrådene skal underbygge 
faktisk skjer.   
  
Øyer kommunestyre viser til at følgende modeller kan være aktuelle:  
 
Alt. 1. Sekretariatets ansatte tilsettes av det enkelte Interkommunale Politiske råd, 
kontorsted hvem som utøver personalansvaret mv. blir en del av avtalegrunnlaget mellom 
partene.   
 
Alt. 2. Sekretariatets ansatte tilsettes av Fylkeskommunen. Tjenestested/kontorplassering er 
naturlig blir lagt til den region som skal betjenes.   
 
Alt. 3. Når partnerskapsavtalen inngås – lokaliseres sekretariatet for det Interkommunale 
Politiske Rådet i en vertskommune i hver region. Avtalen skal og regulere hvor mange 
ansatte som skal jobbe i sekretariatet.  
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Ved å videreføre ansettelsesforholdet til de ansatte ved regionkontorene i Hedmark inn i den 
nye Innlandet fylkeskommune, vil det kunne oppstå uønskede diskusjoner om habilitet og 
forfordeling av ressurser.  
 
5.  
Øyer kommunestyre støtter at konsensusprinspippet skal legges til grunn i oppfølging av 
partnerskapsavtalen. Det stilles imidlertid spørsmål ved hvordan formuleringen om at 
«enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak, eller satsinger, der dette er naturlig og har 
tilslutning fra øvrige deltakere» skal tolkes. Det er derfor ønskelig med en presisering av hva 
som legges i dette.   
 
6.  
Øyer kommunestyre er enig i at det er viktig med politisk og administrativ representasjon fra 
Innlandet fylkeskommune i de nye regionrådene. Det understrekes at representasjonen må 
bestå av sentrale politikere og administrativt ansatte. Det understrekes at 
beslutningsmyndigheten er tillagt de politiske representantene, mens administrativ 
representasjon vil ha møte- og talerett.  
 
7.  
Øyer kommunestyre støtter at det er hensiktsmessig å videreføre dagens regioninndeling inn 
i Innlandet fylket, gitt det korte tidsperspektivet fram mot sammenslåingen. Kommunestyret 
mener imidlertid at høringsdokumentene burde synliggjort en større grad av nytenking og 
visjoner for framtidig regioninndeling og regionsamarbeid i det nye fylket. Kommunestyret er 
av den oppfatning at framtidens regioninndeling må basere seg på en helhetlig vurdering av 
intern samhandling, felles muligheter og utfordringer, og løsrive seg fra dagens region- og 
fylkesgrenser. Øyer kommunestyre finner det derfor underlig og uhensiktsmessig at 
arbeidsutvalget tar utgangspunkt i gamle region- og fylkesgrenser og velger å uttale seg om 
regioninndelingen i ett enkelt område i det nye fylket.   
  
Konklusjon:  
Ovenstående forslag til høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet, 
anbefales oversendt arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune   
Saken er behandlet i regionrådet for Lillehammerregionen 10. mai.  Likelydende saksframlegg 
og forslag til høringsuttalelse legges også fram for politisk behandling i Gausdal og Øyer.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 61/19 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
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VALG AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPE NRKS TV-AKSJON 20.OKTOBER 2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1174     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
NRKs TV aksjon 2019 er tildelt Care Norge, med tema På egne ben. TV-aksjonen 2019 går til 
CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare 
områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme 
over egen kropp og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. 
oktober. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Care Norge og Norske kvinner 
Sanitetsforening (NKS) om årets aksjon.  
 
Øyer kommune ivaretar selv det praktiske arbeidet med å gjennomføre TV aksjonen gjennom 
en arbeidsgruppe som står for den praktiske tilretteleggingen. Arbeidsgruppen høstet gode 
erfaringer med gjennomføringen av aksjonen i 2018.  
 
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 dette til er det nødvendig å komme tidlig i gang med planleggingen. Det er takket være 
alle frivillige bøssebærere at vi høster de gode bidragene.  
 
Arbeidsgruppen som ble oppnevnt i 2018, fungerte godt. I og med at Care Norge og Norske 
Kvinners Sanitetsforening har inngått samarbeidsavtale, er det naturlig at dette følges opp 
lokalt. Dette gjøres ved at kommunen inviterer en fra Øyer Sanitetsforening og en fra Tretten 
Sanitetsforening til å tiltre arbeidsgruppen. Slik at arbeidsgruppen utgjør 5 valgte personer + 
2 fra administrasjon.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2019:  
Leder Ordfører Brit K. Lundgård,  
Nestleder Varaordfører Mari H. Botterud,  
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Et medlem fra opposisjon SP/KRF/SV:  
Et medlem fra Øyer Sanitetsforening 
Et medlem fra Tretten Sanitetsforening 
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 
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VALGLØFTET 2019 
 
 
Saksbehandler:  Brit K. Lundgård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1175     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
KS overleverte Valgløftet 2019 til Stortingspresidenten 9.april 2019 i forbindelse med 
Kommunalpolitisk toppmøte.  

I valgkampen ønsker vi at: 
 Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige. 
 Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt. 
 Vi viser hverandre gjensidig tillit. 
 Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten. 
 Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for. 

 
Vurdering: 
2019 er lokaldemokratiets år. Det er 100 år siden vi fikk stemmerett for alle. 
 
Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte 
innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn på demokrati er frie valg, 
flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende 
rettigheter ivaretas. De grunnleggende rettighetene er ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk 
frihet og likestilling. 
 I vår tid er demokratier som regel representative demokratier, der folket styrer blant annet 
gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg og ved å stille opp som kandidater til ulike 
politiske verv i slike valg. 
 
Hva lokaldemokratiet betyr for innbyggerne i Norge er noe vi ser og opplever hver dag. Det 
motvirker utenforskap, forsterker inkludering og sikrer folk gode liv. 
Samtidig er KS bekymret over valgdeltakelsen og tonen i samfunnsdebatten. Nær halvparten 
av våre lokalpolitikere har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler, og 
valgdeltakelsen har gått ned over tid. 

På denne bakgrunn har KS utarbeidet Valgløftet 2019, for å bidra til en god valgdeltakelse, en 
bedre tone i valgkampen samt å bidra til å stryke og bevare demokratiet.  
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Ordførerens forslag til innstilling: 
Politiske partier i Øyer slutter opp om Valgløftet 2019.  
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  - GODKJENNING AV SAMARBEIDS- OG 
DRIFTSAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/390     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
63/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
69/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeids- og driftsavtale FACT-team Sør-Gudbrandsdalen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tjenesteavtale FACT-team Sør-Gudbrandsdalen, vedtatt i KST-sak 36/19 28.3.19 
Samlet saksframstilling i KST-sak 36/19 
 
Sammendrag: 
Samarbeids- og driftsavtale for FACT-team Sør-Gudbrandsdalen legges fram for godkjenning i 
henhold til vedtak i sak 36/19, punkt 3. 
 
Saksutredning: 
Det vises til saksutredningen i KST-sak 36/19. Øyer kommune delegerte ikke til rådmannen 
ansvar for signering av samarbeids- og driftsavtale for FACT-team Sør-Gudbrandsdalen, og 
denne må derfor behandles politisk. 
 
Vurdering: 
Samarbeids- og driftsavtale for FACT-team Sør-Gudbrandsdalen er av instrumentell 
betydning for tjenesteutøvelsen. De prinsipielle forholdene regulert i tjenesteavtalen. 
Rådmannen ber om at ansvaret for å signere samarbeids- og driftsavtale delegeres ham i 
denne saken. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam 
Sør-Gudbrandsdalen til rådmannen. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 63/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam 
Sør-Gudbrandsdalen til rådmannen. 
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ETISKE RETNINGSLINJER FOR TILSATTE OG FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/476     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
2/19 Partssammensatt utvalg 11.06.2019 
 
70/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi 
 
Sammendrag: 
Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Øyer kommune legges frem for 
kommunestyret til behandling. 
 
Saksutredning: 
Etiske retningslinjer er et vedlegg til Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi. Retningslinjene er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Lars Høglien, tjenesteleder Aurvoll skole, Kåre 
Nordby, hovedtillitsvalgt for Delta og Annikken Reitan Borgestrand, kommunalsjef. Gruppa 
har hatt to møter. Retningslinjene har i tillegg vært tema på to møter i saksutvalget for 
politisk organisering, der det blant annet ble bestemt at det skulle jobbes videre med felles 
retningslinjer for folkevalgte og ansatte. 
 
Vurdering: 
Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal 
ha tillit til kommunen.  Etiske retningslinjer for Øyer kommune er av overordnet karakter og 
er ikke detaljerte regler. De er ment til å være generelle rettesnorer som igjen krever 
refleksjon av den enkelte ansatte og er et viktig dokument å få på plass som en del av 
arbeidsgiverstrategien. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann  
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Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 11.06.2019 sak 2/19 
 
Behandling: 
Åshild Andresen fremmet forslag om at setningen under HABILITET: Det kan dukke opp 
tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens og kommunelovens habilitetsbestemmelser 
flyttes til etter Aktuelle problemstillinger. 
 
Mari Botterud (H) fremmet forslag om at siste setning under GAVER OG ANDRE PERSONLIGE 
FORDELER omformuleres til: Folkevalgte avtaler med ordfører før reisen gjennomføres. 
 
Kåre Nordby fremmet forslag om at overskriften Aktuelle problemstillinger omformuleres til: 
Aktuelle problemstillinger der inhabilitet inntreffer kan være: 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune etter 
innarbeiding av vedtatte endringer i avsnittene HABILITET og GAVER OG ANDRE PERSONLIGE 
FORDELER. 
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SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 19/603     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
71/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar framlagt sluttrapportering for investeringsprosjekter 2018 til orientering. 
Samlet har de framlagte åtte prosjektene merforbruk i forhold til budsjett på 0,5 millioner kr. 
Investeringsprosjekt VA (sjølkost) har mindreforbruk på kr 16 000.  
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
sluttrapporteres til kommunestyret på de enkelte investeringsprosjekter. Det legges fram 
samlesak for ti prosjekteter som er sluttført i 2018, herav to VA-prosjekt.  
 
Sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostnader sett opp 
mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerkede tilskudd er dette hensyntatt og 
omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.  
 
Prosjektnr. Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik Periode 
001007 Agresso  2 585 2 827 -242 2014-2018 
001009 Velferdsteknologi  4 950 4 885 65 2014-2018 
001016 Kjøp av IKT-utstyr  3 000 3 450 -450 2016-2018 
001210 Bakketun bofellesskap – 

oppgradering 
160 130 30 2018 

001211 Vidarheim barnehage – 
varmebehov 

150 132 18 2018 

001215 Brannbil LRB 620 533 87 2018 
001218 Kjølelager Øyer helsehus 170 132 38 2018 
001302 Oppgradering ungdomsklubben 300 300 0 2017-2018 
  Totalt  11 935 12 389 -454   
            
006074* Langvik avløpspumpestasjon 1 900 1 755 145 2017-2018 
006076* Pumpestasjon Bådstø 2 500 2 629 -129 2017-2018 
  Totalt VA 4 400 4 384 16   
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Vurdering: 
Rådmannen har følgende kommentarer til investeringsprosjektene. 
 
001007 Agresso  
Prosjektet er oppgradering av økonomisystemet som brukes i Lillehammer, Gausdal og Øyer. Opp-
graderingene har vært nødvendig da tidligere versjoner ikke lenger ville bli supportert fra leveran-
dør. Prosjekteier er digitaliseringsstyret og prosjektansvarlig har vært Fellesenhet økonomi på Lille-
hammer. Under vegs har opprinnelig kostnadsestimat vist seg å være for lavt. Dette skyldes at det 
har tilkommet nye elementer, at det har påløp parallelldrifting av servere over en lenger periode og 
at prosjektperioden ble forlenget som følge av behov for testing og feilretting utover planlagt res-
sursbruk. Som følge av dette medfører Øyers andel av prosjektet merforbruk i forhold til bevilget 
ramme på 242 000 kr. 

 
001009 Velferdsteknologi  
Prosjektet har gjennomført og implementert velferdsteknologiløsninger i sektor Helse og omsorg. 
Dette omfatter innkjøp og implementering av E-rom løsning ved Øyer Helsehus, med oppgradert 
pasientvarslingssystemet (Ascom løsning). Alle trygghetsalarmer er byttet ut ved innkjøp av nye digi-
tale trygghetsalarmer inkl. røykvarslere for brukere i Hjemmetjenesten. Disse er nå koblet opp mot 
ett helsefaglig bemannet responssenter for mottak av velferdsteknologi. Innkjøp og implementering 
av Lifecare Mobil Pleie i Hjemmetjenesten – håndholdte enheter. Videre har prosjektet vært med 
som testpilot – lokaliseringsteknologi bl.a. mobile trygghetsalarmer og GPS. Implementering av 
medisineringsstøtte – Multidosedispensere i Hjemmetjenesten – Evondos. Prosjektleder for velferds-
teknologi i kommunen har vært avlønnet via prosjektet fram til høsten 2018. Prosjektet avsluttes 
med et lite mindreforbruk på 65 000 kr.  

 
001016 Kjøp av IKT-utstyr 
Øyer kommune har tidligere leaset IKT-utstyr, men har gått over til å eie. Da dette ble besluttet ble 
det fra 2016 avsatt årlig budsjettbevilgning til anskaffelse av PC’er og tilhørende utstyr i virksomhet-
ene. Utskifting av IKT-utstyr har gått raskere enn forutsatt, og for de tre årene 2016-2018 har det 
vært kjøpt inn utstyr til erstatning for tidligere leaset utstyr for 450 000 kr mer enn samlet budsjett-
bevilgning.  Det opplyses at rutiner rundt anskaffelse av IKT-utstyr nå er under utarbeidelse, sammen 
med en kartlegging av innkjøpsbehov kommende år. 

 
001210 Bakketun bofellesskap – oppgradering 
Prosjektet har bestått i å rive en glasskuppel på taket som hadde store lekkasjer og råte-
skader. Det er foretatt taktekking og lagt nytt tak. Prosjektet ble utført på rammeavtale med 
Evensen & Evensen AS, etter et mottatt kostnadsoverslag i forkant av utførelse. Prosjektet 
har et mindreforbruk på 30 000 kr. 
 
001211 Vidarheim barnehage – varmebehov 
Bakgrunnen for prosjektet var problemer forbundet med stort kulderas fra vinduene. Det har 
blitt montert flere radiatorer for å kompensere for kulderaset. Prosjektet ble utført av GK Rør 
AS etter et prisestimat på 150.000 kr. Prosjektet ble fakturert etter medgått tid og kostnader. 
Prosjektet har et mindreforbruk på 21 000 kr.  
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001215 Brannbil LRB 
Prosjektet gjelder utskifting av brannbil på Lillehammer. Saken er håndtert av Lillehammer 
Region Brannvesen. Kommunestyret i Øyer bevilget 620.000 kr til prosjektet, som skulle til-
svare Øyers andel av investeringskostnaden. I sluttforhandlingene ble det forhandlet frem en 
bedre pris. Prosjektet har et mindreforbruk på 87 000 kr. 
 
001218 Kjølelager Øyer helsehus 
Dette prosjektet har sin bakgrunn i at det gamle kjøleanlegget måtte skiftes ut. Kjølevæsken i 
det gamle anlegget var ikke lenger tillat å benytte, noe som gjorde en reparasjon umulig. 
Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk på 38 000 kr.  
 
001302 Oppgradering ungdomsklubben 
Prosjektet ble vedtatt igangsatt med bakgrunn i behov for oppgradering av gulv og veggflat-
er. Videre var energiforbruket høyt på grunn av gamle og trekkfulle vinduer samt belysning 
av gammel dato. I forbindelse med prosjektet har det blitt lagt nytt gulv, vegger har blitt 
malt, alle vinduer er skiftet samt at lokalet har fått ny belysning. Prosjektet har gått i 
økonomisk balanse.  
 
006074 Langvik avløpspumpestasjon 
Prosjektet ble gjennomført da eksisterende pumpestasjon måtte rehabiliteres med bakgrunn i at 
pumpene begynte å bli gamle og kapasiteten var synkende. Dessuten lå den gamle pumpestasjonen 
helt inn til støyskjermen langs E6. Det var lagt inn et budsjett på 1,5 millioner kr i økonomiplanen for 
2016. På grunn av utfordrerne grunnforhold med mye vann måtte vi be om økt ramme på 0,4 milli-
oner kr i KS-sak 53/18.  Sluttrapporten viser et forbruk på 1,756 millioner kroner. Etter en total-
bevilgning på 1,9 millioner kr ble det et mindre forbruk på 0,145 millioner kroner  

 
006076 Pumpestasjon Bådstø 
Prosjektet ble gjennomført da eksisterende pumpestasjon måtte rehabiliteres med bakgrunn i fare 
for utslipp samt at pumpestasjonen hadde en lite gunstig plassering i forhold til trafikkert veg.  
Pumpestasjonen måtte flyttes nordover til nordsiden av krysset ved Bådstølykkja. Prosjektet er 
avsluttet og har gitt et merforbruk på 129 000 kr. Hovedårsaken til merforbruket er følgekostnader 
av at pumpestasjonen måtte flyttes til andre siden av veikrysset. Det ble i 1. kvartal 2018 
etterbevilget 1 million kr, som man på det tidspunktet mente skulle holde. Men det kom ekstra 
kostnader med reasfaltering og overvannshåndtering som det ikke hadde blitt tatt tilstrekkelig høyde 
for. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttergnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr,  
mot bevilget 11,9 millioner kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene 
(sjølkost) har samlet et mindreforbruk på kr 16 000.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 62/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr, mot bevilget 11,9 millioner 
kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samlet et 
mindreforbruk på kr 16 000.  
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REVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER KOMMUNE" - ENDELIG 
BEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1154     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Revisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar revisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer 
kommune» til orientering. 
 
Saksutredning: 
Grunnlag 
Vedlagte revisjonsrapport er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunalt rus- 
og psykiatriarbeid» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Øyer kommune. 
Kontrollutvalget bestilte temaet i sitt møte den 18.04.2017 og foranalyse/prosjektplan ble 
behandlet i møtet den 09.10.2017, der det ble vedtatt følgende: 

"Kontrollutvalget bestiller undersøkelsen "Kommunalt psykiatri- og rusarbeid i Øyer 
kommune" i henhold til utarbeidet foranalyse/prosjektplan fra Innlandet Revisjon IKS, 
der det tas utgangspunkt i følgende problemstillinger:   

a) Hvilke tjenester, tilbud og pågående prosjekt har kommunen til personer med 
psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet og hvordan er disse 
organisert?   

b) I hvilken grad sikrer Øyer kommune at brukere med psykiske vansker/lidelser 
og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud?" 

 
På grunn av kommunestyrets bestilling av undersøkelsen ""Forsvarlig utredning - leie av 
lokaler til legekontor mv." høsten 2017 er gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen 
"Kommunalt rus- og psykiatriarbeid" blitt utsatt.  
 
Revisjonsrapporten var på sakslisten i kontrollutvalgets møte den 6.5.2019, men ettersom 
rådmannen ønsket å gjøre seg bedre kjent med innholdet i rapporten ble endelig behandling 
utsatt til møtet 3.6.2019. Revisjonen presenterte rapporten i møtet den 6.5.2019. 
Kontrollutvalget vedtok følgende den 6.5.2019: 

1. Kontrollutvalget tar Innlandet Revisjon IKS sin presentasjon om innholdet i 
revisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til orientering. 
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2. Kontrollutvalget utsetter endelig behandling av revisjonsrapporten til sitt møte 
den 3.6.2019. Til dette møtet forventer utvalget å få en orientering fra 
rådmannen om hvordan revisjonsrapportens innhold skal benyttes i det videre 
arbeidet i kommunen. Utvalget ønsker særlig fokus på forebyggende tiltak for 
barn/unge – bl.a. SLT samarbeidet. 

 
Nå viser det seg at rådmannen ikke kan møte i kontrollutvalgets møte den 3.6.2019 for å 
orientere. Utvalgsleder har likevel valgt å legge fram revisjonsrapporten for endelig 
behandling. Rådmannen er informert om dette i e-post 28.5.2019. Der ble det foreslått at 
hvis han ønsker kan han eventuelt sende et notat som utvalget kan få seg forelagt i møtet. 
 
Fakta 
I vedlagte revisjonsrapport framgår det at revisjonen i sitt arbeid har jobbet etter følgende 
problemsstillinger i denne undersøkelsen:    

1. Hvilke tjenester, tilbud og pågående prosjekt har kommunen til personer med 
psykiske plager/lidelser og/eller rusmisbruk og hvordan er disse organisert? 

2. I hvilken grad sikrer Øyer kommune at brukere med psykiske vansker/lidelser 
og/eller rusmisbruk får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud – herunder 
samarbeid på tvers av sektorer?  

 
Den første problemstillingen er først og fremst en kartleggingsoppgave. For å svare på den 
andre problemstillingen har revisjonen undersøkt om kommunen har et system som sikrer 
brukernes rettigheter til individuell plan og koordinator, undersøkt om det er utviklet og lagt 
til rette for samarbeid mellom ulike tjenesteområder og undersøkt kommunens kompetanse 
og kapasitet i arbeidet med brukere av psykisk helse og rustjenesten.   
 
Tjenester og tilbud presenteres i kapittel 3 i revisjonsrapporten, mens det helhetlige og 
koordinerte tjenestetilbudet vurderes nærmere i kapittel 4.  
 
Revisjonens vurderinger i punkt 4.6 og konklusjoner/anbefalinger i kapittel 5 gir en god, 
samlet oppsummering.  
 
Revisjonen oppsummerer at kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne 
en helhetlig og koordinert tjeneste, men det er også flere områder der det er 
forbedringspotensial.  Det pekes bl.a. på at manglende samling av oppgaver lagt til èn 
Koordinerende enhet kan ha medført usikkerhet omkring ansvarsforhold og det har medført 
at oppgaver som skal ligge til en slik enhet ikke har blitt utført.   
 
Kommunen er i en omstillingsprosess, der tildelingsenhet som inkluderer psykisk helse og rus 
er under planlegging og de har også startet arbeidet med å opprette en koordinerende 
enhet. 
 
Det vises videre til at revisjonen mener at kommunen bør skriftliggjøre de prosedyrer og 
regler som skal gjelde, både når det gjelder tildeling av lavterskeltilbud uten vedtak og 
tjenester som krever et enkeltvedtak. Undersøkelsene har vist at det er forskjeller internt i 
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regionen, der tjenester er uten enkeltvedtak i en kommune, mens samme tjeneste krever 
enkeltvedtak i en annen.   
 
Revisjonen har derved kommet fram til følgende anbefalinger: 
• Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de oppgavene som 

etter loven skal ligge til denne enheten.   
• Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for grensegang 

omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak.  
 
Rådmannen har gitt følgende foreløpige tilbakemelding om revisjonsrapporten:  

Rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger er i tråd med rådmannens 
oppfatning av status på området. Den omorganiseringen som er gjennomført i 
kommunen og iverksatt fra 01.01.2019 har vært et ledd i arbeidet med å få 
samordnet koordinering og tildeling av helse- og omsorgtjenester i kommunen og 
anbefalinger samsvarer med innholdet i det arbeidet vi har igangsatt for å få dette på 
plass i organisasjonen. 

 
Om nytteverdi av revisjonsrapporten skriver rådmannen: 

Rapporten er nyttig for det videre arbeidet som pågår/skal gjennomføres i 
kommunen på det området som har vært gjenstand for revisjon. Konklusjonene 
understøtter/bekrefter det arbeidet kommunen har igangsatt og rapportens 
anbefalinger vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. 

 
Vurdering: 
Sekretariatet mener revisjonen har gjennomført en god undersøkelse iht. kontrollutvalgets 
bestilling.  
 
Revisjonsrapporten gir en god oversikt over tjenesten, jf. særlig revisjonens rapportering på 
problemstilling 1. Denne oversikten antas å ha god nytteverdi for kommunestyret.  
 
Det samme gjelder revisjonens vurderinger og konklusjoner vedrørende problemstilling 2. 
Det konkluderes at kommunen har mye plass, men at det er noen forhold som krever 
forbedring, jf. ovennevnte anbefalinger. De forhold som revisjonen påpeker er kjent for 
administrasjonen og anbefalingene vil inngå i det videre arbeidet. Sekretariatet foreslår at 
kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret merker seg at kommunen har mange 
faktorer på plass, men at det er forbedringspotensial.  
 
Som vanlig bes det om at rådmannen gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp – dvs. en status på det arbeidet som allerede er i gang. 
Det foreslås en frist på dette like over sommeren, slik at dette kontrollutvalget har mulighet 
for å behandle dette på sitt siste møte i september.  
 
Sekretariatet har valgt å legge fram likelydende saksframlegg og forslag til vedtak som i 
forrige møte, men har justert ved at det bl.a. i innledningen er henvist til vedtak fra forrige 
møte. Hvis det eventuelt foreligger et nytt notat fra rådmannen i forkant av møtet i 
kontrollutvalget kan dette påvirke utvalgets vedtak. 
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Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak:  
 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende  
 
INNSTILLING 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til 
orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at 
kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og 
koordinert tjeneste, men at det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. 
anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de 
oppgavene som etter loven skal ligge til denne enheten.   

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 
grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak. 

3. Kommunestyret merker seg at rådmannen har svart at rapportens anbefalinger vil bli 
fulgt opp i det videre arbeidet og ber om at rådmannen gir en skriftlig status til 
kontrollutvalget innen 31.8.2019. 
 

Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 03.06.2019 sak 8/19 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS presenterte revisjonsrapporten på forrige møte. Videre behandling av 
revisjonsrapporten ble utsatt til dagens møte fordi rådmannen skulle komme for å orientere. 
Rådmannen var imidlertid forhindret fra å møte og revisjonsrapporten ble derfor behandlet 
av utvalget uten ytterligere orientering fra rådmannen.  
Kontrollutvalget ønsker at arbeidet med lavterskeltilbudet for barn og unge i kommunen 
framheves og tar dette inn i innstillingen til kommunestyret. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige innstilling overfor kommunestyret: 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til 
orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at 
kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og 
koordinert tjeneste, men at det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. 
anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de 
oppgavene som etter loven skal ligge til denne enheten.   

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 
grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak. 



  Sak 72/19 

 Side 32 av 57   

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp innholdet i revisjonsrapporten og gi en 
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 31.8.2019 og en orientering i 
kontrollutvalgets møte den 23.9.2019. 

4. Kommunestyret ønsker at tilbakemeldingen også setter fokus på lavterskeltilbudet for 
barn og unge, jf. blant annet aldersfordeling i tabell nr. 3.3 i revisjonsrapporten. 

 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder 
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G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT 
BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1008     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
73/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Konsesjonssøknad av 15. mai 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post fra Fridtjof Leif Gillebo av 22. mai 2019 (unntatt offentlighet jf. offl. § 13) 
 
Sammendrag: 
Fridtjof Leiv Gillebo overtok garden Oppigard Gillebu m/underenheter av sin far Arnfinn 
Gillebo i mars 2019. Han søker nå om fem års utsettelse av tilflyttingsfristen for å oppfylle 
den lovbestemte boplikten. Han bor selv med sin familie i Oslo og tenker å eie og fjernstyre 
garden fra sin bopel i Oslo. 
 
Rådmannen mener det er viktig at det er boplikt på Oppigard Gillebu og at boplikten er en 
personlig plikt for eier. Rådmannen mener også at det er forhold ved saken som tilsier at 
Gillebo kan få en viss fristutsettelse slik at han får bestemt seg for hva han vil gjøre med 
garden i det lange løp. Det er ikke angitt noen nærmere begrunnelse for at det omsøkes 
akkurat fem år, utenom at det ofte har vært tale om en fem år utsettelse i andre saker. 
Rådmannen mener fem år er for lang tid for å komme til en beslutning og er bekymret for at 
fristutsettelsen kan bli en sovepute. Etter en samlet vurdering er rådmannen kommet til at 
tilflytting bør skje innen tre år. Det bør også unngås at det kommer til en ytterligere 
utsettelse. Dersom han ikke vil flytte til garden innen tre år bør han heller overdrar den til 
noen som vil bo og drive den.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Fridtjof Leif Gillebo søker om fem års utsatt frist for tilflytting av garden Oppigard Gillebu 
med underenheter. Han overtok garden tidligere i 2019 etter sin far Arnfinn Gillebo. Han 
overtok uten konsesjon ved å bekrefte at han innen ett år ville tilflytte eiendommen og så 
bebo den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).  
 
I søknaden (se vedlegg) er det orientert om foranledningen for gardsoverdragelsen. I korthet 
går dette ut på at gardsoverdragelsen har vært en lang prosess og at det har tatt tid å 
komme til en beslutning om hvem av tre søsken som skulle overta.  
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Ønsket om utsettelse av boplikt er begrunnet med at han og familien bor i Oslo og p.t. ikke 
har planer om å flytte hjem til Øyer. Søkers livssituasjon er beskrevet nærmere i en e-post til 
kommunen den 22. mai. Søker selv er daglig leder i et firma som leverer regnskapstjenester, 
innkjøpsordninger og finansieringsløsninger. Samboeren jobber som sjukepleier, er p.t. i en 
rehabiliteringsfase og jobber redusert. Sammen har de en sønn på 18 mnd.  
 
Planene framover er at han skal fjernstyre garden fra Oslo med faren, naboer og rådgivende 
instanser til hjelp. Han ser mulighetene for å leie bort fjøset slik at dette kan bli nytta, 
dyrkamarka går i utleie og skal fortsatt leies bort.  
 
Vesentlig for saken er at foreldrene fortsatt skal kunne bo på garden, selv etter at de har 
overdratt den. Hva som blir løsningen i det lange løp er åpent. 
 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Driftsenheten består av Oppigard Gillebu og Hasli. I Hasli er tunet fradelt og i 1998 overdratt 
til farbroren Torger Gillebo. Kårboligen i Hasli er omsøkt fradelt og søknaden er under 
behandling som dispensasjonssak fra kommuneplanens arealdel. 
 
Dyrkamarka på enheten er bortleid til to gardbrukere i bygda. Oppigard Gillebu har seter på 
Keiken. Hasli har seter på Brettdalen, her er bebyggelsen skilt fra som fritidsfeste og 
festeretten er overført til farbroren Agnar Gillebo. 
 
Lovgrunnlaget:  
Formålet med konsesjonsloven (konsl.) jf. § 1, er å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- 
og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
1. framtidige generasjoners behov  
2. landbruksnæringen  
3. behovet for utbyggingsgrunn  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. hensynet til bosettingen  
 
Det følger av konsl. § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten konsesjon.  
Etter konsl. § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når eieren er 
beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til 
eiendommen. Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka eller mer enn 500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at 
erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se 
konsl. § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
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konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er 
nødvendig med konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta 
hensynet til bosetting, hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i 
framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen må han søke konsesjon selv om 
han er i nær slekt eller odelsberettiget.  
 
Vurdering: 
Spørsmålet om boplikt  
Etter konsesjonsloven § 11 kan det settes vilkår for konsesjon. I denne saken er det 
spørsmålet om boplikt som er vesentlig da søker allerede eier eiendommen. § 11 andre ledd 
har følgende bestemmelse om boplikt;  
 
«Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta 
stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig 
plikt for eier.»  
 
Bestemmelsen i konsesjonsloven § 11 andre ledd krever at myndighetene vurderer  
. hensynet til bosetning  
. hensynet til helhetlig ressursforvaltning og  
. hensynet til kulturlandskapet  
 
Rådmannen skal nedenfor vurdere hvert av momentene.  
 
a. Hensynet til bosetting  
 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M-03/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av 
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Oppigard Gillebu er en sentralt beliggende landbrukseiendom i Nordbygda, et område der 
fraflytting sannsynligvis ikke vil være et problem. Rådmannen mener således at hensynet til 
bosetting i mindre grad taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt.  
 
b. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning  
 
Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de 
samlede ressursene på eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger 
og øvrige deler av eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige 
generasjoners behov og sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan 
legge grunnlag for fortsatt drift og bosetting.  
 
På Oppigard Gillebu er det ikke selvstendig drift i dag, fjøset står tomt, men jorda og skogen 
blir drevet. Etter lokal målestokk er garden å regne for et middels stort bruk. Søker 
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planlegger evt. å leie bort fjøset, det er dog ingen garanti for at det faktisk blir drift på garden 
under hans eierskap.  
 
Det er en kjensgjerning at arealer og andre driftsressurser som er drevet på leiebasis i mindre 
grad enn ved at eieren selv driver skjøttes og vedlikeholdes i det lange løp. Under en slik eier- 
og driftsform kan driftsressursene på Oppigard Gillebu være sårbare i et lengre perspektiv. 
Brukerfamiliens stedlige tilværelse kan derfor være vesentlig, både for den løpende 
beredskapen på garden, og med tanke på å skulle opprettholde ei driftsform f.eks. med 
husdyr i framtida.  
 
Som eier av en landbrukseiendom er en som regel også andelseier i vegforeninger, 
grunneierlag, felles sperregjerder m.m. Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig 
tilsyn, dette er også i stor grad dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller 
ved eiendommen, vil ofte innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne. For hver 
eiendom hvor eier for det meste befinner seg utenfor kommunen så vil det bety en ekstra 
byrde for de øvrige som har ansvar for slike fellesanliggender.  
 
Rådmannen mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med tyngde taler 
for å oppstille vilkår om personlig boplikt på denne eiendommen.  
 
c. Hensynet til kulturlandskapet  
 
Rådmannen mener også at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet 
enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet man har hatt for 
å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som kan forvalte og 
vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre eksistensiell 
betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i pakt med landskapet, 
noe som ikke synes å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen.  
 
Kulturlandskapet på Oppigard Gillebu har vært godt ivaretatt frem til nå. Som omtalt under 
bokstav b) ovenfor kan det hefte usikkerhet med den fremtidige forvaltningen av gårdens 
ressurser, så lenge man i hovedsak baserer driften på innleid hjelp eller på utleie av 
driftsapparatet. Konsesjonssøkers livssituasjon er dessuten en hektisk livsfase der barns 
oppvekst, skolegang, omgang med venner mm, vil gjøre det mer krevende å tilbringe mye tid 
på gården. Rådmannen legger til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av 
kulturlandskapet dersom en familie bor på gården, og at dette vil være med å forme 
kulturlandskapet.  
 
Gården har en sentral beliggenhet i Øyer og i et område med høy jordbruksaktivitet. 
Dyrkamarka ned for gardstunet er av den mest fruktbare i bygda og er velegnet bl.a. til 
grønnsaksproduksjon. Hensynet til kulturlandskapet får av denne årsak ekstra tyngde.  
 
Rådmannen mener etter dette at hensynet til kulturlandskapet klart taler for å oppstille 
vilkår om personlig boplikt på denne eiendommen.  
 
Konsesjonssøkers livssituasjon:  
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Etter bestemmelsene i konsesjonsloven § 9 kan søkes livssituasjon og tilhørighet til 
eiendommen tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Selv om vurderingstemaet 
ikke direkte følger av § 11 andre ledd, vil slike forhold likevel kunne være relevante dersom 
momentene som er gjennomgått under punkt 3 ikke peker i en bestemt retning. Rådmannen 
mener som det fremgår ovenfor at særlig hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt. Rådmannen vil likevel knytte 
noen merknader til konsesjonssøkers livssituasjon.  
 
I søknaden framgår det at det ikke primært er noe plan eller ønske fra konsesjonssøker å 
flytte til Øyer. Gardsoverdragelsen anses å være et praktisk ledd i en større prosess der ett 
skritt kan føre til et neste skritt mot en langsiktig løsning. Her trekkes inn både egen alder, 
barn og nevø/nieses alder mm og at det kan være mange muligheter i framtida for hvem som 
til syvende og sist skal ta over og bebo eiendommen.  
 
Rådmannen har forståelse for situasjon til søker og ser at det kan ha vært viktig å få tatt det 
første skrittet med en overdragelse. Dette innebærer bl.a. at søsken endrer status fra å være 
potensielle gardsovertagere med odelsrett til kun å være blant foreldrenes arvinger. På den 
annen side kunne han valgt å ikke ta over garden slik at den heller kunne blitt solgt til noen 
utenom familien og som har interesse for å bo og livnære seg på en slik eiendom.  
 
Søker har ikke vært særlig tydelig på hva som er vesentlig for ikke å kunne flytte til Øyer. I det 
ligger at det ikke er tydeliggjort hva som klart hindrer familien i å flytte til Øyer, utover at det 
framstår som mest bekvemt å opprettholde dagens situasjon. Rådmannen legger til grunn at 
det i Lillehammer-regionen er et velfungerende arbeidsmarked både innen økonomi-
/regnskapstjenester og sykehus-/helsetjenester. Det er også tilstrekkelige helsetjenester om 
det er nødvendig å ha disse i nærhet til bosted. Rådmannen mener at en normal 
arbeidssituasjon kan la seg forene med flytting til Øyer, det er godt kollektivtilbud, det er 
mulig å jobbe mye nettbasert osv. Når det gjelder barn så har ikke søker barn i skolepliktig 
alder ennå, noe som vil gjøre det lettere å flytte enn etter skolestart. Etter rådmannens syn 
er det derfor ingen særlige grunner for at søkers livssituasjon er til hinder for flytting. 
Rådmannen ser ikke at personlig boplikt for en periode vil være så tyngende for søker at det 
ikke kan ilegges som konsesjonsvilkår.  
 
Beboelseshusenes tilstand:  
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
mot å pålegge boplikt. Det nevnes i søknaden at hovedhuset etter planen skal gå gjennom en 
modernisering. Rådmannen vil presisere at det er to bolighus på eiendommen, i tillegg til ett 
som er omsøkt fradelt i Hasli og enda ett som står på utskilt tomt og som Arnfinn Gillebo har 
beholdt etter overdragelsen. Rådmannen mener at garden er godt egnet som bosted.  
 
Samlet vurdering:  
Rådmannen er kommet til at boplikt på Oppigard Gillebu er vesentlig og at konsesjonssøker 
bør pålegges en personlig boplikt i fem år.  
 
Så til spørsmålet om tilflyttingsfrist. Normalt er denne på ett år, Fridtjof Leif Gillebo har søkt 
om en utsettelse i fem år. Rådmannen tolker det slik at det søkes om en samlet 
tilflyttingsfrist på fem år (ett år + fire år).  
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En har forståelse for at det for familien har vært viktigst å få avklart hvem av barna som skal 
overta. Samtidig må det nevnes at å overta en gard er en aktiv handling som man selv velger 
og som en også kan velge bort.  
 
En kan ha forståelse for at dette med tilflytting ikke har vært drivende for 
gardsoverdragelsen. Likevel mener rådmannen at dette momentet burde vært en del av 
beslutningen for å velge å overta. Konsesjonssøker er 44 år og bør ha gjort sine vurderinger 
om dette. Så er det personlige og private forhold som tilsier at det kan være vanskelig å 
planlegge. Søker legger også opp til at garden til en viss grad skal skjøttes av faren. 
Rådmannen vil advare mot å legge et unødig press på foreldregenerasjonen i forhold til å 
bebo og ha ansvaret for garden.  
 
Rådmannen mener det ikke vil være til forringelse av eiendommen eller av boplikten som 
institutt om søker innvilges en begrenset utsettelse av tilflyttingsfristen. Samtidig må det 
presiseres at dette ikke kan bli en sovepute og at Gillebo må bruke denne tiden til å beslutte 
om han faktisk ønsker å flytte til Øyer. Ut fra at det ikke foreligger et mer konkret begrunnet 
behov for fristutsettelse mener rådmannen at tre år bør være tilstrekkelig for å komme til en 
beslutning. Det bør være tilstrekkelig til å modernisere hovedbygningen på garden, til evt. 
områ seg i arbeidsmarkedet og familien vil være godt etablert i Øyer til sønnen starter på 
skolen.  
 
Dersom kommunen velger å gi en fem års utsettelse på tilflyttingsfristen, uten nærmere 
begrunnelse, kan dette bli oppfattet som en praksis der det nærmest slavisk gis fem års 
henstand.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppistuen Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen tre år etter overtagelse (21.03.2022) og bebor 
eiendommen i minimum fem år 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelser av boplikten 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Planutvalget den 04.06.2019 sak 34/19 
 
Behandling: 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet da han er i slekt med søker. Arnfinn 
Gillebo fratrådte. Saken ble vurdert etter Forvaltningsloven § 6 og han erklæres inhabil i 
behandlingen av saken. 
 
John Berge (H) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 2 – det innvilges fem år i tråd med søknaden 
Punkt 1 – korrigere navnet Oppistuen til Oppigard» 
 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 3 strykes» 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag med korrigering av navnet ble enstemmig vedtatt med 6 
medlemmer i planutvalget. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og John Berges forslag ble 
John Berges forslag vedtatt med 4 stemmer (2 AP, 2 H) mot 2 stemmer (SP). 
Punkt 3: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Anne Aronsveens forslag 
ble det 3 stemmer for (2 H, 1 AP) og 3 stemmer mot (2 SP, 1 AP). Leder brukte sin 
dobbeltstemme og Anne Aronsveens forslag ble vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppigard Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen fem år etter overtagelse (21.03.2024) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
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G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER SOM TILLEGGSAREAL TIL 
FJØSTOMT 
SØKER: RO EIE AS 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1026     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
74/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Konsesjonssøknad fra Ro Eie AS 
Kjøpekontrakt mellom partene Frants Eirik Kvam og Ro Eie AS 
 
Sammendrag: 
Ro Eie As søker konsesjon på to parseller på til sammen 8,4 daa som skal legges attåt tomta 
til purkefjøset på Kvam. Tomteutvidelse følger av en plan om å føre opp et nytt fjøs for 
rekruttering av purkeemner. Rådmannen mener søknaden bør imøtekommes slik at 
virksomheten har muligheter for utvikling. Samtidig mener rådmannen at en skal være 
aktsom med at denne type landbrukseiendommer arealmessig utvides mer enn til rene 
fjøstomter. En ser dette som en eiendomsform som ikke er ønskelig i landbruket. Det er 
heller ikke ønskelig at selskaper med begrenset ansvar skal eie landbrukseiendommer.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Ro Eie AS søker konsesjon på g/bnr 57/13 samt et areal på 4,6 daa som er omsøkt fradelt fra 
landbrukseiendommen Kvam g/bnr 57/1. Til sammen utgjør disse arealene om lag 8,4 daa 
skogsmark som skal legges til eiendommen g/bnr 57/12 som tilleggsareal. Formålet er 
utvidelse av fjøstomta til Ro Eie AS hvor det ligger et purkefjøs som tjener som nav i Rompa 
purkering under det juridiske navnet Ro Drift AS. Selger er Frants Eirik Kvam.  
 
Grunneiendommen g/bnr 57/13 ble godkjent fradelt i 2012 (oppmålt i 2013) men har ikke 
blitt overskjøtet fra Frants Eirik Kvam til Ro Eie AS. Det synes mest rasjonelt å foreta en 
samlet konsesjonsbehandling nå, betinget at det gis delingssamtykke til det nye arealet som 
er omsøkt fradelt. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
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1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Vurdering: 
Priskontroll: 
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-3/2017 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd men består kun av skogsmark. Ervervet 
skal derfor ikke underlegges priskontroll og kjøpesummen er ikke relevant informasjon ved 
konsesjonsbehandlingen.  
 
Driftsmessig god løsning: 
Ervervet innebærer en utvidelse av eksisterende fjøstomt men også at et areal som ligger att 
som ei stripe mellom fylkesvegen og det tidligere utskilte arealet blir slått sammen. Dette 
gjør tomteutformingen mer rasjonell.  
 
Arealet som søkes fradelt skal romme et fjøsbygg og det blir tilstrekkelig med plass rundt 
bygget slik at en har tilgang med traktor/lastebil m.m. i begge ender. Tomteutformingen er 
ikke større enn det som er nødvendig. Rådmannen mener dette er en god løsning for 
mottakereiendommen og for utvikling og drift av navet innenfor de foreliggende planer.  
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 
Ervervet vil bidra til å styrke en eksisterende virksomhet og til at bedriften får en bedre 
praktisk løsning på dyrelogistikken. Samtidig frikobles purkenavet i enda større grad fra 
Kvam. For garden Kvam betyr dette at den gamle driftsbygningen for så vidt blir ubenyttet og 
det vil ikke lenger være inntektsmuligheter som følge av utleie til Ro Drift AS.  
 
Som også nevnt i forutgående delingssak har rådmannen sine betenkeligheter med denne 
måten å organisere en landbruksvirksomhet. Det bidrar til å hule ut ressursgrunnlaget på 
garden og at det som egentlig skal være virksomheten på garden juridisk sett tilhører en 
annen enn eieren av garden. Over tid er dette ikke den eier- og driftsformen som samfunnet 
er best tjent med, selv om det for den enkelte næringsutøver kan være tjenlig for en kortere 
eller lengre periode. Det kan bidra til en oppsplitting av virksomheter og at en bringer nye 
eiere inn på en arena som tradisjonelt bare den selveiende bonde har tilgang. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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I dette tilfellet er loddet allerede kastet og det følger naturlig av tidligere disposisjoner at ei 
slik tomt kan utvides i takt med virksomhetsutviklingen.  
 
For kulturlandskapet vil ervervet få mindre betydning. Området rundt purkefjøset er allerede 
så pass preget av denne virksomheten at dette ervervet ikke bidrar til noe vesentlig preg på 
landskapet.  
 
Erververs kvalifikasjoner 
Ro Eie As er et selskap med begrenset ansvar og selskapets kvalifikasjoner vil enhver tid være 
avhengig av den kompetansen som er blant selskapets eiere og ansatte. Med Frants Eirik 
Kvam som eier og driver anses kvalifikasjonskravet å være tilfredsstilt.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 04.06.2019 sak 36/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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KLAGEBEHANDLING - PLANID 153B - LISETRA 2 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 153b  
Arkivsaksnr.: 15/1980     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Klage fra Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, på vegne av Lisetra velforening, 15.4.2019 
Klage fra Tone og Bjørn Bjerke, 16.4.2019 
Klage fra Carl Terje Lippestad og Ellen Kathrine Lunaas, 17.4.2019 
Klage fra Sissel Faller og Asle Hagen, 17.4.2019 
Plankart, datert 5.11.2019, vedtatt 28.3.2019 
Planbestemmelser, datert 28.3.2019 
Planbeskrivelse, datert 20.11.2017 
ROS-analyse, datert 20.11.2017  
Sammenstillingen med kommentarer 1. og 2. gangs høring 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader fra klagerne – fulltekst 1. og 2. gangs høring 
Særutskrift KST-sak 27/19, 28.3.2019, sluttbehandling 
Særutskrift PU-sak 89/18, 6.11.2018, andre gangs høring 
Særutskrift PU-sak 85/17, 5.12.2017, første gangs høring 
 
Sammendrag: 
Klagene omhandler samme forhold og blir behandlet sammen. Klagene tilfører ikke saken 
nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av kommunestyret 28.3.2019, 
sak 27/19. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen 
i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret i Øyer vedtok 28.3.2019, i sak 27/19, følgende: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, 
med rådmannens forslag til endringer etter 2. gangs offentlig ettersyn. Planbestemmelsenes 
pkt. 2.8: ordet løysløype strykes.» 
 
Vedtaket ble kunngjort i brevs form med elektronisk forsendelse 4.4.2019 til samtlige som 
hadde hatt merknader til planarbeidet, og det ble kunngjort i Lillehammer Byavis samme dag.  
 
Det er innkommet 4 klager. Alle klagene er fremsatt innenfor klagefristen, og alle har 
klagerett, jf. forvaltningslovens §§ 28 og 29. 
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Alle klagene retter seg mot en reguleringsendring som medfører at en LNF/skiløype-trasé ble 
omregulert til kjøreveg med skiløype ved siden av. 
 

  
 
Over vises utsnitt av gammelreguleringsplan og ny reguleringsplanplan. Strekningen som 
påklages er ca. 100 m. 
 
  
1. Kort oppsummert klage fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS på vegne av Lisetra 

Velforening: 
Velforeningen fremfører at «reguleringsplanvedtaket lider av saksbehandlingsfeil ved at 
kommunestyret har gjort en mangelfull vurdering som grunnlag for vedtagelsen av 
reguleringsplanen. Dette har gitt seg utslag i en mangelfull begrunnelse».  
I korte punkter refereres: 
 Det er ikke gitt en reell begrunnelse for hvorfor det skal være et behov for at 

utrykningskjøretøy skal benytte en vei mellom Høghaugvegen og Furtholoa. 
Utredningsplikten i forvaltningslovens § 17 er ikke ivaretatt. 

 Furtholoa er tilstrekkelig adkomst for all utrykning inn til de innerste områdene.  
 ROS-analysen viser at vegsystemet er tilstrekkelig mht. brann/slokkevann/politi. 
 Hele Høghaugvegen må oppgraderes for å kunne brukes som beredskapsveg. Ved 26/197 

er det ikke tilstrekkelig vegareal. Det kan være at det langs Høghaugvegen er flere 
hyttetomter som blir berørt. 

 Det er ikke foretatt interesseavveining mellom berørte hytteeiere og behovet for å 
omregulere tursti til kjøreveg. 

 Det er vesentlige mangler ved begrunnelsen for omregulering til kjørevei, jf. 
forvaltningslovens § 25. Det er ikke begrunnet hvorfor det er behov for at 
utrykningskjøretøy skal benytte veien, når beredskapen er sikret ved gjennomkjøring fra 
Lie-Hornsjøveien. Videre kan vi ikke se det er foretatt vurderinger av hvilke konsekvenser 
omreguleringen får for berørte hytteeiendommer og nærmiljøet for øvrig. 
 

Velforeningens konklusjon: «Reguleringsvedtaket må derfor oppheves, ettersom det ikke er 
en fjerntliggende mulighet for at den manglende vurderingen og begrunnelsen har virket inn 
på planens innhold, jf. fvl. § 41.» 
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2. Kort oppsummert klage fra Tone og Bjørn Bjerke (gbnr 26/197) 
 De ber om at det fremlegges rettslig dokumentasjon på vegrett på LAA for 

landbrukseiendommer i Lisgrend. 
 Behovet for beredskapsveg er utelukkende et vikarierende argument for å 

imøtekomme utbyggeres ønske om å etablere adkomst til nye hytteområder. 
 Vegen er regulert inn på deres eiendom. De har hele tiden vært klar på at de ikke 

frivillig avstår areal til veg.  
 Mener rådmannen bevisst har unnlatt å fremføre deres innsigelser. 
 

Bjerkes konklusjon: «Anmoder om at kommunen omgjør reguleringsplanvedtaket ved at det 
tidligere arealformålet videreføres i den reviderte reguleringsplanen for Lisetra 2.»  
 
 
3. Kort oppsummert klage fra Carl Terje Lippestad og Ellen Kathrine Lunaas (gbnr 18/154) 

 De ber om at det fremlegges rettslig dokumentasjon på vegrett på LAA for 
landbrukseiendommer i Lisgrend. 

 Behovet for beredskapsveg er utelukkende et vikarierende argument for å 
imøtekomme utbyggeres ønske om å etablere adkomst til nye hytteområder. 

 Mener rådmannen bevisst har unnlatt å fremføre deres innsigelser. 
 Det er vesentlige mangler ved begrunnelsen for omregulering til kjørevei, jf. 

forvaltningslovens § 25. Det er ikke begrunnet hvorfor det er behov for at 
utrykningskjøretøy skal benytte veien, når beredskapen er sikret ved gjennomkjøring 
fra Lie-Hornsjøveien. Videre kan vi ikke se det er foretatt vurderinger av hvilke 
konsekvenser omreguleringen får for berørte hytteeiendommer og nærmiljøet for 
øvrig. 

 
Lippestad/Lunaas konklusjon: «Reguleringsvedtaket må derfor oppheves, ettersom det 
ikke er en fjerntliggende mulighet for at den manglende vurderingen og begrunnelsen 
har virket inn på planens innhold, jf. fvl. § 41. Anmoder om at kommunen omgjør 
reguleringsplanvedtaket ved at det tidligere arealformålet videreføres i den reviderte 
reguleringsplanen for Lisetra 2.» 

 
4. Kort oppsummert klage fra Sissel Faller og Asle Hagen (gbnr 18/153) 

 Behov for beredskapsveg er ikke tilstede og heller ikke dokumentert. Dersom den 
ikke stenges med bom vil den være ordinær gjennomfartsveg. Høghaugvegen egner 
seg ikke til gjennomfartsveg. 

 Det bestrides at det er vegrett på den vegen som i dag går inn til 18/153. Den er i 
senere tid brukt av entreprenører. Minimalt med landbruksdrift. Kommunen har 
ingen rett til å gi vegrett på denne strekningen. Det er en sak mellom grunneier og 
hytteeier. 

 Mener rådmannen bevisst har unnlatt å fremføre deres innsigelser. 
 Det er vesentlige mangler ved begrunnelsen for omregulering til kjørevei, jf. 

forvaltningslovens § 25. Det er ikke begrunnet hvorfor det er behov for at 
utrykningskjøretøy skal benytte veien, når beredskapen er sikret ved gjennomkjøring 
fra Lie-Hornsjøveien. Videre kan vi ikke se det er foretatt vurderinger av hvilke 
konsekvenser omreguleringen får for berørte hytteeiendommer og nærmiljøet for 
øvrig. 



  Sak 75/19 

 Side 46 av 57   

 
Faller/Hagens konklusjon: «Reguleringsvedtaket må derfor oppheves, ettersom det ikke 
er en fjerntliggende mulighet for at den manglende vurderingen og begrunnelsen har 
virket inn på planens innhold, jf. fvl. § 41. Anmoder om at kommunen omgjør 
reguleringsplanvedtaket ved at det tidligere arealformålet videreføres i den reviderte 
reguleringsplanen for Lisetra 2». 

 
 
Vurdering: 
 
Angående landbrukets vegrett 
Både Bjerke, Faller/Hagen og Lippestad/Lunaas ber kommunen legge frem dokumentasjon 
på rettslig vegrett på vegen som binder Høghaugvegen og LAA til vegnettet innenfor 
reguleringsplanområdet i nord. Historiske vegretter er kun tatt hensyn til i planarbeidet. 
Dersom disse bestrides må dette fremføres for rette instans – jordskrifteretten. Forholdet 
behandles ikke i det videre i klagen. 
 
Angående behov for beredskapsveg 
I planbeskrivelsens pkt. 5.1.2 står det om veger og parkering: 

«Veger og parkering 
Innenfor planområdet er det to typer veger; hovedveg og sekundærveg. Det er anlagt møteplasser 
med maks avstand 150 m.  

Nytt i dette planforslaget er at en eldre landbruksveg oppgraderes til kjøreveg. Da vil det bli 
sammenhengende vegnett slik at i underkant av 100 tomter sikres en alternativ utkjøring til 
Hornsjøvegen dersom dette er nødvendig. Tidligere var det for disse tomtene kun en adkomstveg fra 
Hornsjøvegen til egen tomt.  

Hyttebeboere sør for landbruksvegen og Lisetra velforening og har i lengre tid ønsket 
landbruksvegen sperret for gjennomkjøring. Vegen ble i for en tid tilbake tilrettelagt for bruk som 
kjøreveg, da adkomst inn i området Furtholoa måtte graves av. Landbruksvegen ble da gruset. 
Denne oppgradering landbruksvegen har medført videre bruk både med personbiler og 
lastebiler/traktor/anleggsmaskiner etter at Furtholoa ble operativ igjen.   Da rettighetshaver til bruk 
av ferdselsåra ikke ønsket å sette opp bom, har landbruksvegen blitt benyttet til kjøreformål også 
utenfor landbruksarbeider helt frem til i dag.  

Omregulering av landbruksvegen til permanent kjøreveg vil sikre fremkommelighet og bedrer 
beredskapen i området. Videre vil trafikksikkerheten bedres, idet trafikkbelastningen trolig vil fordele 
seg noe bedre. Dette må veie tyngre enn hytteeiernes ønske om mindre trafikk på vegen forbi sin 
hytte. Totalt for Lisætra2 utbyggingen vil dette være i tråd med regionale myndigheters fokus på 
beredskap og trafikksikkerhet.  

Frisiktsoner, H 140, opparbeides i henhold til planen. Det planeres i sonen slik at terreng og 
vegetasjon ikke rager høyere enn 0,5 m over fluktlinje mellom de møtende vegbaner. Innenfor 
frisiktsonen er det ikke tillatt å plassere innretninger eller gjenstander som vil rage høyere enn 0,5 m 
over fluktlinjen. 
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Hovedvegene er utskilt som egne parseller. Sekundærvegene ligger på privat tomtegrunn.  

Grunneierne/beboerne innen reguleringsplanen har bruksrett til det samlede vegsystem innenfor 
planområdet, inkl. del av eksisterende plan som ligger utenfor. Grunneiere til omkringliggende 
skogsarealer kan bruke vegsystemet innenfor planområdet i forbindelse med jord- og skogbruksdrift 
på deres eiendommer. Vegene i feltet vinterbrøytes. Det forutsettes tilstrekkelig 
biloppstillingsplasser ved hver enkelt hytte. Det er regulert inn en utfartsparkering nordøst i 
planområdet. Vegsystemet har gjennom flere år vist seg å fungere godt.» 

Videre står i det i planbestemmelsene pkt. 1.7: 

«Veg, vann og avløp 
Vegforbindelse mellom Høghaugvegen og Furtholoa skal kun brukes for utrykningskjøretøy inntil 
Høghaugvegen er tilstrekkelig utbedret. Vegene skiltes i den sammenheng med «Gjennomkjøring 
forbudt», med underskilt om at dette ikke gjelder utrykningskjøretøy i tjeneste. 

 
BFF2-8 har adkomst via Høghaugvegen og Gammellykkja. BFF 9-18 har adkomst via Furtholoa. 
Området BFF1 har delt adkomst gitt adresse. 

 
Veg kan sperres med bom der det er anvist i plankartet dersom kommunen anser det nødvendig. 
Tiltaket er søknadspliktig.  (…)» 

 
Planbestemmelsenes pkt. 3.1: 

«Områder merket SKV skal benyttes til veg. I områdene kan det anlegges kjøreveger, med 
nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, 
murer, stabiliserende tiltak. Vegene skal vinterbrøytes. 
 
Områdene kan også inkludere annen veggrunn som skjæringer, fyllinger, vegetasjonssone med mer.  
 
Alle tomter innen reguleringsplanen har bruksrett til det samlede veisystem innenfor planområdet. 
Grunneiere til omkringliggende skogsarealer kan bruke hovedveisystemet innenfor planområdet i 
forbindelse med jord- og skogbruksdrift på deres eiendommer.» 
 

I planbestemmelsenes pkt. 6.3 står det om LAA: 
«I område merket LAA tillates landbrukstransport. 
 
I planbestemmelsenes pkt. 9.3 står en rekkefølgebestemmelse om fortetting: 
Dersom det innenfor planområdet foretas fortetting av hyttetomter i fremtiden skal ikke særpreget 
svekkes nevneverdig. Videre skal adkomstveg inn til fortettingsområdet vurderes med tanke på 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dersom adkomstvegen ikke har tilstrekkelig 
fremkommelighet, kan fortettingen ikke skje uten at vegen utbedres.» 
 
 
ROS-analysen, datert 20.11.2017, er utarbeidet med bakgrunn i planforslaget.  
I pkt. 21 og pkt. 29 står det «at sikkerheten er ivaretatt». Dette er kommentarer/ 
konklusjoner ved vurdering av planforslaget, ikke dagens situasjon/gjeldende plan. ROS-
analysen skal analysere planforslagets virkning, basert på det planforslaget som var på 
høring, inkludert planendring med å koble vegene sammen. 
 
Rådmannen finner at behovet for sammenkobling er tilstrekkelig belyst og utredet gjennom 
planbeskrivelse, bestemmelser og ROS-analyse.  
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Beredskapsmessig er det viktig med to veger ut av et stort hytteområde dersom dette kan la 
seg gjøre. Samfunnssikkerhet og beredskap har fått et mye større fokus de siste årene, både 
sentralt, regionalt og lokalt.  
 
Ved 1. gangs offentlig ettersyn ble det massiv motstand mot planendringen om å koble 
sammen vegene. Dette medførte at det ved 2. gangs offentlig ettersyn ble lagt inn 
bestemmelser som at det ikke skal være tillatt med generell gjennomkjøring før 
Høghaugvegen er oppgradert noe. Gjennomkjøringen skal kun brukes i 
beredskapssammenheng og til landbrukstransport. Slik skal trafikken på Høghaugvegen ikke 
øke. Det skal skiltes med beredskapsveg og landbruksadkomst. All annen kjøring vil være 
ulovlig. Det vil derfor ikke være noe endring for oppsittere langs Høghaugvegen mht. 
trafikkbelastning, støy og støv med de endringer som ble inntatt ved 2. gangs offentlig 
ettersyn.  
 
Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger planer om å bygge flere fritidstomter innenfor 
planområdet med adkomst via Høghaugvegen. Slike innspill vil komme gjennom overordnede 
planer og en vil da måtte vurdere både behov for tomter samt adkomst. Dette har ikke vært 
vurdert i denne planen, da det ikke er aktuelt. I rekkefølgebestemmelsen som omhandler 
fortetting, så gjelder det fortetting i byggeområder (gule områder). 
 
Angående manglende fremstilling av merknader/kommentarer fra hytteeiere: 
Rådmannen har sammenfattet alle innkomne merknader og kommentert disse. Der 
merknadene har medført endring, fremkommer dette i det aktuelle saksfremlegget. 
Merknader som ikke tas hensyn til, kommenteres ikke ytterligere utover merknadsnotatet.   
 
At ikke alle merknader ikke tas til følge er normalt, men alle skal være vurdert. Rådmannen 
mener alle merknader i denne saken er sammenstilt og kommentert på et godt nok grunnlag 
til at politikerne kan fatte en beslutning i saken. 
  
Klagene tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 28.3.2019 i sak 27/19. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagene omhandler samme forhold og blir behandlet sammen.  
 
Klagene tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 28.3.2019, sak 27/19.  
 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1054     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
76/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 56/19 World cup i Kvitfjell 2019, 2020 og 2021 – søknad om tilskudd 
Sak 83/12 Økonomirapportering 2. kvartal 2012 
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram forslag til retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement» i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 56/19. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 56/19 at administrasjonen utarbeider forslag til retningslinjer 
for bruk av disposisjonsfond «Idrettsarrangement». 
 
Bakgrunn for disposisjonsfond «Idrettsarrangement» er at det i 2012 ble utbetalt utbytte fra 
Hafjell Alpinsenter AS på kr 1 395 000 utover budsjettert nivå. Kommunestyret vedtok å 
avsette beløpet til disposisjonsfond øremerket finansiering av idrettsarrangement i Hafjell.  
 
Det ble opprettet som et eget disposisjonsfond, og disponeres fritt av kommunestyret. 
 
Fondet ble ikke benyttet i årene 2012-2017.  
Fra 2018 er det gjort følgende vedtak om bruk av fondet:  
 
Sak  Formål Beløp 
KS 111/18 Tilskudd ØTI klubbhus Kr 197 000 
FSK 9/19 §13 Parabob World cup i Norges olympiske bob- og akebane Kr 10 000 
KS 13/19 Emisjon Hafjell Idrett AS Kr 70 000 
KS 35/19 Para ski og snowboard-VM 2021 Kr 250 000 
KS 56/19 World cup Kvitfjell 2019 og 2020 Kr 450 000 
  Disponibelt Kr 418 000 
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Vurdering: 
Ved opprettelse av disposisjonsfond Idrettsarrangement er føringene i kommunestyresaken 
at fondet skal brukes til å finansiere idrettsarrangement i Hafjell. I ettertid har det blitt brukt 
av fondet til å finansiere også andre idrettslige tiltak.  
 
Rådmannen legger til grunn intensjonen fra kommunestyrevedtaket da fondet ble opprettet, 
at midlene skal brukes til idrettsarrangement i Hafjell. Videre mener rådmannen det vil være 
naturlig å se i sammenheng arrangement i Hafjell og Kvitfjell, da det ene vil underbygge det 
andre, for å få større arrangement til vår region. 
 
Tilrådning for bruk av disposisjonsfondet er tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
og Kvitfjell nasjonalanlegg. Dette kan være både konkret planlagte arrangement og arbeid for 
å få arrangement til anleggene.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell og Kvitfjell nasjonalanlegg, herunder 
konkret planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anleggene. 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 56/19 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag: 
«……. Og Kvitfjell ……..strykes» 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende endringsforslag: 
«…….Hafjell som arena….» 
 
Ordførerens endringsforslag og Roar Øiens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell som arena, herunder konkret 
planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anlegget. 
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REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG 
HANDLINGSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1093     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
77/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammerregionen 
Forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Det har i mer enn to år vært arbeidet med å utvikle en regional arrangementsstrategi. 
Regionrådet behandlet forslaget 10.05.2019. 
De fattet følgende enstemmig innstilling overfor kommunene:  
Regionrådet godkjenner forslag til Arrangementsstrategi for kommunene i 
Lillehammerregionen som grunnlag for behandling i de tre kommunene. 
 
Fakta: 
I innledningen til strategiplanen heter det: 
«Lillehammer-regionen har en lang og stolt tradisjon for arrangementer og er en av landets 
sterkeste arrangementsregioner med et stort mangfold av små og store idretts- og 
kulturarrangement og konferanser gjennom hele året. Dette skyldes i stor grad regionens 
sterke frivillige engasjement, institusjoner og øvrige profesjonelle aktører. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt en felles og overordnet arrangementsstrategi. 
Betydningen arrangement har for den regionale økonomien fordrer at kommunene inntar en 
mer proaktiv og strategisk tilnærming til arrangementsfeltet, for å kunne lykkes med å hente 
ut større verdier av satsingen.» 
 
Arbeidet med arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen er initiert av 
Regionrådet og prosjektet er forankret i den regionale næringsplanen, først vedtatt av 
kommunestyrene i 2014. Strategien vedtas i Regionrådet og de tre kommunestyrene. 
 
Det har vært en prosess på ca 2 år med bred involvering av de ulike interessentgruppene. 
Regionrådet la et omfattende dokument ut på høring vinteren 2019. På bakgrunn av innspill 
og regionrådets føringer, besluttet Regionrådet å bearbeide, strukturere og forenkle 
strategidokumentet og fremme forslag til handlingsplan.  
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Mye av beskrivelsene og begrunnelsene ble tatt bort fra strategidokumentet og er heretter 
en del av kunnskapsgrunnlaget. 
 
Strategien er nå inndelt i hovedmål med delmål hentet fra dokumentet og samlet til 6 
strategier med tilhørende innsatsområder. Bærekraft er et bærende element i strategien. 
Forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 er utarbeidet. Regionrådet har avsatt kr 200.000 til 
oppfølging av regional arrangementsstrategi i 2019. 
 
Vurdering: 
Det har vært et behov for å utvikle en regional arrangementsstrategi i flere år. Siden de 
første årene etter OL/PL-94 har det ikke vært noen felles policy for arrangementsutvikling. I 
Lillehammer kulturstrategi 2014-2027 står det bl.a. «Utvikle regionale 
arrangementsstrategier i samhandling med kompetansemiljøer» Dette arbeidet er spesielt 
forankret i den regionale næringsplanen. 
 
Det er vektlagt at den regionale arrangementsstrategien skal fungere som et strategisk 
dokument for perioden 2019-2023 med årlig rullering. 
Ut fra innsatsområdene i strategien er det laget forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 
basert på de ressurser som er avsatt i Regionrådet inneværende år, og med forbehold om at 
tilsvarende ressurser stilles til rådighet for 2020. Tiltakene gjennomføres innenfor de avsatte 
rammer. 
 
Noen av prosessene som må gjennomføres innebærer deltakelse fra kommunene, 
Lillehammerregionen vekst og Visit Lillehammer. 
Noen tiltak er mulig å gjennomføre innenfor dagens rammer og kapasitet, mens det må 
settes av midler for å kunne gjennomføre enkelte prosesser og tiltak. De videre prosesser vil 
også vise hvordan kommunene kan styrke det strategiske engasjementet for å etterstrebe 
økt bærekraft og verdiskaping for regionen. Teknologi og tettere samhandling ventes å gi 
styrket og mer effektiv innsats på arrangementsfeltet. 
 
Visit Lillehammer har en vedtatt arrangementsstrategi som det er naturlig at revideres i 
samråd med denne strategien. Dessuten arbeides det nå med en nasjonal 
arrangementsstrategi. 
Eventuelle nasjonale føringer på dette feltet bør innpasses ved første rullering av den 
regionale arrangementsstrategien. 
 
Både kommune, LRV og Visit Lillehammer har og tar i dag ansvar for arrangementsarbeidet, 
men ansvarsfordelingen fremstår for mange som uklar. 
Det vil være behov for å gjennomgå og avklare roller og samarbeidsrutiner vedr 
arrangementsoppfølging. Eksempelvis bør akkvisisjonsarbeid innen dette feltet tydeliggjøres. 
Dette må også ses i sammenheng med det foreslåtte tiltaket om å sikre en bedre 
kommunikasjon og informasjonsflyt vedr veiledning ved henvendelser fra arrangører. 
 
CIM EVENT er et arrangementsstyringsverktøy som Lillehammer har deltatt i utviklingen av 
sammen med Trondheim kommune, støttet av bl.a. Fylkesmannen i Oppland og Trøndelag. 
Det er Midtbyen Management i Trondheim som bruker dette verktøyet og de eies av 
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kommunen og næringsliv. De har ansvaret for fordeling av de forskjellige byrommene i 
Trondheim Sentrum som kan brukes til utendørs arrangement.  
Det er gjort et betydelig registreringsarbeid av ulike arenaer i Lillehammer, og intensjonen 
har vært at dette kan være et arrangements- og kommunikasjonsverktøy for arrangører, 
arenaeiere, offentlige myndigheter, politi etc i vår region også. Arbeidet med dette har 
stoppet opp og det må være en prioritert oppgave å avklare om CIM EVENT vil være 
hensiktsmessig redskap for mer effektiv, samordnet og sømløs arrangementsplanlegging i 
vår region.  
 
Eventuelle ressursbehov for oppfølging av den regionale arrangementsstrategien for 2020 og 
påfølgende år må ses i sammenheng med den ordinære budsjettprosessen i kommunene. 
Handlingsplanen rulleres årlig i forbindelse med budsjettprosess i kommunene. Da vurderes 
også om det er grunnlag for justering av selve strategien. 
 
Etter regionrådets behandling i mai er dokumentet oversendt kommunene med sikte på 
behandling i juni 2019. 
 
Regionrådet har til nå hatt en koordinerende funksjon for kommunene i dette arbeidet, men 
regionrådene kan få en annen rolle enn i dag ihht ny kommunelov som trer i kraft etter 
konstituering av nye kommunestyrer, samt fylkessammenslåing av Hedmark og Oppland til 
Innlandet fylkeskommune fra 2020. 
 
Konklusjon: 
Forslag til Regional Arrangementsstrategi legges fram for Øyer kommunestyre til behandling. 
Regionrådets enstemmige innstilling danner grunnlag for behandling i de tre kommunene 
juni 2019. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 
2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende 
budsjett i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i 
sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 57/19 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) stilte spørsmål om det under Innsatsområder Økonomisk/sosial bærekraft 
kulepunkt 2 skal endres til: Bygge merkevaren Lillehammer og Gudbrandsdal. 
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Dette undersøkes til behandlingen i kommunestyret den 20.06.2019. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 
2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende 
budsjett i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i 
sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene. 
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 446  
Arkivsaksnr.: 19/981     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
1/19 Ungdomsrådet 11.06.2019 
 
78/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Øyer kommune legges frem for kommunestyret til 
orientering. 
 
Saksutredning: 
Etter Opplæringslovens § 13-10 skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal 
drøftes av kommunestyret. Etter endt behandling sendes rapporten til Fylkesmannen. 
 
Vurdering: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune legges med dette frem for 
kommunestyret. Resultater og vurderinger er nærmere beskrevet i vedlegget. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 58/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
 
Behandling i Ungdomsrådet 11.06.2019, sak 1/19: 
Det var to medlemmer tilstede i møtet i Ungdomsrådet. 
Tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner gjennomgikk hovedpunktene i rapporten. 
 
Ungdomsrådet ga følgende uttalelse: 
Ungdomsrådet tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Øyer til orientering. 
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REFERATSAK KST 20.06.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1177     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/19 Kommunestyret 20.06.2019 
 
 
Notat om interkommunalt samarbeid 
Handlingsplan for gjennomføring og videreutvikling av interkommunalt samarbeid 
 
Utbyttepolitikk GE AS 
 
Politisk organisering 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtakene tas til underretning 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


