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MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 
Møtedato: 21.02.2019 Tid: 18:00 - 22:00 (møtet kan bli utvidet) 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte ved behandlingen av sakene i 
kommunestyret 
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/3183832.1851.qrxyevvdwp/Politisk+reglements
hefte.pdf 
 
Kl 18.10 – 18.30 Orientering fra Eidsiva Energi AS – fusjonsprosess med Hafslund AS 
Kl 18.30 – 18.40 Orientering fra Nye Veier AS – Planprogram E6 Storhove-Øyer 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

9/19 18/2465     
  201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 

PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
  

 
10/19 19/194     
  PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT    
 
11/19 19/47     
  NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID    
 
12/19 19/294     
  SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK 

FOTBALLAG VED ØYER UNGDOMSSKOLE  
  

 
13/19 19/235     
  EMISJON HAFJELL IDRETT AS    
 
14/19 19/209     
  PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE    
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/3183832.1851.qrxyevvdwp/Politisk+reglementshefte.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/3183832.1851.qrxyevvdwp/Politisk+reglementshefte.pdf
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15/19 18/46     
  HELHETLIG ROS 2019 FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-

ØYER 
  

 
16/19 18/2017     
  SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER 

KOMMUNE  
  

 
17/19 19/166     
  INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
 
18/19 19/192     
  RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER    
 
19/19 18/2728     
  SAKSUTVALG: KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2018:11 NY 

FJELLOV  
  

 
20/19 17/93     
  UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR 

ENGEMARK  
  

 
21/19 18/960     
  201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM    
 
22/19 18/1081     
  PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING    
 
23/19 18/676     
  FASTSETTING AV PLANPROGRAM PLANID 201804- HAUGAN VEST 2   
 
24/19 17/2344     
  PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
25/19 15/1980     
  SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2    
 
26/19 17/1987     
  KLAGEBEHANDLING PÅ REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6    
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201809  
Arkivsaksnr.: 18/2465     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
9/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 1.2.2019 
Varslingskart, datert 1.2.2019 
Varslingskart, alternativ 2, datert 1.2.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby, vedtatt 30.8.2018, sak 66/18. 
 
Sammendrag: 
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge 
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på 
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:  
 
- Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med: 

«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse» 
- Under pkt.  5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i 

kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med lavere 
fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap. 

 
Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune, 
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av 
varslingskart alternativ 2. 
 
Saksutredning: 
Utbyggingen av E6 Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å sikre bedre 
fremkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt reduksjon i 
klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser. 
 
Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, og planprogrammet er 
felles for Lillehammer og Øyer kommuner. Det er eget kart for varsel om oppstart for hver 
kommune. I reguleringsplanen vil juridisk bindende plankart og bestemmelser utarbeides for 
hver kommune separat. 
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Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som regulerer en fire-felt 
sammenhengende motorveg med fartsgrense 110 km/t fra Storhove til Øyer. 
Et planprogram skal avklare planprosessen og sentrale temaer i planarbeidet, jf. pbl § 4-1. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt. Planprogrammet skal også vise hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Det er besluttet å fremme felles planprogram for hele strekningen fra Storhove 
og inn i Øyer kommune, forbi Ensby. Vedtaket som gjøres av kommunestyret i Øyer 
omhandler forhold som geografisk berører Øyer kommune. 
 
Avgrensing Øyer 
Som nevnt under kapittel 1.1 i planprogrammet ble strekningen for nye E6 utvidet fra Ensby 
til sør for Granrudmoen da Nye Veier overtok prosjektet fra Statens vegvesen. Nye Veier 
anbefalte ovenfor Samferdselsdepartementet en forlengelse av utbyggingsprosjektet E6 
Kolomoen - Ensby til også å omfatte strekningen videre nordover slik at det overlappet med 
det ferdig utbygde prosjektet E6 Øyer - Tretten (2013). Dette mente Nye Veier ville være en 
hensiktsmessig tilpassing for å øke den samlede samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet 
og hvor trafikantopplevelsen av ny veg vil bli forbedret. 
 
Nye Veier antar at det kan oppnås sammenhengende motorveg med fartsgrense 110 km/t 
fram til Øyer og at prosjektet vil få en naturlig avslutning mot prosjektet Øyer – Tretten, det 
vil si ca. 1,2 km sør for krysset ved Granrudmoen. Samferdselsdepartementet vurderte i sitt 
brev datert 1. april 2018 at det vil være en god løsning å forlenge Nye Veier sin 
ansvarsstrekning, og på den måten unngå et standardsprang fra 110 km/t til 80 km/t og så 
opp til 90 km/t igjen. 
 
Vurdering av alternativer 
Det er i dag kryss ved Ensby og Granrudmoen i Øyer kommune. Som en del av planarbeidet 
vil det bli sett nærmere på kryssplasseringer. Prosjektet vil se helhetlig på kryssløsninger, og 
med en utvidelse av prosjektet fra KDP E6 Vingrom - Ensby og videre nordover mot 
Granrudmoen kan det være aktuelt å tenke nytt. Etablering av nytt kryss sør for 
Granrudmoen (Hafjell) og nedlegging av Ensbykrysset og eventuelt krysset ved 
Granrudmoen, er noe som vurderes. 
 
Krav til Konsekvensutredning/ forholdet til overordnet plan 
Kapittel 3 i forslag til planprogram gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet, 
både statlig, regionalt og kommunalt. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby ligger som 
grunnlag for løsninger, og gir rammer og føringer for reguleringsplanen for den strekningen 
denne gjelder. 
 
Deler av tiltaket er tidligere konsekvensutredet på kommunedelplannivå i forbindelse med 
Kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby. Planprogrammet legger opp til at hele 
reguleringsplanen på ny skal bli konsekvensutredet, på tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal 
være utredet i henhold til §6 b). Det er derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for 
de tema planprogrammet fastsetter.  
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Medvirkning 
Det legges i planprogrammet opp til medvirkning ut over det som er lovpålagt gjennom plan 
og bygningsloven. Det skal i forbindelse med høring av planprogram og planforslag 
gjennomføres åpent plankontor og åpne folkemøter. Det er opprettet en ekstern 
arbeidsgruppe med representanter fra regionalt nivå. Det er planlagt drøfting av 
planmateriale i regionalt planforum. I forbindelse med behandling av planprogram og 
planforslag skal det orienteres i politisk utvalg. 
 
Planprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte 6.12.18. Nye veier orienterte Kommunestyret den 31.01.19. 
Forslag til planprogram ble diskutert i Regionalt planforum 29.01.19. Det vil bli varslet 
oppstart av planarbeidet samtidig som planprogrammet sendes på høring. 
 
Fremdrift 
Fremdriftsplanen viser fastsetting av planprogram, samt førstegangsbehandling av 
planforslaget, før sommer 2019. Sluttbehandling for reguleringsplanen er forespeilet høst 
2019. Årsaken til den raske fremdriften er planlagt byggestart i 2020. 
 
Vurdering: 
Rådmannen anser planprogrammet til å være av tilfredsstillende kvalitet for å legges ut til 
høring/offentlig ettersyn. Under følger en vurdering av relevante tema. 
 
Felles planprogram 
Nye veier har utarbeidet et felles planprogram for hele planstrekningen. Fra Storhove til 
Ensby ligger kommunedelplanen til grunn. Rådmannen presiserer at vedtak som blir fattet 
gjelder planprogrammet for strekningen som geografisk ligger innenfor Øyer kommune. 
Vedlagt varselkart viser også dette.  Rådmannen vil etter høringen vurdere om det er 
hensiktsmessig å fastsette et felles planprogram, eller om det blir behov for å ha to separate 
planprogram. Dette vil blant annet avhenge av behov for endringer som følge av høringen 
eller politisk behandling i forbindelse med høringen. Planens juridiske dokumenter vil uansett 
bli delt opp mellom Øyer og Lillehammer kommuner. 
 
Fremdrift  
Det legges opp til en hurtig fremdrift for planarbeidet og det er liten tid mellom foreslått 
tidspunkt for vedtak av planprogram og tidspunkt for når det må foreligge et utkast til 
planforslag, for at planen skal kunne legges ut på høring ca. en mnd. etter vedtak av 
planprogrammet. Rådmannen er opptatt av effektivitet i planarbeidet, men samtidig skal 
planprosessen og planmaterialet ha god kvalitet. Rådmannen stiller spørsmål om Nye Veiers 
fremdriftsplan grenser opp mot uforsvarlig hurtig fremdrift, men legger til grunn at 
kommunen kommer til å ta seg den tiden det tar for å kunne saksbehandle dokumentene 
innenfor reguleringsplanprosessen på en forsvarlig måte. Det er kommunen som skal ha 
hånd om alle prosedyrer i planarbeidet. 
 
Opplegg for medvirkning 
Rådmannen ser det som positivt at det gjennomføres «åpent plankontor» og folkemøter i 
forbindelse med høringene av planprogram og planforslag. Dette gjør det mulig for 
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offentligheten å få enklere tilgang til et så omfattende planmateriale, samt å gi rom for å 
opplyse om konsekvenser for enkelt tema eller områder. Opplegget for medvirkning som er 
skissert virker også å ivareta behovet for tett dialog med politikerne og regionale 
myndigheter på en god måte. 
 
Konsekvensutredning 
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn under 
forskrift om konsekvensutredninger - § 6b) Vedlegg I, pkt. 7. Det er enighet om å 
gjennomføre KU på reguleringsplan nivå for hele planområdet, selv om 
strekningen Storhove – Ensby allerede er konsekvensutredet i KDP. Rådmannen ser det som 
positivt at det gjennomføres en felles KU for hele strekningen, og mener dette er med på å 
ivareta helheten. Det gjør at man i stor grad unngår vurdering av gråsoner, mellom hva som 
er en vesentlig og mindre vesentlig endring av KDP i reguleringsplanforslaget, og hvorvidt 
ulike tema har riktig detaljnivå i utredningene som ble gjort i KDPs konsekvensutredning. For 
mange tema er konsekvensutredningen i KDP gjort med høyt detaljnivå, og mye av 
informasjonen herfra kan tas med inn og brukes som grunnlag i de nye vurderingene. Statens 
vegvesens håndbok V712 for ikke prissatte konsekvenser vil bli benyttet som metode for 
konsekvensutredningen. Relevante tema fra prissatte konsekvenser vil bli tatt med som egne 
tema i konsekvensutredningen, men her vil ikke V712-metodikken bli benyttet. For Øyer 
kommune er liten del av strekningen innenfor KDP Vingrom-Ensby, så 
konsekvensutredningen for store deler av strekningen vil være ny. 
 
Konsekvensutredningen skal dermed, som vist i kapittel 6, ta for seg «landskapsbilde», 
«naturmangfold», «naturressurser», «friluftsliv/by- og bygdeliv» og «kulturarv», 
(ikkeprissatte konsekvenser), i tillegg til «støy», «luftforurensning», «trafikk», «klima» og 
«lokal og regional utvikling» (prissatte konsekvenser). Det vil bli gjort en samlet vurdering av 
virkninger av tiltaket. Det stilles krav om at vekting mellom ulike tema skal synliggjøres. 
 
Alternativer:  
- Kryss 
Rådmannen ser positivt på at det skal utredes alternativer for nye kryssløsninger og retning 
på vegutvidelse i planarbeidet og at det skal fremgå i planarbeidet de vurderingene som er 
gjort. Men rådmannen forventer at det kan oppstå situasjoner i planprosessen som gjør det 
ønskelig å fremlegge alternative løsninger for delstrekninger, spesielt med tanke på 
kryssløsninger, da dette ikke har vært gjenstand for vurderinger i overordnet plan. 
 
- Fartsgrense 
Det planlegges utbygging av ny veg med fartsgrense 110 km/t. Veg med slik fartsgrense har 
store krav blant annet til kurvatur. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og 
store inngrep i kulturlandskapet må det konsekvensutredes et alternativ med lavere 
fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap. 
 
Ut over dette finner rådmannen at tema som er aktuelle for konsekvensvurdering i Øyer 
kommune er belyst i planprogrammet.  
 
Avgrensning Øyer - Varslingsområde  
Nye veier foreslår et varslingsområde som strekker seg fra Øyers grense og frem til sør for 
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Lilleputthammer. Varslingsområde tar med seg mer enn det som skal reguleres til veg, for å 
kunne vurdere og inkludere vassdrag, terrenghelninger, landbruksveger og evt. rigg og 
anleggsområder. Varselgrense er ikke det samme som endelig planavgrensning, men en ytre 
grense for områder som kan inkluderes i plangrensen. Nye veier mener de i varselgrensen 
har tatt høyde for dette, og har med tilstrekkelig areal. 
 

      
Nye Veier AS – Varslingsområde                Alt. 2 Varslingsområde 
 
I oppstartsmøte med Nye Veier ba rådmannen Nye Veier AS om å lage et alternativ 2 til 
varslingsområde. Rådmannen foreslår at varslingsgrensa utvides til å gå forbi Granrudmoen 
kryss og videre til Jevnefjorden/Langvik camping, jf. varslingskart alternativ 2.  Bakgrunnen 
for ønske om et utvidet varslingsområde er at rådmannen ønsker at man skal tenke helhetlig 
på strekningen og derav ta med krysset i Øyer sentrum/Granrudmoen i sammenheng med 
reguleringen av E6 med 110 km/t fartsgrense. 
 
Krysset på Granrudmoen var ikke gjenstand for større endring i forbindelse med regulering 
av E6 fra Granrudmoen til Tingberg i 2007-2009, selv om Øyer kommune ønsket en annen 
løsning. I forbindelse med reguleringen den gangen ble det kun gjort mindre justeringer for 
fotgjengere under E6. Krysset fremstår fortsatt som trafikkfarlig for myke 
trafikanter/skolebarn som passerer under krysset, da gang/sykkelvegen krysser to av-/på-
kjøringsramper til E6.  
 
I forbindelse med orienteringer og drøftinger i KST-møtet i januar i år, omkring planarbeidet 
for regulering av E6 til Øyer sentrum, er det trukket inn diskusjoner rundt 
planlegging/regulering av løp nummer to for E6 i Skarsmoen. Rådmannen mener at tunnel i 
Skarsmoen ikke bør trekkes inn i dette arbeidet som nå initieres. Planprogrammet for 
tunnelløp nummer to ble vedtatt av Kommunestyret, sak 84/17, den 23.11.2017 og er et eget 
planarbeid. Nye veier har fått midler til planlegging og bygging av E6 helt frem til Otta. Med 
bakgrunn i ÅDT på dagens E6 bør planarbeidet for tunnelløp nr. 2 gjenopptas snart, men 
uavhengig av denne reguleringsplanen. 
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VA 
Under pkt. 3.5.2 pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med: 
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse» 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at planprogrammet tar med seg de intensjonene som ligger i 
kommunedelplanen for Vingrom – Ensby og innholdet som skal konsekvensutredes på en 
tilfredsstillende måte. Planprogrammet legger opp til en bred medvirkning, men fremdriften 
er etter rådmannen vurdering svært ambisiøs og det bør vurderes om denne er 
gjennomførbar før fastsetting av planprogrammet.  
 
Rådmannen forventer et godt og gjennomarbeidet planforslag, hvor de faglige vurderingene i 
konsekvensutredningen legger grunnlag for valg av løsninger, og at det 
åpnes for medvirkning gjennom hele planprosessen. Rådmannen anbefaler at 
planprogrammet sendes på høring med varslingskart alternativ 2. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge 
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på 
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:  
 

- Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med: 
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse» 

- Under pkt.  5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i 
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med 
lavere fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap. 

 
Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune, 
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av 
varslingskart alternativ 2. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 8/19 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstilling: 

1. Planprogrammet legges ut med plankart merket alternativ 2.  
2. Framdriftsplanen suppleres med åpne møter og politiske møter.  
3. Det skal i tillegg utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t.  
4. Høringsfristen utsettes og settes i god tid etter ferieavvikling sommeren 2019 
5. Tiltakets lokale og regionale virkning skal inneholde konsekvenser for 

sentrumsutvikling i Øyer sør, spesielt med tanke på stedsutvikling, infrastruktur, 
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fremkommelighet/trafikksikkerhet, barn- og unge og næringsutvikling, samt 
tilknytning til jernbane. Eksempler fra tilsvarende tiltak bør innhentes».   

 
Rådmannens forslag til 1.avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til 1.avsnitt 1.strekpunkt ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til 1.avsnitt 2.strekpunkt ble vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 2 H, 1 KrF) 
mot 2 stemmer (2 SP). 
Rådmannens forslag til 2.avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag punkt 3 ble vedtatt med 6 stemmer (2 AP, 1 H, 2 SP, 1 
KrF) mot 1 stemme (H). 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag punkt 4 ble vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 2 SP, 1 KrF) 
mot 2 stemmer (H). 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge 
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på 
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:  
 

- Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med: 
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse» 

- Under pkt.  5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i 
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med 
lavere fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap. 

 
Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune, 
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av 
varslingskart alternativ 2. 
 

1. Planprogrammet legges ut med plankart merket alternativ 2.  
2. Framdriftsplanen suppleres med åpne møter og politiske møter.  
3. Det skal i tillegg utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t.  
4. Høringsfristen utsettes og settes i god tid etter ferieavvikling sommeren 2019.02.19. 
5. Tiltakets lokale og regionale virkning skal inneholde konsekvenser for 

sentrumsutvikling i Øyer sør, spesielt med tanke på stedsutvikling, infrastruktur, 
fremkommelighet/trafikksikkerhet, barn- og unge og næringsutvikling, samt 
tilknytning til jernbane. Eksempler fra tilsvarende tiltak bør innhentes. 
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PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/194     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
10/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planstrategi Øyer kommune 2016-2019 – forslag til revidert framdrift 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019 – 2022     
KS-sak 102/17 Øyer kommunes planstrategi 2016 – 2019 – forskjøvet framdrift 
KS-sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sak 83/16 Planstrategi for Øyer kommune 2016 – 2019, og i sak 
102/17 ble framdriften i planstrategien revidert. I økonomiplan 2019 – 2022 varslet rådman-
nen behov for en egen sak om ytterligere revidert framdrift tidlig i 2019.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret skal innen et år etter konstituering vedta en 4-årig planstrategi. Den 
kommunale planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunestyret til å 
avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens 
behov. Planstrategien skal gi en systematisk vurdering av kommunens planbehov, slik at 
kommunen best mulig kan møte aktuelle utfordringer framover. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019, og reviderte 
framdriften i denne i sak 102/17. I økonomiplan 2019 – 2022 er planoppgaver i økonomiplan-
perioden omtalt i eget kapittel, og rådmannen varslet her behovet for en egen sak tidlig i 
2019 for å justere framdrift.  
 
Vurdering: 
En rekke større planer er forutsatt vedtatt i 2019. Rådmannen mener det er behov for å 
forlenge planprosessene i tid, både av kapasitetshensyn, for å sikre gode planprosesser og 
hensynta sammenheng mellom flere av planene. 
 
 Arbeid med ny planstrategi for 2020 – 2024 vil bli igangsatt høsten 2019.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 13/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
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NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/47     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
11/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Oversikt over interkommunale samarbeid per 1. januar 2019  
 Fra KS mai 2018: Utfordringsbilder for kommunesektoren - noen trender og 

utviklingstrekk  
 Innspillsnotat fra felles formannskapskonferanse 24. august 2018 
 Skisse til ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Interkommunalt samarbeid er satt på dagorden, for å sikre en strategisk tilnærming til valg 
som må gjøres. Formannskapene i de 3 kommunene i Lillehammer-regionen hadde på 
bakgrunn av et notat fra rådmennene, en innpillsrunde i sine møter 15. januar 2019. Notatet 
er grunnlaget for denne saksframstillingen, og innspillene fra formannskapene går fram i 
saken. Saken drøftes i felles formannskapsmøte, og går deretter til behandling i kommunene 
ved formannskapet og kommunestyret.  

Saksutredning: 
 
Bakgrunnen:  
Interkommunalt samarbeid settes på dagorden, for å sikre en strategisk tilnærming til valg 
som må gjøres. 

Notat fra rådmennene om interkommunalt samarbeid ble lagt for formannskapene i møte 
15. januar 2019 for å få innspill til temaet, og den videre behandlingen av saken. Notatet er 
grunnlaget for videre saksframstilling nedenfor.  

I 2018 var temaet interkommunalt samarbeid løftet inn i regionrådet for Lillehammer-
regionen. Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år. Rundt år 
2000 ble grunnlaget for 3:1-samarbeidet lagt, under mottoet:” Hva har vi tre av som vi kan 
klare oss med en av?”  
 
Årene har gått, og den tydelige strategien vi en gang hadde er ikke så tydelig lenger, verken 
politisk, administrativt eller faglig.  
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Temaet ble derfor – via regionrådet – satt på dagsorden på felles formannskapskonferanse 
24. august 2018. Hva er styrker og fordeler ved interkommunalt samarbeid? Hvilke 
utfordringer finnes, og hvordan kan en jobbe med dem?  Dette var blant problemstillingene 
formannskapene arbeidet med denne dagen. Med utgangspunkt i innledninger og 
gruppeprosesser, ga formannskapsmedlemmene innspill til utvikling av en ny/fornyet 
strategi for interkommunalt samarbeid.  Vedlagt følger innspillsnotatet fra felles 
formannskapskonferanse. 

Felles konklusjon fra formannskapskonferansen var dette: 

«Rådmennene i Gausdal, Lillehammer og Øyer gis i oppdrag å samle og bearbeide 
resultatene fra felles formannskapskonferanse om interkommunalt samarbeid. På bakgrunn 
av dette fremstilles forslag til felles saksframlegg med ny/fornyet strategi for interkommunalt 
samarbeid som legges fram til behandling i de tre kommunestyrene.» 

Notatet med vedleggene er rådmennenes første svar på oppdraget. Notatet legges i januar 
2019 fram for formannskapene i hver enkelt kommune, for drøfting og innspill til videre 
arbeid.  

Det foreslås at det på grunnlag av innspill fra formannskapene utformes et felles 
saksframlegg mv. for drøfting i felles formannskapsmøte i februar 2019. Samme dag vil hvert 
enkelt formannskap formelt behandle saken for å gi innstilling til sitt kommunestyre. 
Behandling i kommunestyrene blir da i mars-møtene i 2019.  

Et historisk tilbakeblikk 
 
Interkommunalt samarbeid framstår som en strategi for å gjøre kommunene i Norge rustet 
til å ivareta oppgaver med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Omfanget 
av interkommunalt samarbeid er stort, og det samarbeides i stadig større grad om kommunal 
forvaltning og kjerneoppgaver.  

Med formalisert interkommunalt samarbeid menes avtalebasert samarbeid i form av kjøp og 
salg av tjenester, administrativt vertskommunesamarbeid med myndighetsoverføring til en 
vertskommune etter kommunelovens §28b, samt alle former for samarbeid med en 
organisatorisk overbygning dvs. vertskommune med felles folkevalgt nemnd, styre etter 
kommunelovens §27, interkommunalt selskap (IKS) eller aksjeselskap (AS) med kommunal 
eiermajoritet. Samarbeid der staten eller private aktører er dominerende deltakere regnes 
ikke som interkommunalt samarbeid. Definisjonen rommer samarbeidsformer både med og 
uten en organisatorisk overbygning. 

3:1-samarbeidet. 
Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år, og opprettet flere 
interkommunale selskaper og samarbeidsrelasjoner. Renovasjonsselskapet GLØR ble etablert 
allerede i 1983. Samarbeidet skjøt fart i 2001 da grunnlaget for 3:1-samarbeidet ble lagt, 
under mottoet: «Hva har vi tre av som vi kan klare oss med en av?» I 2003 opprettet 
kommunene et felles IKT-selskap, Ikomm IKS (etter hvert Ikomm AS), og besluttet at 
kommunene, så langt det var mulig, skulle ha felles dataprogrammer innenfor alle 
fagområdene. Dette dannet igjen grunnlaget for å opprette fellesenheter, som leverer 
tjenester til alle tre kommunene i regionen (blant annet regnskap/lønn og skatt/innkreving). 
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Lillehammerregionen ligger innenfor et relativt begrenset geografisk område med 
Lillehammer by som et naturlig sentrum. Avstandene mellom de tre kommunesentraene er 
så små at det ikke byr på praktiske problemer å delta på et møte i nabokommunen. Gjennom 
prosjektet «Vi sprenger grenser» ble det lansert mange nye ideer for samarbeidsprosjekter 
innenfor flere fagområder. Både fordi det faglig sett er fornuftig å samarbeide og fordi vi har 
felles fagsystemer, er samarbeidet blitt tettere de siste årene. Tanken bak 3:1-samarbeidet 
var å utnytte hverandres spisskompetanse. Det er utredet og iverksatt samarbeid på flere 
områder der kommunene har sett seg tjent med et samarbeid. 

I arbeidet med kommunereformprosessen, var interkommunalt samarbeid gjenstand for 
egen utredning, utredning nr. 11.  

Som et ledd i arbeidet med kommunereformen stilte fylkesmannen våren 2016 en rekke 
spørsmål til kommunene i Oppland som valgte ikke å slå seg sammen. Spørsmålene 
omhandlet kommunenes evne til å løse sine oppgaver i framtiden, demografi og 
kompleksitet tatt i betraktning. Både Gausdal og Øyer viser i sine svar blant annet til det 
interkommunale  
samarbeidet i Lillehammer-regionen og videreutvikling av dette som en løsning for oppgaver 
som kommunene har utfordring med å løse alene.   

Samarbeidene er i hovedsak delt i disse organisasjonsformene:  
 Nettverk 
 Prosjekt- og planarbeid  
 Samarbeid ved kjøp av tjenester 
 Interkommunale selskap (IKS) 
 Aksjeselskap (AS) 
 Samarbeid etter Kommunelovens:   

• § 27:   interkommunalt samarbeid med eget styre  
• § 28 b:  administrativt vertskommunesamarbeid  

 

Noen sentrale samarbeidsformer 

Interkommunalt selskap (IKS)  
Interkommunale selskap reguleres i lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt 
selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har 
et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene.  
 
Interkommunale selskap er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Hver av 
deltakerne har et ubegrenset ansvar for en andel av selskapets samlede forpliktelser. Dette 
skiller interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. 
Deltakerkommunene får imidlertid større innflytelse over forvaltningen av det 
interkommunale selskapet. Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består 
av minst ett medlem fra hver kommune. Representantskapet kan omgjøre styrets vedtak. 
Både styremøter og representantskapsmøter i IKS er åpne møter. 
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Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)  
§ 27 i kommuneloven har regler om samarbeidsavtaler mellom kommuner og/eller 
fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom vedtektene kan et 
interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er et eget rettssubjekt, selv 
om dette er ikke noe krav. Samarbeidsformen er utformet med tanke på driftsmessig og 
administrativt samarbeid, og offentlig myndighetsutøvelse kan ikke være omfattet. Styret for 
interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, men den 
må være begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Styrets 
rolle i forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Et interkommunalt 
samarbeid er underlagt forvaltningslovens regler om saksbehandling, inhabilitet, 
taushetsplikt osv. 
 
Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Det interkommunale styret kan 
bare kunne handle på vegne av deltakerne i medhold av fullmakter fra kommunestyret. 
Vedtektene skal inneholde bestemmelser om formål, hvor vidt deltakerkommunene skal 
gjøre innskudd, og hvor vidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 
deltakerne økonomiske forpliktelser. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i 
vedtektene, for eksempel om at enkelte typer saker skal legges frem for 
deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken.  

Vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28-1, a-c) 
Fra 1. januar 2007 ble det innført en generell hjemmel i kommuneloven § 28 a–k som åpner 
for samarbeid mellom kommuner om lovpålagte oppgaver. Punktene b og c angir 
samarbeidsformene:  

b) Administrativt vertskommunesamarbeid 
c) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 

 
Vertskommunesamarbeidet innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til en vertskommune. Til grunn for samarbeidet skal det ligge en 
samarbeidsavtale.  
 
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid 
med felles folkevalgt nemnd. Der det ikke overføres beslutningsmyndighet av prinsipiell 
karakter, kan kommunene opprette et administrativt kommunesamarbeid. De ulike 
deltakerkommunene kan delegere ulik kompetanse til vertskommunens administrasjon 
innenfor et slikt administrativt vertskommunesamarbeid. Beslutningene treffes da av 
administrasjonen i vertskommunen.  
 
Det kan også overføres beslutningsmyndighet i prinsipielle saker. I så fall må kommunene 
inngå et vertskommunesamarbeid med en felles folkevalgt nemnd som treffer avgjørelser i 
slike saker. Øvrige saker kan delegeres til vertskommunens administrasjon.  
For begge vertskommunemodellene er det lagt vekt på å ivareta rettssikkerheten gjennom å 
klargjøre systemet for forvaltningsklage og lovlighetskontroll. Det er også lagt vekt på å sikre 
den enkelte deltakerkommunenes mulighet til å påvirke og treffe avgjørelse i enkeltsaker 
som er delegert til vertskommunen. Den enkelte deltakerkommunen kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder 
deltakerkommunen eller dennes innbyggere.  
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Ny kommunelov er vedtatt i Stortinget 
 
I den nye loven som begynner å tre i kraft fra sommeren 2019, er det endringer i paragrafer 
som omhandler interkommunalt samarbeid. Det er ikke store endringer, men for eksempel 
blir det regulert på hva samarbeidsavtalen for det som nå er § 27 – samarbeid, skal 
inneholde. Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap 
eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS 
eller SA) senest fire år etter at oven har trådt i kraft. 
 
Det er tatt inn en ny overordnet bestemmelse om interkommunalt samarbeid, i § 17-1. 
Denne fastslår prinsippet om at kommunene har anledning til å samarbeide om utførelsen av 
felles oppgaver. Det er en oversikt over de vanligste formene for samarbeid i loven, og 
klarhet om hvilke samarbeidsformer kommunene kan benytte dersom de ønsker å 
samarbeide med andre kommuner. 
 
Interkommunalt samarbeid § 17-1:   
«Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt 
samarbeid. 
 

Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, 
kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 
aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig 
adgang til. 
 
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene 
om offentlige anskaffelser.» 

 
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd     (kommentar: tilsvarer dagens 
regionråd) 

«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller 
fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. 
 
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan 
likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å 
forvalte tilskuddsordninger. 
 
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.»  

 
Loven har også en bestemmelse om hva samarbeidsavtalen skal inneholde. 
 
Oversikt over interkommunalt samarbeid i Lillehammer-regionen 

De grunnleggende oppgavene til kommunene er: 

 Være en lokalpolitisk institusjon  
 Yte offentlige tjenester 
 Drive samfunnsutvikling 
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 Utøve myndighet  
 En stor arbeidsgiver 
 
Vedlagte oversikt over interkommunale samarbeid per 1. januar 2019 viser at kommunene 
samarbeider på mange av områdene.  
 
Selv om mange avtaler er med i oversikten, vil det alltid være en del faglig samarbeid, 
nettverk og prosjekt, som er kortvarig og/eller situasjonsavhengig.  Oversikten er derfor ikke 
uttømmende.   
 
En utredning som starter opp fra januar 2019 er om muligheten for felles barnevern for 
Gausdal og Lillehammer kommuner.  
 
Vi har i oversikten i hovedsak ikke tatt med stiftelser eller alle selskap som en to av 
kommunene har aksjer i.  Hver enkelt kommune skal ha oversikt over dette i sitt regnskap.  
 
Styring og kontroll for eierskap og interkommunale samarbeid etter kommuneloven. 
Styring og utvikling skjer gjennom eierskapsstrategi, som vedtas av kommunestyret. Og eier- 
meldinger som vedtas av kommunestyret. Kontroll skjer gjennom selskapskontroll, vedtatt 
av kommunestyrene, og gjennomført av kontrollutvalgene. Rapporter etter selskapskontroll 
behandles i kommunestyret, etter innstilling fra kontrollutvalget.   
 
For samarbeidene etter kommuneloven (for § 27 og § 28 samarbeid) er det etablerte rutiner 
for styring, økonomiplanlegging og rapportering.   

Samarbeidene er opprettet gjennom vedtak i kommunestyrene, og regulert gjennom 
vedtekter, samarbeidsavtaler og leveranseavtaler, - litt avhengig av hva slags 
organisasjonsform for samarbeidet som er vedtatt.  

Ved behov for justeringer blir det utarbeidet saker for kommunestyrene. 

Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeid er en del av den 4- årige planen vedtatt 
av kommunestyrene. Rapporter etter forvaltningsrevisjon behandles i kommunestyrene, 
etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

«Verden rundt oss»  

Fra KS 
I mai 2018 utarbeidet KS et dokument som heter: «Utfordringsbilder for kommunesektoren - 
noen trender og utviklingstrekk». Notatet er tatt med her som et grunnlag for refleksjon 
rundt hvordan vi – i de 3 kommunene - kan håndtere framtidige utfordringer i kommunal 
sektor, og dermed sikre en strategisk tilnærming til valg som må gjøres. Overskriftene i 
dokumentet – som er vedlagt - er følgende:  

 Flere eldre – og flere som flytter  
 Trangere økonomisk handlingsrom må håndteres 
 Lokaldemokratiet under press 
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 Arbeidsliv i kontinuerlig omstilling – arbeidskraft og kompetanse 
 Klima sterkere på dagsorden 
 Digitalisering i høyt tempo 
 Bevegelser i kommune – og fylkeskommunekartet  
 Utenforskap, større mangfold og økende ulikheter   
 

Status kommunereform 
Dette er hentet fra hjemmesiden regjeringen.no:  

«Fra 2020 vil det være 356 kommuner. Det gir et grunnlag for sterkere kommuner 
som kan ivareta velferdsoppgaver både nå og i framtiden og sikre gode lokalsamfunn 
for innbyggerne. 

Målet med kommunereformen: 

 Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for 
gode og likeverdige tjenester over hele landet. 

 Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer.  
 Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo- og 

arbeidsmarkedsregioner. 
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer 

effektiv ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer. 
 Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt 

lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale 
løsninger. 

 
Tidsplan:  

 Reformen ble satt i gang juni 2014. 
 1. januar 2020 skal alle sammenslåinger være gjennomført. 

 

Antall kommuner: 

 Før reformen (juni 2014): 428 
 Status pr. desember 2017: 

- 156 kommuner med positivt vedtak om sammenslåing i kommunestyret 
- 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner 

 Antall kommuner etter sammenslåingene: 356.» 
 

Kommunereformen fortsetter 
I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i 
kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som trekkes fram for hvorfor det vurderes som 
nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, 
og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder:  

 
«Kapasitet og kompetanse i små kommuner 
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I kommunereformen skal 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye kommuner. Om 
knappe to år vil nesten én av tre bo i en ny kommune. Men fortsatt vil mer enn 120 
kommuner ha under 3 000 innbyggere og nesten halvparten av kommunene mindre 
enn 5 000 innbyggere. 
 
Kommuner med under 5 000 innbyggere har gjennomgående utfordringer med 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor de ulike ansvarsområdene. For 
eksempel har 80 prosent av kommunene med færre enn 5 000 innbyggere ett eller 
færre årsverk til samfunnsplanlegging, og bare 13 prosent har jurist i sin organisasjon. 
I kommuneproposisjonen redegjøres det nærmere for utfordringene med tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse i de minste kommunene, og hvordan en fortsatt økning i 
interkommunalt samarbeid vil svekke det norske generalistkommunesystemet. 
 
Mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder 
Samfunnsplanleggingen blir mer helhetlig og bærekraftig når man kan se større 
arealer og flere innbyggere i sammenheng. I vekstkommuner rundt byene går 
tettstedsgrenser og pendling i økende grad på tvers av kommunegrenser. Dette gjør 
det utfordrende å planlegge og gjennomføre tiltak for bedre kommunikasjon, 
infrastruktur, næringsområder og tjenestetilbud. I et samfunnsøkonomisk perspektiv 
vil en bedre kommunestruktur i byområder gi de største gevinstene, ettersom det er 
her de fleste innbyggerne bor og her de fleste ressursene brukes. 
 
Videre innretning og økonomiske virkemidler 
Stortinget har vedtatt at alle sammenslåinger i perioden 2017-2021 utelukkende skal 
bygge på lokale ønsker. Departementet vil derfor fortløpende følge opp vedtak fra 
kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd. 
Kommuner som slår seg sammen vil motta engangstilskudd etter en standardisert 
modell basert på antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. 
Minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere er 25 mill kroner. 
Innretningen på modellen skal særlig stimulere de mindre kommunene til å slå seg 
sammen. Det nye engangstilskuddet blir utbetalt når sammenslåingen er vedtatt 
nasjonalt, og kommer til erstatning for tidligere ordning med tilskudd til dekking av 
engangskostnader og reformstøtte. Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for 
tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd, videreføres med kompensasjon i 15 
år etter sammenslåingen og deretter nedtrapping over 5 år. 
 
Hver kommune vil også kunne få 100 000 kroner per kommunestyreperiode til 
informasjon og folkehøring i forbindelse med sammenslåing. 
 
Fylkesmennene vil få en sentral rolle i kommunestrukturarbeidet også framover.  
Fylkesmennene skal stimulere til gode diskusjoner om behovet for strukturendringer 
og bidra til kommunesammenslåinger lokalt.» 
 
 
 
 

Vurdering – utfordringer og muligheter  
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Det brukes mye ressurser på å samarbeide mellom kommunene. Det kan være riktig å stille 
spørsmål ved kost-/nytteverdien av samarbeid kontra en sammenslåing av kommuner.  

Det kan hevdes at det samlede omfanget av interkommunalt samarbeid viser at mange 
kommuner er avhengige av andre kommuner i sin oppgaveløsning.  
 
Utviklingen i interkommunalt samarbeid kan også oppleves som en potensiell demokratisk 
utfordring, særlig ved at folkevalgte kan ha utfordringer knyttet til politisk styring, kontroll og 
oversikt. Det kan også være slik at utviklingen av interkommunale styringsnivå øker trykket 
på kommunene, både for at de skal etablere kontrollmekanismer og for at de skal etablere 
styringsformer som sikrer at det ikke utvikler seg i feil retning. 
 
Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i administrasjonen er en avgjørende faktor for 
å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. Dette innebærer blant annet 
å sikre at de folkevalgte får reell mulighet og gode redskaper til å drive politisk arbeid lokalt, 
planlegge og utvikle kommunen og ivareta både styring og kontroll av den kommunale 
virksomheten, herunder eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper, 
samarbeidsavtaler og andre avtaler. 
 
Et interkommunalt samarbeid forutsetter også at alle parter setter av nok ressurser til å 
bære sin del av samarbeidet. 

Interkommunalt samarbeid har på den annen side vist seg å være fordelaktig for 
kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet. Interkommunalt samarbeid 
bidrar til økonomiske besparelser for kommunene der det oppnås stordriftsfordeler i form av 
spesialisering av tjenesteutførelse. I mange tilfeller tas innsparingene også ut i økt 
tjenestekvalitet og bredere tjenester. Fellesenhetene våre er eksempler på det. 

Tradisjonelt har man gjerne vurdert oppgavene som er aktuelt for interkommunalt 
samarbeid utfra om de forutsetter mye eller lite utøvelse av skjønn, og om det er påkrevet 
med nærhet til brukerne eller ei. I denne modellen vil det være oppgaver som i stor grad er 
regelstyrte og der nærheten til brukerne ikke er påkrevet, som det er lettest å samarbeide 
om.  

Dette er et for snevert utgangspunkt nå.  Den digitale utviklingen har gjort at betydningen av 
nærhet til brukerne er annerledes i dag enn i 2001, og den kommer til å være noe helt annet 
om ti år. Det er heller ikke slik at et oppgaveområde som i dag inneholder skjønnsutøvelse 
ikke kan organiseres på en annen måte.   

Et viktig spørsmål å stille seg når det gjelder interkommunale samarbeid er hva som er det 
reelle alternativet. En kommune kan ikke velge «å la være å levere» oppgaver en ikke klarer. 
Et alternativ er å kjøpe konsulenttjenester, noe som kan være lovlig (som planarbeid) eller 
ikke (som barnevern), men aldri som en langsiktig eller bærekraftig løsning. 

 

Skisse til ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid  
 
Rådmennene legger fram en skisse for ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid, se 
vedlegget. Den inneholder blant annet forslag til:  
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 Visjon 
 Hovedmål 
 Strategier  
 Forslag om å lage et årshjul for styring, utvikling og kontroll av interkommunalt 

samarbeid 
 Skisse til en handlingsplan for interkommunale samarbeid (plan for gjennomføring) 
 
Alt samarbeid er basert på hvordan klimaet mellom partene til enhver tid er. Et godt 
samarbeid er i utgangspunktet avhengig av en kultur basert på tillit, imøtekommenhet og 
vilje til å løse oppgaver i fellesskap. 

Vi tar også med oss råd fra forskning og utviklingsarbeid (FoU-rapport) om hvordan man kan 
lykkes med interkommunalt samarbeid:  

Råd om rammer rundt samarbeidet: 
  
 Lag interkommunale møteplasser og samarbeidsarenaer – administrative og politiske  
 Bli enige om en visjon for samarbeid som løsnings-alternativ – en viljeserklæring  
 Lag en strategisk plan for gjennomføring  
 Bygg regionale holdninger gjennom bevisstgjøring og informasjon  
 
Råd om praktisk gjennomføring:  
 
 Velg gode samarbeids-prosjekter der gevinst-mulighetene synes åpenbare  
 Sørg for god forankring ned i organisasjonene 
 Bruk tid på mobilisering, planlegging og gjennomføring  
 Legg” trykk” på gjennomføringen  
 Fokuser på lederrolle og gjennomføringsansvar 
 

Kilde:” Hvordan lykkes med interkommunalt samarbeid?”. FoU-rapport på KS sin 
hjemmeside.  

 
 
Fra innspillsrunden i formannskapene januar 2019 
 
Interkommunalt samarbeid settes på dagorden igjen, for å sikre en strategisk tilnærming til 
valg som må gjøres. 
 
Notatet med vedlegg ble lagt fram for formannskapene for å få innspill til temaet, og den 
videre behandlingen av saken. Det ble lagt til grunn at innspill fra formannskapene 
innarbeides i et felles saksframlegg for drøfting i felles formannskapsmøte i februar 2019. 
Samme dag vil hvert enkelt formannskap formelt behandle saken for å gi innstilling til sitt 
kommunestyre. Behandling i kommunestyrene blir da i mars-møtene i 2019. 
 
Formannskapene sto fritt til å drøfte tema osv. Men det var i notatet formulert noen 
eksempler på problemstillinger formannskapene kunne drøfte og gi innspill på:   
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Hva en tror om framtiden? 
 

 Klarer kommunen å oppnå ønsket utvikling alene? Er kommunen i stand til å løse 
lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor - i dag og 20-30 år 
fram i tid? 
 

 Hva kan være en framtidig utvikling av interkommunalt samarbeid? Hvordan  
vurderes skissen til ny/fornyet strategi som rådmennene har lagt fram? Hva er bra, og 
hva kan bli bedre?  
 

 Framover vil digitalisering også være et stikkord. Hva kan det bety det for 
tjenesteyting og organisering av tjenestene?  
 

 Er de positive effektene ved interkommunalt samarbeid større enn de negative? 
 

 Er interkommunalt samarbeid nok? Bør kommunene gå inn i 
kommunereformprosessen igjen?  
 

---- 
 
 
Innspill fra formannskapet i Gausdal kommune i møte 15. januar 2019:  
 
«Det ble ikke fattet vedtak. Formannskapets medlemmer kom med innspill, som er 
oppsummert slik: 

 Til skisse til ny strategi: Visjonen sier kanskje for lite om hvor vi vil? Delmålene er 
veldig bra. De er tydelige og presise. 

 Begrepet likeverdighet bør inn i verdiene 
 Visjonen er kort og forståelig 
 Handlingsplanen må utvikles videre. Og hvert enkelt samarbeid må reguleres godt, 

både av hensyn til økonomi, tjenester og ansatte. 
 For interkommunalt samarbeid ligger det mye i skissens første avsnitt: begrep som 

kultur, tillit og vilje. Har vi det? Det må drøftes, og landes. 
 Viktig med felles møteplasser og fellesarenaer, - for å bygge en kultur. 
 Kommunereform og mulig ny prosess må vi snakke om, men det er for tidlig nå. 
 Vi må ta opp igjen kommunereformen. Hvorfor skal vi vente? Samarbeidsomfanget er 

stort, og vokser år for år. Vi må ta det tak i det store samarbeidet, og slå seg sammen. 
Gausdal er for liten for å løse framtidens oppgaver. Delutredningene fra sist prosess 
viser at det er flere fordeler enn ulemper. Det er andre mekanismer som driver 
sentralisering enn kommunereformen. 

 Kommunereformprosessen stoppet for tidlig sist. Men det er for tidlig å ta det opp 
igjen nå. Mye viktigere å bruke tid på å diskutere i kommunene om hva som er veien 
videre, før «nabopraten» om kommunereform. 
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 Det er mange aspekter ved kommunereformen. Erfaringen fra Sverige og Danmark er 
ikke bare gode. Der er det blitt mye sentralisering. Debatten må handle om tjenester, 
økonomi, prioriteringer og samfunnsutvikling. Ønsker ikke å ta opp igjen en 
kommunestrukturdebatt nå. Det er viktig med interkommunalt samarbeid, og det må 
jobbes for å få på plass en ny, tydelig strategi. Og deretter drøfte nye samarbeid, jfr. 
handlingsplanen og innspillene fra formannskapskonferansen. De 3 kommunene har 
ulik tilnærming. Denne prosessen vil kunne klargjøre veien videre for de 3 
kommunene og interkommunale samarbeid. Møteplasser er viktig. Vi må prate 
sammen. 

 Øyer har trukket seg fra utredninger (NAV og barnevern). Lillehammer er rause, men 
vi kan ikke forvente at Lillehammer fortsetter med det om de mindre kommunene 
stadig vekk ikke vil. Det blir også for ressurskrevende. 

 Hvor langt inn i kjernevirksomheten skal de interkommunale samarbeidene gå før vi 
ser at det er riktig å gå videre med andre løsninger – kommunereform.  

 Lokaldemokratiet må en jobbe for å utvikle uansett løsninger. 
 Vi må orke å diskutere utfordringer og muligheter internt i kommunen, og mellom 

kommunene. Vi må gå inn i kjernen av hva evt. problemer med interkommunalt 
samarbeid handler om. Og hva som er alternativene 

 Strategi for framtiden må landes, så kan en gå inn i aktuelle samarbeidsområder. Slik 
sett må strategien være forpliktende. 
 

Innspill fra formannskapet i Lillehammer kommune i møte 15. januar 2019:  
 

 Lillehammer kommune har samarbeidsrelasjoner både sørover og nordover, og vil ta 
dette i betraktning i videre utvikling av interkommunalt samarbeid 

 En forutsetning for ny strategi må være at interkommunalt samarbeid skal være 
formålstjenlig og gi gevinst 

 Hensynet til demokratisk styring og kontroll vil være viktige elementer i vurderingene 
 Hensiktsmessigheten av ulike samarbeidsformer, så som utstrakt bruk av IKS, må 

nøye vurderes og tas hensyn til i videre utvikling av interkommunale relasjoner 
 
Innspill fra formannskapet i Øyer kommune i møte 15. januar 2019:  
 
«Saken ble drøftet og følgende innspill til videre arbeid fremkom: 
 

 Felles formannskapsmøte avholdes i februar i tråd med forslaget, men saken fremmes 
ikke for kommunestyret for vedtak i mars, men senere på våren. 

 Det er ønskelig å bruke lengre tid utover våren 2019 til arbeidet med partipolitiske 
drøftinger og innspill til ny/fornyet visjon og mål for interkommunalt samarbeid. 
Herunder 

a. prinsipper for styring av interkommunalt samarbeid 
b. dialog/samarbeidsarenaer på politisk nivå 
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c. om det skal etableres politiske nemder og i tilfelle for hvilke samarbeid dette 
skal etableres 

d. prinsipper for saksbehandlingen (at det alltid skal legges frem flere alternative 

løsningsforslag til politisk behandling)  
e.  habilitet og interessekonflikter i interkommunale samarbeid 

 
Visjon/strategien for interkommunalt samarbeid må følges opp med en konkret 
handlingsdel.» 
 

---- 

Til drøfting i felles formannskapsmøte:  
 
I felles formannskapsmøte 12. februar oppfordres formannskapene til å drøfte punkt 1, og 
formulere innspill til punkt. 2 og 3. For eksempel:   

 Til punkt 2: Kan en se på forslag til hvordan det skal arbeides videre med 
handlingsplanen? Kan det for eksempel nedsettes en folkevalgt arbeidsgruppe på 
tvers av kommunene. Eller ønsker en at rådmennene – på bakgrunn av prosesser 
internt i hver kommune - kommer med et forslag til de folkevalgte organene innen 
juni 2019? Handlingsplanen kan gjelde fra 1. januar 2020.  

 Til punkt 3: Formelle møteplasser som kan utvikles, jfr. årshjulet for styring, utvikling 
og kontroll.  

 Andre tema som kan være aktuelle i innstillingens punkt 3. 

 
Saken blir deretter formelt behandlet i formannskap og kommunestyre i den enkelte 
kommune.  
 

---- 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 
2019.  

3. (Det henvises til saksutredningen, siste avsnitt: Til drøfting i felles 
formannskapsmøte). 

 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 10/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Punkt 2: 
Siste setning (Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 2019) strykes. 
 
Ordførerens forslag til endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 3: 
«Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som rådmennene 
spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa bidrar til planlegging av 
neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal utrede kost/nytte eventuelt 
demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi eventuelt utvider til nye samarbeid». 
 
Ordførerens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. 

3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som 
rådmennene spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa 
bidrar til planlegging av neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal 
utrede kost/nytte eventuelt demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi 
eventuelt utvider til nye samarbeid. 
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SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED 
ØYER UNGDOMSSKOLE 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/294     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
12/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår i denne saken kommunestyret til å innvilge søknaden om støtte til gratis 
overnatting for to Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole med  
kr 40.000,-. Tiltaket foreslås dekket av disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Øyer ungdomsskole, ved rektor, ble kontaktet av journalist Lasse Evensen om et ønske om at 
to Nord-Koreanske yngre fotballag kunne få overnattingsmuligheter ved Øyer ungdomsskole 
fra siste uka i juni 2019 til siste uka i juli 2019. Lagene skal delta på Norway cup 2019, som 
avholdes 27/7-3/8 2019. Det er snakk om ca 30 personer. Lagene kommer fra et statlig 
fotballakademi i Nord-Korea. Det opplyses at det er snakk om en seriøs og ambisiøs gruppe. 
Lasse Evensen er deres kontaktperson. Evensen har laget  
TV-dokumentarer med tidligere landslagssjef i Nord-Korea Jørn Andersen, og har i den 
forbindelse invitert lag fra Nord-Korea til Norge. Grunnen til at Øyer ungdomsskole ble 
forespurt er kontakt mellom Lasse Evensen og fotballtrener i ØTI, Kjell Tore Bjørnhaug. Hvis 
dette skulle gå i orden vil det i perioden legges opp til et sportslig og kulturelt samarbeid 
mellom ungdommene fra Nord-Korea og lokale ungdommer.  
 
Fakta: 
Det forespørres om gratis overnatting, da det er svak økonomi i gruppen. Rombehovet er tre 
klasserom, kjøkken, allrom og gymsal med garderober. For kommunen er det selvfølgelig en 
del utgifter knyttet til en slik overnatting. Det kreves først og fremst renhold, men også 
vaktmestertjenester og energiutgifter. Dette estimeres til en utgift på  
ca kr 40.000,-. Det er opplyst at gruppen er dekket med forsikringer, og at de ligger under 
Norway-cup paraplyen. Politi og brannvesen må kontaktes for å få godkjent overnattingen, 
dette har skolen gode rutiner i forhold til, både i forhold til utleie i forbindelse med helger og 
for et par år siden ungdoms-OL . Gruppen vil lage og ordne med mat selv.  
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Vurdering: 
Ved en ordinær utleie ville denne formen for utleie kostet leietaker kr 72.000,-. Dette anses 
ikke som ordinær utleie, men støtte til kulturell, sosial og sportslig samarbeid mellom ulike 
kulturer. Noe som forhåpentligvis vil bli positivt for de involverte ungdommene. Øyer 
ungdomsskole som enhet er ikke involvert i opplegget, bortsett fra at lokaler stilles til 
diposisjon. Støtten det er snakk om er altså estimert til kr 40.000,-. 
 
Saldo på disposisjonsfondet pr 11.02.2019 er på kr 32.036.045,-. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to  
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole. 

2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet. 

 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 19/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to  
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole. 

2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet. 
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EMISJON HAFJELL IDRETT AS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/235     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
13/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Det tilrås at Øyer kommune deltar i en emisjon for å tilføre Hafjell Idrett AS egenkapital. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Hafjell Idrett AS ble oppretta i 2015, med formål; å eie, drive og leie idrettsanlegg og alt som 
derved står i forbindelse, herunder også å eie aksjer eller andeler i selskap med lignende 
formål. 
 
Øyer kommune har 50 % eierandel i selskapet, Norges Skiforbund (NSF) har tilsvarende 
andel.  
 
Hafjell Idrett AS eier 50,1 % av Hafjell Nasjonalanlegg AS. 
  
Ved utgangen av 2018 har Hafjell Idrett AS negativ egenkapital, samt utestående fordringer. 
Årlige utgifter for selskapet er i størrelsesorden kr 20 000, hovedsakelig 
regnskap/revisorhonorar. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med planlagt rekapitalisering av 
Hafjell Nasjonalanlegg AS, en prosess som vil bli startet opp våren 2019. 
  
Det er nødvendig å tilføre selskapet egenkapital gjennom en emisjon. Etter dialog med NSF 
foreslås en emisjon på kr 140 000, fordelt 50/50 mellom eierne. Dette vil sikre likviditeten i 
selskapet for noen år framover.  
  
Emisjonen vil bli vedtatt på generalforsamling i Hafjell Idrett AS. 
  
Som finansiering av kr 70 000 foreslår rådmannen bruk av disposisjonsfond 
Idrettsarrangement. Saldo på fondet 31.1.2019 er kr 1 188 000. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med kr 70 000, 

forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende eierandeler 
opprettholdes.   

 
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 17/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med kr 70 000, 

forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende eierandeler 
opprettholdes.   

 
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
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PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/209     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
14/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Norges Skiforbund datert 30.10.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.  
 
Sammendrag: 
Norges Skiforbund (NSF) søker i denne saken Øyer kommune om kr 500 000 i støtte til et 
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Rådmannen er positiv til søknaden fra NSF og 
rår kommunestyret til å bevilge halvparten av omsøkt beløp, kr 250.000. Det er en 
forutsetning at alle øvelsene blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. Rådmannen rår 
kommunestyret til å presisere i vedtaket at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søkeren - 
NSF. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:   
Norges Skiforbund (NSF) er av International Paralympic Committee (IPC) forespurt om å 
avholde et samlet VM for idrettene alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. WPA (alpint), 
WPN (nordisk), WPS snowboard). I praksis speiler dette programmet for ski- og 
snowboarddelen fra Paralympics. Det vil være første gang en arrangerer et felles VM for 
disse vinteridrettene. Konkurranseperioden i VM vil strekke seg over 10 dager. I tillegg 
kommer det en rekke med testarrangementer (prøve VM) i forkant og verdenscup-finaler i 
etterkant av selve VM. Arrangementene i forkant (2019 og 2020) og i etterkant (2022 og 
2023) vil utgjøre ytterligere 30 konkurransedager. Samlet vil derfor et Para VM totalt dreie 
seg om 40 konkurransedager i perioden 2019 – 2023.  
 
Fakta: 
Selve VM arrangementet vil foregå i perioden 4. – 15. februar 2021. Estimert antall 
akkrediterte er 750 (totalt for utøvere, ledsagere og trenere). 
 
NSF har pekt på Lillehammer Skifestival AS (LS) som teknisk arrangør. NSF ser for seg å 
innrette arrangementet etter modell som ble fulgt for Ungdoms-OL, der lokale klubber utgjør 
kjernen i arenastab for de ulike idrettene. Dog med en nedskalert versjon sammenlignet med 
Ungdoms-OL. Rekruttering av nye frivillige som også får trening i spesifikke forhold som 
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gjelder et paramesterskap er en ønsket og nødvendig merverdi. For selve VM påregner man 
et frivilligbehov på ca. 400.  
 
NSF har i sin søknad til Øyer kommune pekt på en rekke grunner for at et første felles Para 
VM på snø bør arrangeres i Gudbrandsdalen: 
 

 Gi norsk paraidrett et sportslig løft 
 NSF ønsker å sette en god standard for gjennomføring av et samlet VM der 

anleggssituasjonen i Lillehammerregionen gir muligheten for et kompakt 
arrangement 

 I allianse med øvrige særforbund og Norges Idrettsforbund (NIF) er målet å sørge for 
et førsteklasses sportslig arrangement 

 Norsk idrett vil sammen med IPC styrke de nordiske skigrenene som en del av verdens 
parasport 

 Norsk idrett vil fremvise inkludering som en verdi som omsettes i praksis 
 Suksessen «Den norske idrettsmodellen» skal favne alle 
 God gjenbruk av anlegg 
 Utvikling av arrangørkompetanse for paraidretter 
 Bidra til økt interesse i norsk næringsliv.  

 
Vedr. organisering har NSF ved prosjektleder og arrangementsavdeling nedsatt en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra nasjonale særforbund, Lillehammer 
Skifestival AS og IPC. Dette vil utgjøre kjernen i Local Organising Committee (LOC). En vil også 
søke å innlede et samarbeid med Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, som er det lokale arrangements-
selskapet for alpine grener.  
 
NSF ser for seg at de aktuelle særforbund og NIF ved Generalsekretæren vil utgjøre 
hovedkomiteen. Leder av LOC skal ha møterett i hovedkomiteen.  
 
NSF skriver i sin søknad at det er viktig å gi utøverne den rammen de fortjener for sitt 
arrangement. Det ligger en forventning om et kulturprogram og sidearrangementer som 
underholder og belyser aktuelle temaer.  
 
NSF har hatt en positiv dialog med Norsk Rikskringkasting (NRK) om mulig sendeskjema gitt 
at NRK fortsatt vil være rettighetshaver for disse sendingene.  
 
NSF og LS har utarbeidet et budsjett som ligger til grunn for videre arbeid. Kostnadssiden i 
budsjettet viser en ramme på 22,7 millioner kroner. Kulturdepartementet (KUD) har allerede 
gitt tilsagn om NOK 15 millioner. Resterende NOK 7,7 millioner håper NSF skal dekkes 
gjennom IPC, sponsorer, særforbund, Oppland fylkeskommune, Øyer og Lillehammer 
kommuner.  
 
Vurdering: 
Et para VM i 2021 vil være et stort og viktig arrangement for Lillehammer-regionen. Skal en 
for første gang samle så mange av grenene til et felles VM, kan rådmannen vanskelig tenke 
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seg et område som er bedre egnet enn Lillehammer-regionen.  Av positive grunner til å 
arrangere et Para-VM vil rådmannen trekke frem:  

 Løft for paraidrettene 
 Inkludering i idretten 
 Rekruttering og utvikling av frivillige 
 Tilstrømming av gjester i regionen 
 Bruken av lokalt selskap som teknisk arrangør 
 Viktigheten av et Para-VM i forhold til OL/PL. 

 
Løft for paraidrettene: 
Lillehammer har over flere år blitt et senter for toppidrettssatsing sommer som vinter. Dette 
er positivt både i forhold til omdømme og i forhold til å rekruttere flere til idretten. I 
lokalidretten har det blitt gjort mye positivt arbeid knyttet til å rekruttere og tilrettelegge for 
paraidrett, og et slikt arrangement vil kunne forsterke alt det gode arbeidet som allerede 
gjøres i klubbene. At regionen skal ha et VM et par år frem i tid vil gjøre at Lillehammer-
regionen blir et attraktivt område å bo og trene i også for parautøvere. 
 
Inkludering i idretten: 
Lillehammer-regionen skal være Europas ledende vintersportsdestinasjon. Et Para-VM og en 
satsing på paraidrettene vil bidra til å komplettere ytterligere regionens arbeid for å oppfylle 
denne visjonen. Det å inkludere nye idretter og idrettsutøvere vil styrke regionen, samtidig 
som en bidrar på et viktig samfunnsområde. At idretten går foran og viser inkludering og 
muligheter i praksis vil kunne være med å sette en standard også for andre områder i 
samfunnet.  
 
Rekruttering og utvikling av frivillige: 
I Lillehammer regionen er det mange frivillige. Ungdoms-OL bidro med flere nye og unge 
frivillige. At regionen gjennom et felles VM for paraidretter igjen får et større arrangement vil 
kunne bidra til å beholde en del av de frivillige som regionen allerede har. I tillegg til at det 
kan rekruttere nye frivillige. At det er et Para-VM vil også gi regionen frivillige med 
spisskompetanse knyttet til flere grener enn hva som er tilfellet i dag.  
 
Tilstrømming av gjester til regionen: 
I vår region er reiselivet en særdeles viktig aktør. Større arrangementer er viktig for reiselivet. 
40 konkurransedager over flere år vil kunne være en viktig bidragsyter inn mot reiseliv og 
overnattingsbedrifter.  
 
Bruk av lokalt selskap som teknisk arrangør: 
I søknaden peker NSF på Lillehammer Skifestival AS som teknisk arrangør av Para-VM. NSF er 
imidlertid som medeier av selskapet klar over det omstruktureringsarbeidet som pågår og er 
innforstått med at arrangementsporteføljen kan bli lagt til et annet selskap. NSF har 
bekreftet at det i så fall er naturlig at dette selskapet også blir teknisk arrangør av Para-VM. 
 
Viktigheten av para VM i forhold til OL/PL: 
Kommunestyret i Lillehammer initierte i april 2018 oppstart av en arbeidsgruppe som skal 
utrede muligheten for et fremtidig OL/PL i Lillehammer-regionen. 2030 ble satt som et 
tentativt mål for arbeidet. Det er rådmannens vurdering at Lillehammer-regionen vil styrke 
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sitt kandidatur gjennom å avholde VM og VC i paraidretter. Regionen vil opparbeide seg unik 
arrangementskompetanse knyttet til paraidretter, samtidig som en får spesialtrente frivillige 
også på dette området.     
 
Økonomi 
NSF har vedlagt et budsjett for arrangementet som er utarbeidet i samarbeid med 
Lillehammer Skifestival. Før en kontrakt signeres må budsjettet bli gjenstand for en grundig 
gjennomgang. Trolig er det ikke god nok inntektsdekning på det budsjettet som foreligger. 
Slik rådmannen ser det er det ikke aktuelt for Øyer kommune å bidra utover innstillingen om 
å bevilge kr 250 000. Ytterligere inndekning må NSF skaffe til veie. 
 
Under behandlingen av tilsvarende sak i Lillehammer formannskap ble det lagt inn en 
forventning om at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til rette for grønne 
valg i arrangementet. Rådmannen rår kommunestyret til å legge inn tilsvarende forventning.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen innstiller på at Øyer kommune støtter NSF med kr 250 000 som tilskudd til et 
samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2022. Pengene bevilges under forutsetning av at et 
lokalt selskap blir ansvarlig for hele arrangementet og at det i sin helhet skal foregå i 
Lillehammer og Øyer. Det presiseres at Øyer kommunes tilskudd utbetales til søker – NSF. 
 
Midlene – kr 250.000 – dekkes ved bruk av disposisjonsfond – Idrettsarrangement. Saldoen 
på fondet er pr 01.02.2019 kr 1.188.000. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Sak 14/19 

 Side 34 av 92   

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 16/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
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HELHETLIG ROS 2019 
FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-ØYER 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X20 &32  
Arkivsaksnr.: 18/46     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
15/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Gausdal-Lillehammer-Øyer 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken anbefaler rådmannen at kommunestyret tar revidert helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse til orientering. Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i 
kommende økonomi- og handlingsplan.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Gjennom lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(Sivilbeskyttelsesloven) er kommuner tillagt et generelt og omfattende ansvar for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Loven pålegger blant annet at det skal utarbeides helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. 
 
§14: «Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 
kan påvirke kommunene. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)». 
 
Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har valgt å utarbeide ROS-analyse i et felles 
prosjekt. De tre kommunene samarbeider allerede tett om beredskap, blant annet ved 
øvelser. I tillegg er det slik at en uønsket hendelse ikke kjenner kommunegrensene, så når 
den inntreffer vil den i mange tilfeller påvirke eller være sammenfallende med en 
nabokommune. I tillegg er de tre kommunene ganske like hva gjelder hvilke hendelser som 
kan inntreffe. Det er forskjeller (for eksempel har ikke Gausdal jernbane eller tuneller), men 
det er betydelig flere likheter.  
 
De tidligere ROS analysene for alle tre kommunene krever revisjon. Endret trusselbilde og 
andre utviklingstrekk, særlig klimaendringer og samfunnet cyberavhengighet krever også 
tettere kontinuerlig årvåkenhet og oppfølging. Lillehammer og Øyer kommune har ved tilsyn 
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fra Fylkesmannen (2017) fått avvik i forhold til overordnet ROS-analysestatus, som også 
nødvendiggjør revisjon.  
 
Vedlagte ROS analyse er overordnet og helhetlig, og vil erstatte tidligere ROS-analyser for de 
tre kommunene. 
 
Fakta 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse er delt inn i 5 hovedkapitler. Det er 39 ulike hendelser 
som er analysert. Hovedkriteriet for om en tenkt hendelse skal analyseres eller ikke har vært: 
Vil denne hendelsen, hvis den inntreffer, medføre at kommunal kriseledelse settes? Hvis 
svaret på dette spørsmålet har vært nei, er ikke hendelsen analysert i denne overordnede 
analysen. Det vil da være en hendelse som bør analyseres og belyses i sektorplaner.  
 
Avgrensningen knyttet til valg av hendelser som blir analysert er i samsvar med veilederen 
for utarbeiding av helhetlig ROS fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), 
som for øvrig har vært et viktig hjelpemiddel i arbeidet.  
 
Arbeidet med denne ROS- analysen er forankret i kommunenes planstrategi, og har vært 
ledet av regional rådmannsgruppe som overordnet styringsgruppe. Planen er også framlagt 
for felles beredskapsråd 14.2.18.  
  
Analysearbeidet startet med en oppstartsdag 15.3.18, hvor 8 bredt sammensatte grupper av 
virksomhetsledere fra de tre kommunene arbeidet med hendelsesanalyser. Gruppenes 
arbeid ga verdifullt grunnlagsmateriale for de hendelser som er analysert. Et råutkast til 
analyse ble sendt til om lag 30 eksterne aktører høsten 2018; Politiet, Statens vegvesen, NVE, 
Eidsiva Energi/Gudbrandsdal Energi, Mattilsynet m.fl., inkl. frivillige ressurser, for å få innspill 
til analysearbeidet. De innspillene som kom, er hensyntatt i arbeidet.   
 
I arbeidet har en brukt krisehåndteringsverktøyet CIM sin ROS-modul. I denne modulen har 
en detaljregistrert de enkelte hendelsene. CIM er det helhetlige styringssystemet for 
sikkerhet og beredskap som kommunene er pålagt å bruke via Fylkesmannen. Ved å bruke 
CIM er det lagt inn et analysegrunnlag for hver hendelse som er lett å justere og oppdatere i 
det kontinuerlige arbeidet. Det har vært gjort med basis i Gausdal sin gamle versjon som lå i 
CIM. De enkelte hendelsene er således justert og/eller supplert i forhold til dagens situasjon 
og trusselbilde. 
 
Vurdering: 
Kommunalt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er viktig arbeid. Det pågår 
kontinuerlig i alle kommuner. En overordnet helhetlig ROS-analyse er en av grunnsteinene i 
det kommunale arbeidet med sikkerhet og beredskap.  
 
CIM er et viktig kommunikasjons- og styringssystem, som blant annet Fylkesmannen bruker 
flittig. Fra tidligere er det bare Gausdal som har tatt i bruk ROS-modulen i CIM. Når alle de tre 
kommunene nå skulle revidere planene som et felles prosjekt var det naturlig at alle 
kommunene tok i bruk ROS-modulen i CIM. Prosjektet har hatt noen utfordringer i at en nå 
skulle bruke CIM som verktøy. Hovedutfordringen har vært at analyseskjema som DSB 
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anbefaler at en bruker, ikke sammenfaller med analyseskjema i CIM. Prosjektet har således 
måttet konvertere informasjon fra DSB sitt skjema over i CIM.  
Ved at en bruker ROS modulen i CIM har en til enhver tid en oppdatert ROS-analyse. Den 
analysen som fremmes til politiske behandling er et bearbeidet uttrekk av datainnlegging og 
rapportuttak. Skulle rådmannen i nær fremtid velge å legge til en hendelse, kan en etter 
dette ta et nytt uttrekk av data, og således ha en ny plan. Gjennom å bruke CIM er ikke 
helhetlig ROS- analyse en statisk plan, men et pågående arbeid en når som helst kan gjøre 
endringer/forbedringer i.  
 
I vedlagte ROS-analyse er det forslag til tiltak en kan gjøre på kort og lang sikt. Det er påpekt 
tre tiltak en kan gjøre for å komme fra ikke akseptabel risiko til akseptabel risiko forutsatt 
tiltak. De tre tiltakene som er anbefalt kraver alle investeringer i de tre kommunene. 
Hvorvidt en skal gjøre disse investeringene, eller om det er andre måter en kan få redusert 
risikoen gjennom vil rådmannen komme tilbake til i kommende økonomi- og handlingsplan. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 11/19 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
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SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2017     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
12/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
16/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner 2019-2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det fra våren 2012 etablert et samarbeids- 
avtaleverk mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Alle avtalene ble evaluert og 
reforhandlet i 2013 og 2015, og nåværende avtale har virketid til 01.03.19. Det har det siste 
året vært kjørt en prosess med reforhandling av avtaleverket for en ny fireårsperiode. 
 
Det anbefales at de framlagte avtaledokumentene godkjennes av kommunestyret, og at 
ordfører undertegner overordnet samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Sykehuset 
Innlandet HF. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i 
tjenesterutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i 
endringene. 
 
Saksutredning: 
Gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 6, skal: 

Kommunestyret selv inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen, eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. 
Kommunen kan inngå avtale alene, eller sammen med andre kommuner. 

 
I § 6-2 listes det opp en rekke krav til avtalens innhold. Avslutningsvis heter det: 

Når det avtales samarbeidstiltak må avtalen klargjøre ansvarsforholdene, herunder 
må arbeidsgiveransvaret klargjøres. Videre må det avtales hvordan samarbeids- 
forholdet skal organiseres og finansieres. 

 
Gjennom rådmannsutvalgene i de to fylkene ble det i 2011 bestemt at de kommunale 
representantene i Administrativt samarbeidsutvalg, senere Overordnet samarbeidsutvalg 
(OSU), skal forhandle med sykehusledelsen om et forslag til en overordnet avtale, 
tjenesteavtaler i tråd med kravene i § 6-2, og tilhørende samarbeidsrutiner. 
 



  Sak 16/19 

 Side 39 av 92   

Førsteutgaven av avtalene ble inngått våren 2012. Alle avtalene ble evaluert og reforhandlet 
i 2013 og 2015 og nåværende avtale har virketid til 01.03.19. Fra sykehusets side er det viktig 
å ha likelydende avtaler med alle kommuner i opptaksområdet. Samarbeidsavtalen som nå er 
reforhandlet, består av tre deler; overordnet samarbeids-avtale, tjenesteavtaler og rutiner. 
 
En framforhandlet avtale skal, i tråd med loven, legges fram for henholdsvis styret for 
helseforetaket og for hvert av kommunestyrene for en formell behandling. Det er den 
overordnede samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene som oppfyller lovens krav. For at 
endringer i de tilhørende rutinene skal kunne skje på en hensiktsmessig måte er det viktig at 
dette kan skje administrativt etter en anbefaling fra OSU. Det er viktig å presisere at den 
enkelte kommune og helseforetaket er likeverdige parter i avtalen. Evaluering og 
reforhandling av avtalen skjer i regi av OSU. 
 
I tillegg til de felles avtalene kan enkeltkommuner og sykehuset inngå separate bilaterale 
avtaler dersom partene finner dette hensiktsmessig. 
 
Evalueringsprosessen: 
Avvik fra de gjeldende avtalene og rutinene registreres fortløpende i avvikssystemet. 
Alvorlige avvik som ikke løses mellom partene der og da drøftes i Geografisk samarbeids-
utvalg (GSU) og rapporteres til OSU, slik at avvik som gjentas hyppig danner grunnlag for det 
regelmessige revideringsarbeidet. 
 
Evalueringen av dagens avtaler har vært gjenstand for en omfattende prosess, med både 
samlinger der representanter for kommunene og fra SI har deltatt, innhenting av skriftlige 
høringer fra fagfolkene som bruker avtalene og invitasjon til innspill fra ulike faggrupper. Et 
utvalg på fire personer, to fra Sykehuset Innlandet HF og to for kommunene, har gått 
gjennom alle innspillene og formulert det forslaget som ble behandlet i OSU 31.10.18. 
 
Målet med revideringen har vært en oppdatering, klargjøring og en forenkling og 
komprimering av teksten. Forslaget er gjennomgått av jurister både i helseforetaket og i KS. 
De vedtatte avtalene vil være juridisk bindende for partene. 
 
Helseforetakets behandling av avtalene 
Resultatet etter forhandlingene i OSU, ble lagt fram for sykehusstyret i møte den 23.11.18. 
 
Sykehusstyret fattet følgende vedtak: 

1. Styret godkjenner samarbeidsavtalen som er reforhandlet mellom Sykehuset 
Innlandet og kommunene i sykehusområdet. Avtalen består av overordnet 
samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og rutiner. Avtalen gjelder fra 01.03.19 – 
28.02.23. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å framforhandle og godkjenne 
endringer i rutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom 
partene er enige i endringene. 

 
Etter dette vedtaket har Sykehuset Innlandet HF sendt ut signerte eksemplarer av 
avtaledokumentene til hver av kommunene, med oppfordring om behandling i 
kommunestyret og retur av ett underskrevet eksemplar av avtalen så raskt som mulig. Ved 
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en misforståelse i administrasjonen er avtalen blitt liggende ubehandlet i Øyer kommune 
over fristen. Sykehuset Innlandet er informert om forsinkelsen, og signert avtale vil bli 
returnert innen dato for ikrafttredelse. 
 
Sykehuset Innlandet HF vil legge ut hele avtaleteksten, med samhandlingsrutiner, på sine 
hjemmesider straks etter at den nye avtalen trer i kraft og oppfordrer hver av kommunene til 
å gjøre det samme. 
 
Punkter i avtalene som det er verdt å merke seg for kommunestyret 
Deler av avtaledokumentet er av størst interesse for fagpersonellet innen helse- og 
omsorgstjenestene. Dette gjelder spesielt samhandlingsrutinene som regulerer det daglige 
samarbeidet mellom helsepersonellet i sykehuset og i kommunene. 
 
Øvrige deler av dokumentet har også betydning for samhandlingen mellom kommunen og 
helseforetaket på et mer overordnet plan, blant annet i forhold til dagens oppgavedeling 
mellom kommunen og helseforetaket, bruk av ressurser og ikke minst endringer av 
oppgaver, og utvikling og bruk av informasjonsteknologi. 
 
Eksempler på forhold det er verdt å merke seg: 

1. Avtalene er juridisk bindende for partene. Mislighold fra en part, kan medføre 
krav om å dekke dokumenterte tap for den annen part. 

2. Partene er forpliktet til å gjøre avtalene kjent for egne ansatte og for 
samarbeidspartnere, f.eks. fastleger, legevakt, fysioterapeuter med avtaler 
med kommunene, NAV o.a.  

3. Dersom kommunen og/eller Sykehuset Innlandet HF ønsker å endre 
oppgavefordelingen innenfor rammen av lovverket, skal følgende oppfylles: 
a. Partene skal være likeverdige. 
b. Dialog og høringer skal være gjennomført og planlagt i god tid. 
c. Det er viktig å sikre helhet, sammenheng og forutsigbarhet i 
pasientforløpet. 
d. Ressurser i form av kompetanse og økonomi skal avklares. 
e. Det skal være enighet mellom partene. 

4. Partene samarbeider om pakkeforløp og pasientforløp for ulike 
pasientgrupper. 

5. Begge parter er ansvarlige for at det opprettes koordinerende enhet/ 
forløpskoordinator i egen organisasjon, jfr. tjenesteavtalen om koordinerte 
tjenester. 

6. Partene kan inngå lokal tilleggsavtale om telemedisinske tjenester og 
tilrettelegge for bruk av videokommunikasjon, der det er hensiktsmessig i 
pasientforløpet/behandlingen, jfr. Tjenesteavtalen om IKT-løsninger lokalt. 

7. For å understreke viktigheten av de to samhandlingsutvalgene, OSU og GSU, 
er sammensetningen av disse utvalgene foreslått endret. 
a.  Hovedoppgavene for begge utvalgene er å fremme samarbeid om et 
 godt og sømløst pasienttilbud og å forebygge avvik, uenighet og/eller 
 interessemotsetning mellom partene. 
b.  Partene har gjensidig informasjons- og involveringsplikt i forhold som 
 påvirker den annen part, for eksempel endringer i tilbud. Både OSU 
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 og GSU er viktige informasjons- og involveringskanaler mellom 
 kommunene og Sykehuset Innlandet HF. 
c.  Medlemmene i de to utvalgene er selv ansvarlige for kontakten med 
 dem man representerer. Representantene og de avtaleansvarlige har 
 i fellesskap ansvar for å fremme saker for utvalgene. 
d.  Det er partenes ansvar å etablere system for brukermedvirkning. 
e.  OSU er et partssammensatt, overordnet og strategisk 
 utviklingsorientert utvalg mellom Sykehuset Innlandet HF og de 
 kommunene som har inngått samarbeidsavtale. 
f.  OSU er rådgivende og skal avklare gråsoneutfordringer og bidra til 
 god samhandling, samt spre bedre praksis, god kvalitet og eksempler 
 på godt samarbeid. 
g.  OSU kan foreslå nye samhandlingsrutiner og endringer i 
 eksisterende. 
h.  Sykehuset og kommunene er representert med 5 representanter  hver. 
Kommunene lar seg representere med en rådmann oppnevnt  av KS i 
Innlandet, samt en valgt representant blant de kommunale 
 representantene i hvert av de fire GSU. 
i.  Det understrekes at alle kommuner har rett til å være representert i 
 det GSU som dekker deres geografiske område. 
j.  Kommunerepresentantene i hvert GSU velger sin representant til 
 OSU. 
k.  Hvert GSU skal dekke både psykisk helse, rus og somatikk. 

8.  Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseoverføring, 
 jfr. egen tjenesteavtale. Her er det også viktig å merke seg at OSU anbefaler 
 alle parter å ta i bruk «Kompetansebroen», et nettbasert opplærings- og 
 veiledningssystem og delta aktivt i kompetanseklyngen «HelseInn» (tidligere 
 Terningen Nettverk) som nå utvikles til et samarbeid mellom Høgskolen i 
 Innlandet, NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF og samtlige kommuner i 
 Innlandet. Hedmark fylkeskommune er en viktig pådriver og økonomisk 
 bidragsyter her. 
9.  Samarbeid om forebygging, jfr. egen tjenesteavtale. 
10. Omforente beredskapsplaner, planer og rutiner for den akuttmedisinske 
 kjede. 
11. Rutine for gjensidig hospitering, se egen tjenesteavtale. 
12. Samarbeid om tilsetting av leger i spesialisering under utdanningen første 
 del (LIS1), se egen tjenesteavtale og rutine. 

 
Som en omforent praksis stiller hver av partene nødvendige ressurser for, og dekker egne 
økonomiske utgifter i forbindelse med, oppfølging av disse avtalene, jfr. helse- og 
omsorgstjenestelovens § 6-2. 
 
Reforhandlet avtale skal gjelde for perioden fra 01.03.19-28.02.23. Avtalen skal årlig 
gjennomgås av OSU. 
 
Behandling i Øyer kommune 



  Sak 16/19 

 Side 42 av 92   

Et forslag til revidert avtaleverk ble våren/sommeren 2018 sendt på høring til kommunene i 
Sykehuset Innlandet HF sitt opptaksområde. Kommunestyret i Øyer behandlet dette 
høringsutkastet i sitt møte 27.09.18 (jfr. sak 87/18). Øyer kommune har nå, som avtalepart, 
fått tilsendt eksemplarer av de framforhandlede avtaledokumentene til behandling. 
 
I Helse- og omsorgsloven heter det at: 

Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen, eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer. 

 
I punkt 9 i Overordnet samarbeidsavtale heter det: 

Avtalen trer i kraft fra 01.03.2019, avløser gjeldende avtale og gjelder fram til 
28.11.2023. Dersom det er behov for endringer i rutinebeskrivelsene, kan disse vedtas 
administrativt etter forslag fra OSU. 

 
Denne presiseringen er tatt inn for å tydeliggjøre at avtaledokumentene består av tre ulike 
deler, en overordnet avtaletekst som beskriver hvorledes samhandlingen mellom 
helseforetaket og kommunen skal organiseres, del to omfatter faglige prinsipper på de 
områdene som er beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 6 – 2, mens del tre er mer 
detaljerte faglige beskrivelser av hvorledes samarbeidsrutinene skal praktiseres. OSU 
anbefaler at rådmannen og administrerende direktør for helseforetaket gis fullmakt til å 
vedta endringer i samarbeidsrutinene, etter forslag fra OSU. 
 
Vurdering: 
Det har vært en gjort et grundig arbeid med revisjon og reforhandling av samarbeids-
avtaleverket for kommende fireårsperiode. 
 
Rådmannen anbefaler at de framlagte avtaledokumentene godkjennes av kommunestyret. 
Det anbefales at ordfører undertegner overordnet samarbeidsavtale mellom Øyer kommune 
og Sykehuset Innlandet HF. Det anbefales videre at rådmannen gis fullmakt til å godkjenne 
endringer tjenesterutinene, dersom det oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene 
er enige i endringene. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 

kommunene i Hedmark og Oppland.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det 

oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 
 

 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 12/19 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken svarte på spørsmål. 
Ordfører fremmet forslag om at ……..kommunene i Hedmark og Oppland i punkt 1 endres til 
……kommunene i opptaksområdet. 
 
Rådmannens forslag med foreslått endring i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 

kommunene i opptaksområdet.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det 

oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 
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INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/166     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
17/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Innkjøpsreglement for Øyer kommune, datert 23.01.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 98/18 Innkjøpsstrategi Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har utarbeidet nytt innkjøpsreglement for Øyer kommune. Rådmannen har valgt 
dette fordi vi trenger en grundig gjennomgang av lovverk, samt at innkjøp blir foretatt etter 
felles retningslinjer for hele kommunen. Kommunen skal framstå etisk og det er nødvendig å 
kvalitetssikre lovverk og hvilke krav som ligger til en kommune med tanke på offentlig 
innkjøp.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Reglementet bygger på den regionale innkjøpsstrategien vedtatt i sak 98/18. 
 
Reglementet er bygget opp for å synliggjøre lovkrav og hvilke regler og rutiner kommunen 
må følge ved offentlige innkjøp. Med innkjøp i dette reglementet er ment alt fra innkjøp av 
forbruksmateriale til innkjøp av konsulenttjenester i forbindelse med investeringsprosjekt. 
 
Reglementet er ment også som en støtte og en trygghet for de som daglig driver med inn-
kjøp, og ikke minst en veileder for de krav som stilles til en med innkjøpsmyndighet. 
 
Selv om Øyer kommune er med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid med Lillehammer og 
Gausdal, må vi heve og spisse kompetansen i egen kommune og bruke en dedikert fagperson 
som innkjøpsansvarlig. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 14/19 
 
Behandling: 
Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak fra KST-sak 98/18 punkt 3, 
25.10.2018: 
Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et lokalt og levedyktig næringsliv, 
og for at små og mellomstore bedrifter er konkurransedyktige innenfor de rammer 
anskaffelsesregelverket tillater. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
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RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/192     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Formannskapet 12.02.2019 
 
18/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til retningslinjer for forskottering av spillemidler, datert 04.02.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 
Gjeldende handlingsprogram idrett og friluftsliv (27.11.2018), FSK-sak 113/18, møte 
04.12.2018. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen viser til «etterslepsproblematikken» når det gjelder innvilgelse av søknader om 
spillemidler. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig 
at kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. 
 
For å bidra til forutsigbarhet og mest mulig lik behandling av lag/foreninger rår rådmannen 
kommunestyret til å vedta retningslinjer for forskottering av spillemidler. Forskotteringen 
foreslås gjennomført som et utlån, rådmannen vil se på muligheten for å opprette et eget 
fond til formålet. Rådmannen rår kommunestyret til å gi formannskapet fullmakt til å avgjøre 
søknader om lån til forskottering av spillemidler. 
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1992 nr 103 med endringer av 15. desember 2017 og 1. juni 
2018. Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet 
fra Norsk Tipping – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet i kommunene. 
 
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene 
som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene prioriteres i følgende to 
kategorier. 
 
 Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
 Nærmiljøanlegg 
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Forslaget til kommunal prioritering behandles politisk. 
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 30 år, 
for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte av anlegg med store bygge- og 
driftskostnader (f.eks. svømmehaller, idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller 
fylkeskommune som eier. 
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. 
Tilskuddet er begrenset oppad, varierende for type anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene ½ 
av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 pr anleggsenhet. 
 
Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 – 2025 og gjeldende handlingsprogram 
Kulturdepartementet stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i 
handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige tildelingen. 
Handlingsprogrammet i kommunedelplan Kultur og fritid rulleres årlig, siste gang FSK-sak 
113/18, møte 04.12.2018. Samlet søknadssum i FSK-saken for ordinære anlegg er 11,5 mill kr 
fordelt på ni prosjekt. Søknadssum pr anlegg varierer fra kr 345.000 til kr 2.450.000. For 
nærmiljøanlegg er samlet søknadssum kr 543.000 fordelt på to anlegg.  
 
Tildeling av spillemidler 
Sitat fra Oppland fylkeskommunes hjemmeside:  
«I Oppland som ellers i landet er det et stort sprik mellom behovet for tilskudd og 
spillemidler tilgjengelig til anlegg og fysisk aktivitet. Denne mangelen på spillemidler blir 
gjerne kalt etterslepsproblematikken. Etterslepet innebærer at søkere må forvente å måtte 
søke flere år før søknad om spillemidler blir innvilget. På landsbasis er gjennomsnittlig 
ventetid for tilskudd til ordinære idrettsanlegg cirka tre til fire år. For nærmiljøanlegg er 
ventetiden ett til to år.» 
 
Det framgår videre av hjemmesida blant annet at det i 2018 ble fordelt i overkant av 60 
millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Oppland. Tilskuddspotten fordeles 
prosentvis mellom de seks regionene i fylket basert på søknadssum. 
 
«Etterslepsproblematikken» - lokalt tiltak: Forskottering i form av utlån 
Etterslepet innebærer at søkere må forvente å søke flere år før søknad om spillemidler blir 
innvilget. Når søknaden nærmer seg tildeling av spillemidler kan det være hensiktsmessig at 
kommunen bidrar til anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Dette har Øyer 
kommune gjort flere ganger de siste årene. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til etterslepsproblematikken og poenget med at kommunen bidrar til 
anleggsstart gjennom forskottering av spillemidler. Det er behov for å etablere retningslinjer 
for forskottering. Retningslinjene vil bidra til forutsigbarhet både for kommunen og aktuelle 
lag/foreninger og vil representere et bidrag til likebehandling av søkerne. Forslag til 
retningslinjer følger som vedlegg til saken.  
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Av forslaget til retningslinjer framgår forutsetningene for forskottering, f.eks. at 
spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler (punkt 4).  
 
Forskotteringen foreslås gjennomført som et utlån til aktuelt lag/forening. Rådmannen vil se 
på muligheten for å opprette et eget fond for forskottering av spillemidler.  
 
Rådmannen foreslår at formannskapet gis fullmakt til å inngå utlånsavtaler med lag og 
foreninger som innfrir retningslinjene for forskottering av spillemidler. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.02.2019 sak 15/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
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SAKSUTVALG: KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2018:11 NY FJELLOV 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/2728     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Lovforslag – Forslag til lov om bruk og styring av rettar m.m. i statsallmenningane 
(fjellova) 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Høringsbrev NOU 2018:11 NY FJELLOV, datert 29.08.2018 
2. Høring – NOU (NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER) 2018:11 – NY FJELLOV datert 

01.10.2018 
3. Møteprotokoller fra saksutvalgets møter av 14. januar og 4. februar 2019 

Sammendrag: 
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til ny fjellov. Lovforslaget tar 
sikte på å slå sammen fjellova og statsallmenningslova til en ny fjellov og at de lokale 
fjellstyrene bl.a. skal overta skog- og virkesrettsforvaltningen i de statsallmenningene som 
har virkesrett. Formålet med lovforslaget er forenkling og en tydeliggjøring av 
myndighetsforholdet i statsallmenningene. Statskog SF blir mer rendyrket som grunneier i 
statsallmenningene. 
  
Saksutvalget tilrår at kommunen støtter hovedlinjene i lovforslaget. Det legges vekt på at 
kommunenes rolle i statsallmenningsforvaltningen må styrkes, og at ansvarsforholdet 
mellom bl.a. kommunen, fjellstyret og grunneier Statskog SF må klargjøres. Saksutvalget 
mener det er viktig at de gamle bruksrettene i statsallmenningene stadfestes, og at 
allmenningsretten kan utvikles i takt med endringene i landbruket og samfunnet ellers. Det 
er viktig at mer av statsallmenningsforvaltningen flyttes til lokalt beslutningsnivå, og at en 
større del av verdiskapningen beholdes lokalt. Innenbygdsboendes rettigheter til jakt og fiske 
videreføres, og kommunene gis frihet til å avgjøre hvordan fjellstyrene skal organiseres, også 
etter evt. kommunesammenslåinger. Prinsippet om at statsallmenningsgrunn i hovedsak ikke 
kan avhendes blir videreført.  
 
Saksutvalget foreslår 15 konkrete punkter som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
 
Saksopplysninger: 
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til ny fjellov. Høringsfristen er 
28. februar 2019. Høringsbrevet og hele NOU 2018:11 kan leses her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/
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I kst-sak 124/18 behandlet i kommunestyret 13. desember 2018 ble det vedtatt at Øyer 
kommune skal avgi høringsuttalelse. Det ble utnevnt et eget saksutvalg som skal legge fram 
innstilling i kommunestyret i februar 2019. Fra posisjonen i kommunestyret ble valgt Ole 
Hageløkken (leder) og Mari Botterud. Opposisjonen har utnevnt Laila Jonassen Skåden. 
Rådmannen har bedt Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen om å stille med sekretær for 
utvalget. Saksutvalget har hatt to møter.  
 
Bakgrunn: 
Statsallmenningslovverket består i dag av to lover; Lov om utnytting av rettar og lunnende 
m.m. i statsallmenningane (fjellova) av 1975 og Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene 
(statsallmenningsloven) av 1992. Dette er sektorlover med formål å forvalte rettigheter og 
myndighet i statsallmenningene. Ved sektorovergripende lover som plan- og bygningsloven 
skjer en viktig koordinering av sektorlovene. Det betyr at vedtak etter fjelloven ikke kan gå 
over f.eks. kommunale vedtak etter plan og bygningsloven.  
 
I Øyer er skogen forvalta etter Lov om bygdeallmenninger (bygdeallmenningsloven) av 1992. 
Dette forholdet vil bli nærmere omtalt.  
     
Fjelloven er nå 44 år gammel og både det norske samfunnet og landbruket har endret seg 
mye siden den ble vedtatt. Landbruket har vært gjennom, og er fortsatt inne i, en 
strukturrasjonalisering som innebærer færre men større bruk. Som en konsekvens av dette 
er en stor andel av dyrkamarka nå drevet på leiebasis. Bruken av fjellet har endret seg i takt 
med dette, det har vært en stor nedgang i tradisjonell seterdrift og beitebruken har endret 
seg i retning av spesialisering med mindre grad av sambeiting. På landsbasis er beitebruken i 
utmark redusert. Samtidig har befolkningen i Norge fått en høyere levestandard og mer 
fritid. Dette har gitt økt etterspørsel etter jakt-, fiske- og friluftstilbud, tilrettelagte både 
sommer- og vintersportstilbud og tilgang til tomter for fritidsbebyggelse.  
 
Ved siden av odelsretten er allmenningsretten et av våre eldste rettsinstitutter. 
Allmenningsretten har utviklet seg over lang tid og mange sentrale rettslige prinsipper har 
blitt dannet både gjennom lovverk og rettspraksis opp gjennom tidene. Med dagens 
statsallmenningslovgivning er det to lovverk som danner to ulike forvaltningssystemer. Etter 
manges oppfatning er regelverket uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Det har også oppstått 
diskusjoner om hvilket innhold allmenningsrettighetene har, og om myndighets- og 
rollefordelingen mellom ulike organer i forvaltningen av statsallmenningene. Med formål å 
klargjøre og forenkle lovverket har regjeringen tatt initiativ til å revidere 
statsallmenningslovgivningen. I kongelig resolusjon av 4. mars 2016 ble det oppnevnt et 
utvalg med oppgave å avgi innstilling til ny fjellov. Utvalget har bestått av 12 personer med 
ulik fagbakgrunn og interessemessig tilknytning. Det har vært ledet av høyesterettsdommer 
Karl Arne Utgård.  
 
Mandat: 
Utvalget har hatt følgende hovedmandat: 

1. Lovrevisjonen skal i første rekke ta sikte på forenklinger av lovverk og administrasjon 
av statsallmenningene 

2. Lovutvalget skal ta sikte på å utarbeide en samlet lov for statsallmenningene 
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3. Utvalget skal ta utgangspunkt i de grunnleggende rettslige forholdene som gjør seg 
gjeldende i statsallmenningene, der staten er grunneier, og der retten til 
jordbrukstilknyttet allmenningsbruk ligger til bygder som fra gammel tid har slik rett. 
Lovforslaget skal samtidig ivareta grunnlaget for samisk kultur, samiske rettigheter og 
interesser, herunder reindriften, i statsallmenningene. Folkerettens regler om urfolk 
og minoriteter, herunder urfolks rett til deltagelse i forvaltningen av naturressurser, 
skal ligge til grunn for utvalgets arbeid. 

4. De sentrale rettigheter og prinsipper i allmenningsretten skal videreføres, herunder 
prinsippet for tilkjennelse og bortfall av bruksretter, og prinsippet om at rettene skal 
kunne utøves på en måte som er i samsvar med rasjonell bruk og som er naturlig 
etter «tida og tilhøva» jf. fjelloven § 2 første ledd og statsallmenningslovens § 2-2 
første ledd. 

5. Utvalget skal legge vekt på betydningen av det lokale selvstyret og at lokal 
kompetanse i fjellbygdene er avgjørende for god lokal forvaltning. Handlingsrommet 
til det lokale selvstyret bør derfor videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også 
vurdere om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av 
statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra til å fremme verdiskapning og 
effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse. 

 
Statsallmenningslovutvalgets innstilling: 
Utvalget overleverte sin innstilling til Landbruks- og matdepartementet den 22. juni 2018. 
Hovedlinjene i innstillinga følger gjeldende rett både i fjellova og statsallmenningslova. Det 
foreslås at både fjellova og statsallmenningslova avløses av en ny fjellov som skal forvalte 
bruksrettene både til beite, seter, jakt, fiske etc., og hogst- og virkesretten. Utvalget har 
imidlertid vært delt på mange sentrale emner og dissensene og mindretallsmerknader er 
gjort tydelige i det foreliggende lovforslag. I det følgende refereres utvalgte momenter fra 
utvalgets innstilling, med vekt på nye momenter, momenter med betydning lokalt og 
momenter hvor det har vært dissens. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en 
fullstendig gjennomgang. 
 

1. Innledning og formål: 

Den nye loven skal hete Lov om bruk og styring av rettar m.m. i statsallmenningane (fjellova).  
 
Formålet er å legge til rette for en bærekraftig bruk av statsallmenningene, til beste for de 
med allmenningsrett, samisk reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenheten. 
Mindretallsforslaget vil legge mer vekt på å fremme næringslivet i bygdene gjennom en 
bærekraftig styring og bruk av statsallmenningene.    
 

2. Generelle regler om den jordbrukstilknyttede bruksretten (allmenningsretten) 

Vilkårene og innholdet i allmenningsretten videreføres; bruksretten til statsallmenningene 
ligger til jordbrukseiendommer i bygd eller grend som fra gammel tid har utøvd slik bruksrett 
i allmenningen. Retten kan utøves på en måte som til enhver tid er i samsvar med rasjonell 
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bruk, og som er naturlig etter «tida og tilhøva». Allmenningsrett kan ikke fradeles den 
jordbrukseiendommen som retten ligger til.  
 
Et nytt moment er at fjellstyrene skal føre register over eiendommer som har slik bruksrett 
og karakteren over bruksretten. Dette skal danne grunnlag for innkalling til årsmøte i 
allmenningen, hvem som har styre- og stemmerett og hvem som er valgbare som 
bruksrettshavere til fjellstyret.  
 
Allmenningsretten faller bort dersom jordbruksdrifta på eiendommen blir lagt ned og jorda 
blir nytta til et annet formål enn jordbruk, eller at eiendommen på annen måte mister 
karakter av å være en jordbrukseiendom.  
 

3. Administrasjon og organisatoriske regler  

Bestemmelsene om fjellstyre følger langt på veg gjeldende lov. I hver kommune hvor det er 
statsallmenning skal det være fjellstyre. Hovedregelen er at det skal være fem medlemmer, 
herav to representanter for de med allmenningsrett. Jakt-, fiske-, frilufts- og allmenne 
interesser skal være representert. Flertallet av representantene skal være bosatte i det 
området allmenningen ligger eller i grend eller bygd der innbyggerne fra gammel tid tar 
utøvd bruksrett (innenbygdsboende etter reglene om jakt og fiske). I kommuner med flere 
allmenninger skal kommunestyret avgjøre om det skal være ett eller flere fjellstyrer.  
 
Mindretallet mener at det skal være ett fjellstyre i kommunen, også i kommuner med flere 
statsallmenninger. Fjellstyret skal ha fem medlemmer, herav to med allmenningsrett, én 
representant for jakt og fiske som er innenbygdsboende etter reglene om jakt og fiske, én 
representant for friluftsliv, jakt og fiske ellers, og en representant for allmenne interesser 
ellers. 
 
Det er kommunestyret som oppnevner fjellstyret. En vesentlig endring med lovforslaget er at 
årsmøtet i allmenningen fremmer forslag til kommunestyret om representanter for de med 
jordbrukstilknyttet bruksrett. Kommunestyret må velge representanter blant de som er 
foreslått fra årsmøtet i allmenningen, så langt som råd er.  
 
Styremedlemmene skal ha en rimelig godtgjørelse som dekkes av fjellkassa. Det er fjellstyret 
som fastsetter godtgjørelsen. Mindretallet mener at kommunestyret bør fastsette 
godtgjørelsene.   
 
Fjellstyret skal administrere bruksrettene etter kapittel 4, og forvalte jakt og fiske etter 
kapittel 5, og ellers forvalte allmenningen slik det går fram av lova så langt annet ikke er 
fastsatt ved lov. Fjellstyret skal også forvalte skogen i statsallmenninger med virkesrett (ikke 
Øyer). Mindretallet mener fjellstyret ikke skal forvalte skogen og at dette bør ligge til 
grunneier Statskog SF.  
 
Som før skal fjellstyret utøve grunneierrollen i forhold til å kunne forby eller redusere 
motorferdsel i statsallmenningen for andre enn Statskog SF. (Myndighet etter 
motorferdselloven er tillagt kommunen og påvirkes ikke av dette.) 
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Som før skal fjellstyret utøve grunneierrollen i forhold til å kunne tillate trening av hund i 
statsallmenningen og fastsette vilkår for dette. Mindretallet mener fjellstyret også skal 
kunne gi enkeltstående løyver til hundetrening som ikke betinger tilretteleggingstiltak. 
 
Hvert fjellstyre skal ha ei fjellkasse og inntektene går inn i fjellkassa. Midlene disponeres av 
fjellstyret til egen drift og tiltak i allmenningen. Fjellstyret kan tildele midler til de med 
bruksrett for tiltak i allmenningen, det kan også gis tilskudd til allmennyttige formål innenfor 
allmenningsbygdene. Mindretallet mener det først må avsettes midler til sikring og 
forbedring av allmenningen med sikte på en best mulig utnyttelse av produksjonsgrunnlaget 
og på det framtidige behovet for de med bruksrett.       
 

4. Bruksretter som ligger til jordbrukseiendommer 

Lovforslaget legger opp til å videreføre hovedinnholdet i de gamle jordbrukstilknyttede 
bruksrettene, bl.a. rett til beite med så stor buskap som garden kan vinterfø. Fjellstyret gis 
også rett til å utvise inngjerda beiteareal og areal til gjeterbu. I gjeldende fjellov er også 
fjellstyret tillagt rett til å utvise tilleggsjord til bruk med allmenningsrett. I det nye 
lovforslaget gis bruk med allmenningsrett en rett til å få utvist tilleggsjord dersom det kan 
dokumenteres et behov. Dette er en styrking av bruksretten. Den som får utvist tilleggsjord 
kan ikke leie denne ut. Det har i utvalget vært dissens om adgangen til å leie ut tilleggsjord. 
Mindretallet i utvalget ville ha den «gamle» formuleringen med at fjellstyret har rett til å vise 
ut tilleggsjord. 
 
Retten til tilleggsjord faller bort dersom arealet ikke har vært brukt de siste ti årene. Arealet 
kan da utvises på ny til tidligere bruker eller annen bruker. I gjeldende regelverk faller retten 
bort etter fem år. Mot før blir det nå gjort tydelig i lovverket at den som har fått tilleggsjord 
ikke har rett til å leie den bort. 
 
Seterretten videreføres, likeledes den såkalte 20-års regelen som sier at om setra ikke har 
vært i drift i en periode på 20 år så faller seterretten bort. Den som mister seterretten vil få ei 
viss tid til å fjerne seterhusene om disse ikke blir overført til evt. ny seterbruker. 
 
I tilfeller der bruk har mista allmenningsretten skal fjellstyret fatte vedtak om at også 
seterretten har bortfalt. Mindretallet ønsker åpning for at seterbrukeren kan søke Statskog 
SF om å få ha husene stående og at en i det følgende kan overdra tomta som feste eller salg. 
Utvalgets innstilling vil være en innskjerping mot den praksis som har vært i mange fjellstyrer 
om at seterbrukeren i enkelte tilfeller har fått søke Statskog SF om å få beholde seterhusene 
ved feste av tomt. 
 
Utvalget mener bruk med allmenningsrett alene eller sammen med andre kan få bygge ut 
mindre kraftverk til bruk i egen næring innenfor statsallmenningen. Mindre kraftverk er 
anlegg som faller under konsesjonsgrensene i vannfallrettighetslova § 2 første ledd (inntil 
4000 naturhestekrefter – ca. 3 kW). Mindretallet ønsker samme adgang, men med en 
anleggsbegrensning som gjelder det behovet brukerne har ved forsyning av egne setre eller 
gardsbruk. 
 

5. Jakt, fangst, felling og fiske 
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Utvalget støtter en videreføring av gjeldende regelverk for jakt og fiske i statsallmenningene, 
herunder ordningen med prisrammer. Begrepet «innenbygdsboende» vil ikke endre karakter, 
for bl.a. småviltjakt og fiske vil begrepet «innenbygdsboende» være knyttet til 
kommunegrensene slik de var i 1956, for storvilt- og rovviltjakt gjelder kommunegrensene fra 
28. oktober 2015. 
 
Som før vil fjellstyret ha adgang til å differensiere prisen på småviltjakt mellom 
innenbygdsboende og utenbygdsboende, det samme gjelder pris på jaktkort med og uten 
hund. Som før er det ikke adgang til å ha differensiert pris på storviltjakt. 
 
Fiske med faststående redskap skal som før være forbeholdt innenbygdsboende, med 
adgang for fjellstyret til å gi tillatelse til utenbygdsboende, såfremt dette ikke går utover de 
innenbygdsboendes rettigheter.  
 

6. Grunndisponering 

Grunndisponering gjelder større, varige, fysiske inngrep i grunnen som ikke er en konsekvens 
av bruksrettsutøving eller som følger av anna særskilt rettsgrunnlag. Det er etter loven kun 
Statskog SF som kan gjøre grunndisponeringer med mindre anna er fastsatt ved lov. Før 
Statskog SF tar avgjørelse om grunndisponering, skal fjellstyret og i tilfellet allmenningsstyret 
uttale seg om tiltaket. Dette er altså en uttalerett, ikke en rett til å begrense eller forby. 
Mindretallet vil unnta fjellstyret uttalerett ved grunndisponeringstiltak. 
 
Avhendelse/salg av grunn kan kun skje ved jord som er arrondert til gardsbruk, i særlige 
tilfeller byggetomter for bolighus eller ved innløsning av slike tomter etter tomtefestelova. 
Mindretallet ønsker en annen tilnærming, der det kan selges grunn for byggetomter for 
boliger eller fritidsbebyggelse, samt tomt til seterhus ved bortfall av seterrett.  
 
Inntektene som følger av grunndisponering skal deles likt mellom fjellkassa og 
grunneierfondet. Midlene i grunneierfondet skal gå til dekning av kostnader ved 
administrasjon av statsallmenningen, og til en fellesorganisasjon for fjellstyrene. Overskudd 
av grunneierfondet skal gå til tiltak i allmenningene. Dette er en endring som vil tilbakeføre 
en større andel av inntektene fra grunndisponering til lokal forvaltning. Slik det er nå er det 
kun inntekter fra bortfester til hytter og hoteller som deles, resten går uavkorta til 
grunneierfondet som forvaltes av Statskog SF. Mindretallet ønsker en slik inntektsforvaltning 
at Statskog SF i første omgang skal få dekket sine egne driftskostnader, dernest skal midlene 
fordeles likt mellom grunneierfondet og fjellkassa. Mindretallet ønsker videre at inntekter fra 
før ny lov trer i kraft kun skal deles når dette er inntekter fra bortfester av tomter til hytter og 
hoteller.  
 

7. Skogforvaltning 

Dette gjelder kun for statsallmenninger med virkesrett. I Øyer statsallmenning forvaltes 
virkesretten etter bygdeallmenningslova. Det er totalt 6 statsallmenninger i Norge som har 
denne ordningen. Etter bestemmelsene i § 52 i Lov om Skovvæsenet fra 1863 kunne staten 
overføre virkesretten i statsallmenninger som det offentlige ikke fant hensiktsmessig å 
forvalte. Staten fattet derfor i 1947 vedtak om overføring til lokal forvaltning. Det er Øyer 
Almenning som i dag forvalter virkesretten på vegne av 267 virkesberettigede eiendommer. 
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Bygdeallmenningslova er ikke berørt av forslaget til ny statsallmenningslovgivning. For en 
samlet gjennomgang av lovforslaget nevnes her også utdrag fra lovforslaget om 
skogforvaltning. 
 
Utvalget går inn for at fjellstyret skal overta skogforvaltningen fra Statskog SF. I de 
statsallmenninger hvor det ikke er virkesrett skal Statskog SF forvalte skogen som i dag. 
Mindretallet vil fortsatt la Statskog SF forvalte skogen.  
 
En videreføring fra statsallmenningslova er at virkesrettshaverne med 2/3-dels tilslutning har 
adgang til å søke fellesorganisasjonen om at statsallmenningen skal bli forvalta etter 
bygdeallmenningslova. Det er kommunestyret som skal avgjøre søknaden etter framlegg fra 
fellesorganisasjonen. Likeledes har virkesrettshaverne i allmenninger drevet etter 
bygdeallmenningslova adgang til å søke om at statsallmenningen ikke lenger skal forvaltes 
etter bygdeallmenningslova. Mindretallet ønsker at det er fellesorganisasjonen som skal 
fatte vedtak om virkesrettsoverføring, etter at kommunen har uttalt seg og Statskog SF har 
samtykket. 
 
Inntektene fra skogsdrift skal gå inn på et allmenningsfond som forvaltes av fjellstyret. 
Allmenningsfondet skal brukes til å dekke virkesretten og investeringer i skogen i 
allmenningen. Mindretallet mener Statskog SF skal ha adgang til å beslutte at det ikke skal 
være et allmenningsfond, videre at det ikke skal være allmenningsfond der Statskog SF 
garanterer for virkesretten. Mindretallet mener også at allmenningsfondet skal forvaltes av 
fjellstyret og Statskog SF i fellesskap.  
 
Erstatninger etter vern med hjemmel i naturmangfoldloven skal tilføres allmenningsfondet. 
Det er kun avkastning etter dekning av inflasjon som kan disponeres, og bare til å dekke 
virkesretten der den ikke kan dekkes på annen måte. 
 

8. Utleie 

Fjellstyret gis adgang til å leie ut areal til bl.a. husdyrbeite og gjeterbu, seter eller tilleggsjord 
som bruksrettshaverne ikke har bruk for.  
 

9. Oppsyn 

Utvalget foreslår en videreføring av at personell ansatt av fjellstyret skal føre tilsyn med 
statsallmenningen for grunneier og utføre allmenne oppgaver. Oppsynsoppgaven gjelder, i 
tillegg til å forvalte fjellovens bestemmelser, å føre kontroll med at lovene nevnt i 
naturoppsynslova § 2 blir overholdt i statsallmenningen.  
 
Oppsynspersonellet kan gis politifullmakt etter § 20 i politilova. Oppsynet skal lønnes av 
fjellkassa, men fjellstyret har rett på å få refundert utgiftene til de offentligrettslige 
oppgavene av staten. 
 
Mindretallet mener fjellstyret skal utføre oppsyn med jakt og fiske, utøvelse av bruksrettene 
og eiendommen kun etter avtale med grunneier. Mindretallsforslaget innebærer en 
begrensning i SNO sin mulighet til å kjøpe tjenester fra fjellstyrene. Det vil innebære en 
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myndighetsoverføring fra lokale til sentrale styresmakter og en redusert mulighet til at 
samme mannskap kan utøve flere oppgaver.       
 

10. Endringer i anna lovverk 

Utvalget foreslår også endringer i anna lovverk som vil være tilpasninger som følge av de 
endringer som foreslås for fjellova. Her trekkes særlig fram endring i jordlova § 8 som etter 
lovforslaget unntar jordbruksareal i statsallmenningene som er utvist av fjellstyret for 
driveplikt. 
 
Vurdering: 
Saken gjelder høring på en NOU om ny fjellov. Denne loven skal gi de overordna rammene for 
den lokale forvaltningen av statsallmenningen. I Øyer er det Øyer fjellstyre som forvalter 
fjellovens virkeområde, Øyer Almenning forvalter skogen og virkesretten etter 
bygdeallmenningsloven. En lovendring som foreslått vil derfor ha mindre betydning for 
forvaltningen av Øyer statsallmenning enn for de fleste andre statsallmenninger. 
 
Lovforslaget styrker det lokale selvstyret og innebærer en overføring av oppgaver fra statlig 
til lokalt folkevalgt nivå. Forslaget legger til rette for mer lokal verdiskapning basert på 
ressursene i statsallmenningene. Det bidrar til bevaring av viktige rettigheter og tradisjoner 
innen jord- og skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv.  
 
Det er viktig med ryddighet mellom ulike forvaltningsledd og at det er klare skiller mellom de 
ulike rettsområder. Fra kommunen ser en det som positivt at det foretas en gjennomgang av 
disse lovverkene, mellom anna for å tydeliggjøre hvilken rolle både Statskog SF, fjellstyret og 
kommunen har i saker som går på arealbruk, tiltak og forvaltning av grunneierrollen i 
statsallmenningen.  
 
Det er også viktig at denne lovgjennomgangen kommer nå og ikke utsettes på ubestemt tid. 
En ser, mellom anna som utslag av regionreformen, at beslutninger i større og større grad tas 
lengre fra der distriktsbefolkningen bor. Dette er en utvikling som forsterkes med tiden, 
ettersom bosettingsmønsteret i stadig sterkere grad bærer preg av sentralisering mot 
regionsentre og hovedstadsområdet. På den måten taper distriktene gradvis demokratisk 
kraft og råderett over egne ressurser. 
 
Utvalget som fremmet NOU 2018:11 har vært bredt sammensatt med representanter fra de 
ulike brukerinteressene. Flertallets konklusjoner bærer derfor i stor utstrekning preg av å 
være ferdigforhandlede kompromisser mellom ulike interesser. Gjennomgående har 
forslagene som støtter lokale landbruks- og bruksretter flertall i innstillingen. Beklageligvis er 
det dissens på mange av disse punktene. Det er derfor grunn til å anta at mindretallet vil ha 
betydelig politisk innflytelse og påvirkningskraft, både i høringsprosessen og i etterfølgende 
stortingsbehandling.  
 
I det følgende kommer en gjennomgang av saksutvalgets mening om utvalgte emner i det 
konkrete lovforslaget, som anses å være relevante både i Øyer og i 
statsallmenningsforvaltningen for øvrig. 
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Statsallmenningen som fellesressurs 
Fjellet har til alle tider vært en viktig ressurs for befolkningen i bygda. Likeledes er 
statsallmenningene en viktig fellesressurs for befolkningen i landet. Statsallmenningen sikrer 
mellom anna at bruksberettigede garder har beiterett, seterrett og virkesrett. Befolkningen 
for øvrig har rett til jakt og fiske og kan ellers høste av de fornybare ressurser som fjellet gir. 
Dersom fjellet hadde vært i privat eie hadde ressurstilgangen trolig vært langt mer begrenset 
for allmenheten. Man ser i samfunnet i dag et økende press for at statsallmenningene sine 
ressurser i mindre grad skal favorisere innenbygdsboende og at alle innbyggerne i Norge i 
større grad skal ha lik tilgang til bl.a. jakt og fiske. Lokalt forsterkes presset med en stadig 
økende fritidsbebyggelse og at man i markedsføringen av private eiendomsprosjekter legger 
stor vekt på tilgangen til fellesressursene i fjellet.  
 
Det er viktig å påse at rettigheter som ligger til lokal landbruksnæring og lokalbefolkningen 
ikke svekkes eller forsvinner ved sammenslåingen av disse lovene. Flertallet i utvalget ønsker 
å sikre disse rettighetene gjennom lovforslaget, det er derfor viktig å markere tilslutning til 
lovforslaget på overordnet nivå. I tillegg kunne en ønske en presisering i formålsparagrafen 
av at loven har til formål å legge til rette for en bærekraftig bruk av statsallmenningen som 
fellesressurs.  
 
Det dynamiske elementet i allmenningsretten 
Innholdet i bruksretter som er etablert gjennom lang tids bruk, kan ikke oppheves ved lov 
uten erstatning. Samtidig ser en at i takt med drifts- og rasjonaliseringsutvikling i landbruket, 
er det mange eldre bruksmåter som naturlig faller ut, uten at de blir erstattet med noe 
annet. Dersom bruksretter faller bort uten at de blir erstattet vil allmenningsretten gradvis 
bli redusert. Det er derfor viktig å ivareta prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i 
samsvar med tida og tilhøva». I dette må ligge at gardsbruk med allmenningsrett må kunne 
utøve allmenningsretten på nye måter for å supplere det eksisterende ressursgrunnlaget på 
garden og danne mulighet for nye næringer. En ser samtidig at nye driftsformer i landbruket, 
kombinert med nye krav, kan gi grunnlag for en anna og utvida bruk enn det som en 
tradisjonelt har regna for alminnelige bruksbehov. Dette synes å være ivaretatt ved 
lovforslaget. 
 
Sammensetning, oppnevning og virkeområdet for fjellstyret 
Med lovforslaget vil det nye fjellstyret erstatte både det gamle fjellstyret og 
allmenningsstyret, men unntak av Øyer og de andre statsallmenningene der skogen blir 
forvalta etter bygdeallmenningslova. Dette innebærer en forenkling ved at de ulike 
bruksrettene blir underlagt det samme forvaltningsleddet. Det kan gjøre det lettere å 
balansere de ulike bruksmåtene mot hverandre. Det kan også bidra til et større lokalt 
engasjement for statsallmenningsforvaltningen som helhet. Samtidig må en forutsette at 
rettighetshaverne opplever at dette ikke går utover rettighetsvernet. 
 
Utvalget foreslår at fjellstyret i hovedsak skal være sammensatt av fem representanter, 
herunder to med bruksrett. Etter mandatet skulle utvalget legge vekt på betydningen av bl.a. 
det lokale selvstyre, herunder om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i 
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forvaltningen av statsallmenningene. For allmenningsretten er det viktig at 
allmenningsårsmøtet selv nominerer sine representanter til fjellstyret. Samtidig 
opprettholdes kommunestyrets myndighet ved at det er kommunestyret som oppnevner 
fjellstyret.  
 
Det skal som hovedregel være fem representanter i fjellstyret. Mindretallet vil at dette skal 
være absolutt. En ser det som viktig å ha muligheten til at fjellstyret kan ha flere 
representanter enn fem. Med tanke på eventuelle framtidige kommunesammenslåinger er 
det mellom anna viktig at fjellstyret kan ha tilstrekkelig representasjon fra alle 
statsallmenningene i en ny kommunekonstellasjon. Det er og viktig at kommunen kan velge 
å ha flere fjellstyrer enn ett, slik at en har muligheten til å opprettholde den gamle 
fjellstyrestrukturen etter kommunesammenslåing. Kommunestyret får etter lovforslaget en 
viktig rolle som premissgiver for lokal statsallmenningsforvaltning.    
 
Jordbrukstilknyttede bruksretter 
Bruksrettene som ligger til jordbrukseiendommene videreføres i stor grad som før. Det er 
likevel noen endringer som bør drøftes nærmere. 
 
Det foreslås at fjellstyret skal føre et eget register over eiendommer med jordbrukstilknytta 
bruksrett per statsallmenning. Ved innføring av et slikt bruksrettsregister bør dette fra 
sentralt hold kobles mot matrikkelen slik at bruksrettsregisteret til enhver tid er oppdatert. 
Da vil bl.a. eierskifter på landbrukseiendommer ikke fordre rutiner for løpende a-jourhold fra 
fjellstyrets side.   
 
I den gamle fjellova gis fjellstyret adgang til å utvise tilleggsjord etter dokumentert søknad. 
Flertallsinnstillinga legger opp til at bruk med allmenningsrett har rett til å få utvist 
tilleggsjord. Dette er en styrking av allmenningsretten ved at det klargjør et tidligere uavklart 
bruksrettsforhold. Dette vil sidestille tilleggsjord som rettighet på samme nivå som seterrett. 
Spørsmålet er så om dette kan gi utilsiktede utslag, eksempelvis ved at enkeltbruk får 
enerett til en for stor andel av fellesressursen. Det er viktig at fjellstyret kan legge rammer 
for utvisning, mellom anna for å påse at arealbruken blir effektiv, i samsvar med de faktiske 
behov og at bruksretten utvikler seg i takt med ei normal bruksutvikling i jordbruket.   
 
Når det gjelder adgangen til utleie har flertallsinnstillingen ikke åpnet for at tilleggsjord kan 
leies bort. Det foreslås også at retten til tilleggsjord opphører etter 10 år med manglende 
drift mot før 5 år. Samtidig foreslås det at drivepliktbestemmelsen i jordloven § 8 endres slik 
at det ikke skal være driveplikt for jordbruksareal utvist i statsallmenning. Dette er en 
tydeliggjøring av regelverket. I gjeldende lov heter det at rett til utvist tilleggsjord faller bort 
etter fem år ute av bruk. Det har ikke vært klart om utleie kan anses som bruk. En praktisk 
konsekvens av dette er at dyrkamark i statsallmenning kan ligge brakk i 9 år uten at verken 
kommunen eller fjellstyret kan følge opp. Det er heller ikke adgang for andre med bruksrett 
til å kunne nytte disse arealene. I enkelte tilfeller, og av ulike årsaker, kan drifta på en gard bli 
lagt ned for senere å bli gjenopptatt. Saksutvalget mener at adgang til utleie og fortsatt 
driveplikt ville tjene de bruksberettigede, landbruksnæringa og samfunnet best.  
 
Bruk som har mista allmenningsretten mister følgelig og retten til seter. Mindretallet har 
foreslått at seterbrukeren i slike tilfeller kan søke Statskog SF om tomt slik at seterhusene 
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kan beholdes. I tilfelle Statskog SF får delt fra tomt kan denne enten festes bort eller selges til 
den tidligere seterbrukeren. Foruten adgangen til salg, er mindretallsforslaget i tråd med en 
praksis som har vært utvist i mange statsallmenninger. Den som mister seterretten bør ikke 
ha rett til å ha seterhusene stående. Statskog SF bør imidlertid etter samtykke fra fjellstyret 
ha adgang til å kunne søke slik tomt fradelt. Dette kan i mange tilfeller være nøkkelen til å 
kunne gjennomføre en bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. 
Seterhusene kan også ha status som verneverdig bygg (SEFRAK) som gjøre at en av hensyn til 
bygningsvernet bør la husene ble stående. 
 
Jakt, fangst, felling og fiske 
Utvalget støtter en videreføring av gjeldende regelverk knytta til jakt og fiske. Det innebærer 
at innenbygdsboendes rettigheter både til småviltjakt med hund og fiske med faststående 
redskap og oter ligger fast. Dette er attraktive knapphetsgoder som er viktige for bo- og 
livskvalitet for distriktsbefolkningen. Det er også grunn til å anta et disse ressursene blir 
bedre ivaretatt og forvalta i et langsiktig perspektiv med slike begrensninger i allmennhetens 
tilgang. Samtidig er det viktig at fjellstyret har frihet mellom anna til å tillate at andre enn 
innenbygdsboende kan jakte villrein og fiske med faststående redskap og oter. Dette både 
for en aktiv bestandsforvaltning og for inntekter til fjellkassa. 
 
Utvalget har i § 5-12 valgt en formulering om at de som er fast bosette i Norge skal ha rett til 
«under like vilkår» å kunne jakte storvilt i statsallmenningene. Dette skaper tvil om den 
etablerte forståelsen av uttrykket «rimeleg balanse» i tredje ledd om fordeling av antall 
fellingstillatelser mellom innen- og utenbygdsboende. En har i statsallmenningene praktisert 
en 60/40-fordeling mellom innen- og utenbygdsboende, mellom anna for å ha fleksibilitet 
ved endringer i antall fellingstillatelser mellom jaktvald. En legger til grunn at utvalget vil 
videreføre dagens jaktregime og at de innenbygdsboendes rettigheter ikke skal svekkes. 
Derfor anbefales det at formuleringen «under like vilkår» i første ledd tas bort.  
 
Grunndisponering  
Grunndisponering er større fysiske og varige inngrep som ikke er omfatta av 
bruksrettsutøvelse. Dette er en rett som ligger til grunneier Statskog SF. Utvalget vil 
videreføre dette. Før Statskog SF tar avgjørelse om grunndisponering skal fjellstyret og i 
tilfelle allmenningsstyret, uttale seg om tiltaket. Mindretallet ønsker ikke denne uttaleretten. 
Det er viktig at bruksrettsinteressene har adgang til å uttale seg om grunndisponeringstiltak 
for å beskytte de gamle rettighetene. Iht. mandatet skal handlingsrommet til det lokale 
selvstyret videreføres og helst styrkes. Kommunen mener derfor det er viktig at fjellstyret og 
allmenningsstyret gis anledning til å uttale seg før det fattes beslutning om 
grunndisponeringstiltak.  
 
Et sentralt prinsipp i forvaltningen av statsallmenningene er at allmenningsgrunn som 
hovedregel ikke kan avhendes. Dette prinsippet er viktig for en langsiktig forvaltning av 
ressursene og for å dempe presset på utbygging av statsallmenningsgrunn. Dette er likevel 
ikke til hinder for at det kan inngås festeavtaler. Utvalget vil videreføre dette prinsippet, men 
mindretallet ønsker adgang til å selge tomter til bolig- og fritidsbebyggelse. Lokalt vil 
mindretallsforslaget kunne gi store konsekvenser. Fritidsbebyggelsen ligger i dag i hovedsak 
under allmenningsgrensa. Dersom adgangen til å selge tomter på allmenningsgrunn lettes, er 
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det grunn for å tro at grunneier vil få økt motivasjon for å legge press på lokale myndigheter 
for omregulering.  
 
Tomter som er lagt ut i statsallmenningen er i hovedsak opprettet som fester. Ut fra 
økonomiske hensyn mener utvalget at dette fortatt bør være slik. Dette begrunnes med at 
festeavtaler vil gi størst økonomisk gevinst over tid og det vil gi fjellstyret jevne og 
forutsigbare inntekter.  
 
Lovforslaget innebærer en rendyrking av Statskog SF sin rolle som grunneier i 
statsallmenningene, herunder forvaltningen av grunneierfondet. Alle bruttoinntekter fra 
grunndisponering foreslås delt likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Mindretallet ønsker 
at alle inntektene skal tilfalle grunneierfondet. Statskog SF skal først få dekket sine kostnader 
til drift og administrasjon av statsallmenningen, deretter skal midlene hvert år deles mellom 
grunneierfondet og fjellkassa. Mindretallets forslag vil medføre at mindre av f.eks. 
festeinntekter, inntekter fra fallretter og engangsinntekter føres tilbake til lokalsamfunnet. 
Flertallet mener at Statskog SF bør ha tilstrekkelig inntektsgrunnlag både til drift, forvaltning 
og utvikling fra grunneierfondet slik forslaget foreligger. Fra kommunens side er det viktig å 
gi støtte til flertallsforslaget. 
 
Skogforvaltningen i statsallmenninger med virkesrett 
Flertallsforslaget vil lovfeste at fjellstyret skal ha ansvaret for skogen og virkesretten. Dette 
innebærer at inntektene av skogsdrift, etter at virkesretten er dekket, vil komme det lokale 
fellesskapet til gode. Mindretallet mener at Statskog SF fortsatt bør forvalte skogen ut fra 
effektivitetshensyn.  
 
Under konferansen 9. januar i Øyer om ny fjellov framførte Statskog SF sin representant 
grunneiers foreløpige synspunkter på lovforslaget. Mellom anna ble det framført at Statskog 
SF ved fortsatt å drifte skogen vil kunne forvalte denne på en mer effektiv måte enn om 
dette skulle utføres av det lokale fjellstyret. Fra kommunalt hold legger en til grunn at 
prinsippet om et utholdende skogbruk i et langsiktig perspektiv gjelder uansett hvem som 
forvalter skogen. Erfaringer lokalt tilsier at Statskog SF historisk sett ikke har utmerket seg 
med vesentlig bedre skogforvaltning enn skogeierne for øvrig.  
 
Flertallsforslaget går inn for en videreføring av allmenningsfondet og at inntektene etter 
skogsdrift skal tilfalle fondet. Allmenningsfondet skal administreres av fjellstyret og brukes til 
å dekke virkesretten og investeringer i skogen i allmenningen. Mindretallsforslaget vil at 
allmenningsfondet skal forvaltes av fjellstyret og Statskog SF i fellesskap. Mindretallet mener 
og at dersom Statskog SF garanterer for virkesretten skal allmenningsfondet avvikles og 
overføres Statskog SF. En konsekvens av mindretallsforslaget kan f.eks. være at 
engangserstatninger etter skogvern tilfaller Statskog SF og ikke den aktuelle allmenning. 
Dette vil svekke allmenningsretten og sikkerheten for at avkastningen på skogsverdiene 
beholdes lokalt.  
 
Oppsyn 
Flertallet går inn for en videreføring av ordningen med at personell ansatt av fjellstyrene kan 
utøve oppsyn på vegne av grunneier, utføre allmenne oppgaver samt føre kontroll iht. de 
offentligrettslige oppgaver nevnt i naturoppsynslova § 2. m.m. Lovforslaget innebærer 
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adgang til å gi forskrift om bestemmelser knytta til offentligrettslig oppsyn. Forskrift vil 
avløse oppsynsinstruksen fra 1995.  
 
Fra lokalt hold synes det som mest fornuftig at personell ansatt av fjellstyrene utfører flest 
mulig oppsynsoppgaver. Ansatte i de lokale fjellstyrene er i stor grad personer med lokal 
tilhørighet, lokalkunnskap og erfaring fra oppsyn i statsallmenningen. Det vil være rasjonelt å 
kunne utføre flere tilsyns- og oppsynsoppgaver med samme personell. Eksempelvis vil det 
begrense behovet for motorferdsel i utmark. Det vil styrke de lokale fjellstyrene med stedlig 
representasjon som serviceledd utad og bindeledd mellom statsallmenningsforvaltingen og 
allmenheten. I kommuner med nasjonalparker gir dette godt grunnlag for samarbeid mellom 
fjellstyret og nasjonalparkforvaltningen. For kommunene kan et tett samarbeid med 
oppsynsmyndigheten også være positivt mht tilsynet med vedtak fattet etter plan og 
bygningsloven.  
 
Mindretallet ønsker å rendyrke fjellstyrenes oppsynsansvar til å gjelde jakt, fiske, utøvelse av 
bruksrettene og at det kan utøves oppsyn på vegne av grunneier. Dette vil flytte mye av de 
lokale fjellstyrenes myndighet over til staten og Statens naturoppsyn (SNO). 
Mindretallsforslaget vil styrke SNO sin posisjon og statens forlengede myndighet ute i 
distriktene og er i strid med mandatet om å gi mer myndighet til det lokale selvstyret. 
 
Rådmannen har ingen kommentarer til saksutredningen og støtter saksutvalgets forslag til 
vedtak. 
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret å avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2018:11 : 
  

1. Øyer kommune støtter hovedlinjene i lovutkastet i NOU 2018:11. Kommunen støtter 
at fjelloven og statsallmenningsloven avløses av en ny fjellov. Dette vil befeste de 
gamle bruksrettene i statsallmenningene. Det er positivt at den nye loven skal hete 
Fjelloven. Det framhever fjellet som begrep, med de ressurser og herligheter man i 
allmenningsbygdene fra gammel tid har basert mye av eksistensgrunnlaget på. Det vil 
klargjøre bruksrettslige forhold som tidligere har vært uklare og tydeliggjøre 
forvaltningen av de ulike bruksrettene. Kommunen mener det er viktig at lovarbeidet 
fullføres nå og at en ny fjellov er i tråd med mandatet for lovutvalgets arbeid.   

2. Statsallmenningen er en viktig fellesressurs for gardsbruk med bruksrett, de 
virkesberettigede og bygdefolket for øvrig. For å styrke vernet om bruksrettene, 
mulighetene for næringsutvikling innenfor de etablerte bruksrettene og allmenhetens 
interesser mot særinteresser, er det et ønske at formålsparagrafen § 1-1 presiserer at 
statsallmenningen er en fellesressurs. Nytt forslag til § 1-1 første ledd, første 
punktum lyder som følger: «Denne lova har til formål å legge til rette for ein 
berekraftig bruk av statsallmenningene som fellesressurs, til beste for dei med 
allmenningsrett, for samisk reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenta.» 

3. Øyer kommune mener det dynamiske elementet i allmenningsretten er godt ivaretatt 
ved lovforslaget og støtter prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i 
samsvar med tida og tilhøva» omtalt i §2-2. Dette er viktig for å opprettholde 
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bruksretten selv i omstillingstider hvor det kan være behov for å nytte 
naturressursgrunnlaget på nye måter i jordbruket. 

4. Øyer kommune støtter forslaget til § 2-5 om at det opprettes et bruksrettsregister for 
hver statsallmenning. Kommunen mener Staten må legge til rette for at 
bruksrettsregisteret tilknyttes matrikkelen for å oppnå en effektiv drift av systemene. 

5. Øyer kommune støtter forslaget til § 3-1 om at kommunestyret skal utnevne 
fjellstyret etter den foreslåtte sammensetning. Herunder at kommunestyret skal 
velge de bruksberettigedes representanter blant de som er forslått av 
allmenningsårsmøtet. Det er viktig at antall representanter i fjellstyret kan være flere 
enn fem. På en slik måte sikres adgang til en gjennomgående representasjon ved 
eventuelle kommunesammenslåinger der det berører flere statsallmenninger. 

6. Øyer kommune støtter at de bruksberettigedes rett til tilleggsjord klargjøres i § 4-4. 
Samtidig er det viktig å understreke at fjellstyret må legge klare rammer for utvisning 
for å sikre en effektiv arealutnyttelse i samsvar med de faktiske behov. Kommunen 
støtter mindretallsforslaget om at utvist tilleggsjord kan leies bort etter samtykke fra 
fjellstyret. Utleie bør kun tillates til andre bruk med bruksrett. Det vil sikre 
allmenningsbrukets ressurser også i perioder med redusert eller opphold av egen 
drift. Det vil fremme en aktiv bruk av arealressursene og kan være til gagn for andre 
eiendommer med allmenningsrett. Kommunen tilrår at driveplikten i jordloven § 8 
opprettholdes også for jord utvist av fjellstyret i statsallmenningen.  

7. Øyer kommune støtter mindretallets forslag til § 4-11 om at seterbrukere som har 
mistet allmenningsretten kan søke Statskog SF om å beholde seterhusene på festet 
tomt. Dette bør være en adgang som kan nyttes i enkelte tilfeller der det eksempelvis 
kan være hensyn til bygningsvern som gjør seg gjeldende. Det kan og bidra til 
bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. Kommunen 
støtter ikke at tomta kan opprettes som selveiertomt. 

8. Øyer kommune støtter at gjeldende regler for jakt og fiske videreføres i kapittel 5. 
Særlig viktig framholdes betydningen av de innenbygdsboendes rettigheter, dette er 
privilegier som fortsatt bør forbeholdes de som bor i allmenningsbygdene. Det 
foreslås at formuleringen «under like vilkår» i §5-12 første ledd fjernes. 

9. Øyer kommune mener at det lokale selvstyret bør styrkes og at 
grunndisponeringstiltak ikke kan gjennomføres uten at fjellstyret og i tilfelle 
allmenningsstyret samtykker. § 6-1 tredje ledd bør omformuleres tilsvarende. 

10. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 6-2 som forbyr salg av statsallmenningsgrunn 
med de unntakene som følger av lov. Dette er viktig for å demme opp mot 
utbyggingsinteresser og at statsallmenningsgrunn blir gjenstand for 
eiendomsspekulasjon.  

11. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 6-4 om at alle brutto inntekter etter 
grunndisponering skal fordeles likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Dette er 
viktig for å kunne tilbakeføre det økonomiske utbyttet av de gevinster som skapes 
lokalt til bruk i og for allmenningene. 
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12. Øyer kommune støtter lovforslaget i kapittel 7 om at skogforvaltningen i de 
statsallmenninger hvor det er virkesrett tillegges fjellstyret. Dette vil styrke 
næringsgrunnlaget lokalt og bidra til at inntektene tilfaller de områder hvor de er 
skapt. 

13. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 7-3 som gir de virkesberettigede i 
statsallmenninger med virkesrett med 2/3-dels flertall adgang til å søke skogen og 
virkesretten forvalta etter bygdeallmenningsloven. 

14. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 7-4 om at det skal være allmenningsfond i 
statsallmenninger med virkesrett og at forvaltningen av allmenningsfondet skal ligge 
til fjellstyret. Ved grunndisponeringstiltak som ikke gjelder bortfeste til hytter og 
hoteller, og som legger begrensninger i utnyttelse av virkesretten, bør en 
forholdsmessig andel av brutto inntekter tilfalle allmenningsfondet. 

15. Øyer kommune støtter lovforslaget i kapittel 9 om at fjellstyrene i tillegg til å være 
oppsyn etter fjellova, også skal føre tilsyn med statsallmenningen for grunneier og 
utøve kontroll på statens vegne med lovene nevnt i naturoppsynlova § 2 m.m. 
Kommunen mener det er hensiktsmessig å samle flere oppsynsoppgaver til fjellstyret, 
dette vil gi god lokal forankring, en kan utnytte ressursene på en bedre måte og det 
vil gi bedre tjenester for lokalsamfunnet og de som bruker fjellet. Kommunen fraråder 
mindretallsforslaget til § 9-1 som begrenser adgangen til at ansatte i fjellstyrene kan 
utføre offentligrettslige oppsynsoppgaver.   

 
 
Ole Hageløkken 
Leder i saksutvalget 
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Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Engemark, datert 25.10.2018. 
 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen ble behandlet i planutvalget den 6.11.2018 sak 92/18. Siden avtalen 
omhandler at utbygger bekoster tiltak som er nødvendig for utbyggingen, bygger avtalen på 
kompetansen i plan- og bygningslovens § 17-4, og forslaget til avtale ble derfor lagt ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Høringspapirene for utbyggingsavtalen ble varslet i Lillehammer Byavis og sendt ut til 
omkringliggende naboer til planområdet. Det ble satt en frist for å komme med uttalelser til 
planforslaget innen den 16.12.2018. Det kom 1 merknader til utbyggingsavtalen ved offentlig 
ettersyn, dette var fra Sigurd Jr. Stenersen som ga til bakemelding på at detter er «OK». 
 
 
Vurdering:  
Denne utbyggingsavtalen omhandler utbygging av et område innenfor B8b og del av B8c i 
kommunedelplanen for Øyer sør. Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for 
rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og 
bygningsloven. Grunnlaget for nødvendigheten av tiltakene er videre gjort rede for og 
hjemlet i konsekvensutredningen til Kommunedelplanen Øyer sør (Fagtema 1; 
transport/vegsystem), samt i Utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen, må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen.  
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For Engemark vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten 
for tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av utbygging i byggeområdene.  
 
For Øyer kommune medfører utbyggingsavtalen at kommunen skal sørge for gjennomføring 
av tiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til tiltaket/ etablering av ny veg i 
Jevnegruva med gang-/sykkelveg.   
 
Det er flere utbyggingsprosjekter koblet opp mot de samme strekningene/tiltakene.  
 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forslag til 
utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Engemark frem for 
sluttbehandling i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Engemark, datert 25.10.2018. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 5/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Engemark, datert 25.10.2018. 
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201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201805  
Arkivsaksnr.: 18/960     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
21/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 15.1.2019 
Notat – sammendrag av mottatte merknader/innspill, 3.1.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Fjellstad terrasse, datert 15.1.2019 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Fjellstad terrasse.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å regulere til fritidsbebyggelse på områder som er avsatt til 
fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Øyer sør (H9). Planforslaget innebærer i tillegg en 
utvidelse av planlagt bebyggelse inn på et areal som er avsatt til alpine nedfartsløyper.  
 
Hovedtiltak vil være: 
Tilrettelegging for fritidsbebyggelse i form av hytter og eventuelt fritidsleiligheter.   
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 
12-9.  
 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Boligpartner Prosjekt AS. 
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Beliggenhet 
Planområdet grenser i nord mot alpinanlegget, i øst mot reguleringsplan for Kringelåslia 
Nedre og Hafjelltoppen Fjellgrend. Planområdet har adkomst via Storsteinsvegen.  
 
Gjeldende planer  
Deler av planområdet vil overlappe med reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend, vedtatt 
28.4.2005. I gjeldende plan er området regulert til fritidsbebyggelse. For resterende område 
er det Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007 som er gjeldende. I 
kommunedelplanen er område avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse, alpintrase og LNF. 
    
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet 
vurdert at tiltaket kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg 
I, pkt. 25 (områder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan). Bakgrunnen for kravet om 
konsekvensutredning er utvidelsen av byggeområdet 
inn i området avsatt til alpin nedfartsløype i sør.  Det 
skal derfor utarbeides et planprogram for tiltaket og i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
gjennomføres en konsekvensutredning for de tema  
planprogrammet fastsetter. 
 
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet den 8.11.2018, samt brev til berørte parter den 6.11.2018.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 20.12.2018. Det kom inn 8 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og ligger 
vedlagt som eget notat, datert 1.3.2019. Rådmannen har gjennomgått merknadene og har 
ingen ytterligere kommentarer til disse, med unntak av deler av merknaden fra Oppland 
fylkeskommune som gjelder forholdet til revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
 
Vurdering: 
 
Medvirkning 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 8.11.2018 til 20.12.2018 er det 6 uker. I forhold til rådmannens vurdering av 
høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
 
Merknader– og endringer på planprogrammet 

Utsnitt av gjeldende Kommunedelplan for 
Øyer sør, med planavgrensning, samt 
utvidelse av byggeområdet.
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Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i eget notat, datert 3.1.2019. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet:  
 

1. Nasjonal og regional jordvernstrategi og gjeldende kommunedelplan for klima og 
energi er tatt inn under kapitlet som omtaler nasjonale mål og retningslinjer. 

2. I kapittel 4 om utredningsplikt er det presisert at det er planlagt utvidelse av 
bebyggelsesområdet ut i området som er avsatt til alpinnedfart, men dette kun i 
søndre del av planområdet. 

3. Utredning av landskapsbilde i kommunedelplanen er angitt som en del av 
kunnskapsgrunnlaget i KU for tema landskapsbilde. 

4. Plangrensen er mot øst flyttet til å følge eiendomsgrensen, med unntak av nødvendig 
areal for påkobling til Døldaveien. 

5. Definisjonen av 0-alternativet er endret. 
6. Vedrørende tilgrensende plan Kringelåslia nedre er planprogrammet endret til å angi 

at denne planen ble førstegangsbehandlet 4/12-2018. 
 
Rådmannen har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og 
mener innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte 
planprogrammet. 
 
Planområdet i forholdet til revidering av Øyer sør 
Oppland fylkeskommune sine merknader til planprogrammet er tatt med i revidert 
planprogram eller at det tas med videre i planarbeidet, men OFK mener også at den delen 
som ikke er i tråd med kommunedelplanen burde være innspill til revisjonen av kdp Øyer sør.  
 
Den aktuelle utvidelsen inn i alpinnedfarten er ikke spilt inn i revisjonsarbeidet med 
kommunedelplanen for Øyer sør, men er tatt opp i forbindelse med utarbeidelse av dette 
planforslaget. Rådmannen mener det er tilrådelig og åpne opp for å ta deler av alpin 
nedfartsløype inn som byggeområder, for blant annet også å sikre bedre adkomst videre 
nedover i planområdet. Dette forutsetter at Hafjell alpinanlegget ikke motsetter seg denne 
endringen. Øyer kommune er kjent med at Hafjell alpinsenter kan akseptere en nedjustering 
av bredden fra 60 meter til 30 meter. Alpin nedfartsløype mellom utbyggingsområdene er 
viktig for «ski in – ski out» til alpinanlegget og planleggingen kan ikke forringe denne 
kvaliteten.  
 
I forhold til revideringen av Kommunedelplanen ser vi at denne endringen er minimal og 
ligger i tilknytning til eksisterende reguleringsplan og fremtidig utbyggingsområde (H9) i 
gjeldende Kdp for Øyer sør. En mindre utvidelse inn i alpinnedfarten er ikke å ta hull på et 
nytt utbyggingsområde og vi ser på denne saken som tilsvarende saker, f.eks. Ilseterura, 
planprogram fastsatt 27.9.2018 og Haugan vest, planprogram til fastsetting.   
 
Rådmannen har vurdert det dit hen at planprogrammet kan legges frem for politisk 
behandling. Bakgrunnen for dette er at området ligger mellom eksisterende områder for 
fritidsbebyggelser, og at dette vil føre til en fortetting i området, uten at man går ut over i 
uberørte områder og tar hull på nye områder.  
 



  Sak 21/19 

 Side 69 av 92   

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Fjelstad terrasse, datert 15.1.2019 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 7/19 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Planprogrammet skal suppleres med: 
«Konsekvensene av redusert alpinløypene fra 60 til 30 meters bredde utredes spesielt med tanke på 
kvalitet på løypa og sikkerhet for skiturister og beboere». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Jon Halvor Midtmagelis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Fjelstad terrasse, datert 15.1.2019 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Konsekvensene av redusert alpinløypene fra 60 til 30 meters bredde utredes spesielt med 
tanke på kvalitet på løypa og sikkerhet for skiturister og beboere. 
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PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201806  
Arkivsaksnr.: 18/1081     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
12/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
22/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 14.9.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 14.12019 
3. Planbeskrivelse, datert 10.1.2019 
4. ROS-analyse, datert 14.9.2018 
5. Hellningskart 
6. Notat merknader i sammendrag fra offentlig ettersyn.  
7. Avtale Hafjell Alpinsenter og Hafjelltoppen Velforening 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, PU-sak 84/18, 16.10.2018. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter – Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert 
31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, datert 14.1.2019, med rådmannens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av Hafjell 
Alpinsenter AS.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i 
gjeldende reguleringsplan for 
Hafjell Alpinanlegg øvre del, 
sist vedtatt 29.9.1988  
 
PLANSTATUS 
Området er i reguleringsplan 
for Hafjell Alpinanlegg øvre 
del, § 1 – pkt. II, regulert til 
Spesialområde – Alpinanlegg. 
Dette omfatter heisanlegg 

PLANOMRÅDE
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med nødvendige bygg for drift av anleggene, nødvendige sikringsordninger langs 
løypetraseene, samt varmestue/kafeteriaanlegg.  

 

I Kommunedelplan for Øyer sør er området disponert til: 

 

PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsbebyggelse for 
servering på ca. 1000 – 1500 m2 (250 – 300 sitteplasser), primært rettet mot gjester i 
skianlegget.  
 
PLANPROSESS 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget i møte 16.10.2018, sak 84/18 og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Berørte parter, regionale myndigheter og naboer ble varslet om 
offentlig ettersyn brev av 26/29.10.2018, samt annonsering i ByAvis 25.10.2018. Frist for 
merknader ble satt til 10.12.2018. Det kom 12 merknader ved offentlig ettersyn. 
Merknadene i sammendrag med rådmannens kommentar er her gjennomgått og vedlagt i 
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eget vedlegg. Det har etter at frist for merknader har gått ut, vært møter og befaring hvor 
Øyer Turskiløyper og Hafjell Alpinsenter har drøftet krysningspunkter mellom skiløype og 
veg/alpintrasser (nedfarter).  
 
Øyer Turskiløyper har henvendt seg til Øyer kommune ift løsninger for kryssing av 
langrennsløypa som ligger i Nysætervegen. Etter møte den 30.1 mellom Øyer Turskiløyper, 
Øyer kommune og Alpinco om langrennsløypa som går langs Nysætervegen er det foretatt 
endringer i planbeskrivelsen ift. dette, kfr. kap. 5.4. Dette har ikke funnet sin endelige form 
med lokalisering mv, men det er igangsatt et arbeid med en avtale om disse forhold mellom 
Øyer Turskiløyper og Hafjell Alpinanlegg.  
 
I tillegg er det avtalt å legge inn et rekkefølgekrav i planbestemmelsene om at den nye 
løypedelen skal være opparbeidet før det nye serveringsstedet kan tas i bruk. 
 
PLANFORSLAGET 
På bakgrunn av merknader fra offentlig ettersyn har forslagsstiller/tiltakshaver vært i dialog 
med berørte parter i forhold til skiløype og foreslått endringer i plan og bestemmelser. 
Foreslåtte endringer fra forslagsstiller er:    
- Byggehøyde settes til 6 m i samsvar med illustrasjon. 
- Omlegging av skiløype – skal være opparbeidet før serveringsstedet tas i bruk 
- Utvendig belysning skal være skjermet slik at direkte innsyn i lyskilden unngås (pkt. 

1.11) 
- Veg og parkeringsareal skal være gruslagte, dvs. ikke asfalterte (pkt. 2.1 tillegg) 
 
Vurdering: 
Planforslaget har ved sluttbehandling tatt inn foreslåtte endringer fra forslagsstiller, samt 
merknadene ved offentlig ettersyn. 
De merknadene som er kommet til planforslaget ved offentlig ettersyn er gjengitt i 
sammendrag, vurdert og kommentert i eget vedlegg. Merknadene som er tatt til 
etterretning, er innarbeidet i planforslaget og bestemmelser ved sluttbehandling. Merknader 
som er tatt til orientering er vurdert og kommentert.  
 
Bebyggelse 
Det foreslås møne-/gesimshøyde endres til 6 m, jf. illustrasjon fra Arkitektkontoret Streken, 
som viser et bygg med en gesimshøyde på ca. 6 meter og flatt tak. Dette er imøtekommet og 
reguleringsbestemmelsen ang. møne/gesimshøyde er justert ned i tråd med illustrasjon. 
Dette er i tråd med det AlpinCo ønsker å bygge. 
 
Trafikksikkerhet  
1. Kryssing mellom adkomstveg til skikaféen/serveringsstedet og skiløype 
2. Trafikk langs Lunnstadmyrvegen 
3. Framtidig trafikkløsning 
 
Ad 1. Kryssing skiløype/adkomstveg 
Kryssing av løype og adkomstveg er etter offentlig ettersyn sett på i en større sammenheng. 
Det er flere kryssinger mellom alpintraseer/nedfarter og skiløype som er vurdert som kritiske 
og litt farlige. Det er planer for videre utvikling av heis og bakkeanlegg i årene som kommer. 
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Dette vil forsterke behovet for å finne gode løsninger mht sikkerhet for kryssing mellom 
skiløype og alpintraséer. Da dette ikke er avklart nå ved sluttbehandling av 
reguleringsplanen, er det innarbeidet i planbestemmelsene rekkefølgekrav om at den nye 
løypedelen skal være opparbeidet før det nye serveringsstedet kan tas i bruk.  
 
Ad 2 Trafikk langs Lunnstadmyrvegen 
Problematikken rundt økning av trafikkbelastning i Lunnstadmyrvegen har vært tatt opp også 
i andre planer i området hvor det er varslet oppstart av planarbeid/vedtatt planprogram. Det 
pekes på en midlertidig løsning med tanke på avlastning av trafikk ut/inn til Gaiastova og 
tilgrensende område for besøkende, hytteeiere og eiere/leiere av leiligheter. Vinteråpning av 
Nysæterevegen har vært pekt på som et alternativ og midlertidig løsning. Det foreligger også 
en regulert ny veg over Lunnstadmyra. Denne er godkjent og formalitetene for opparbeiding 
av denne er formelt avklart. Finansiering og opparbeiding av denne er pr. dato ikke på plass i 
noen avtaler eller planer.  
 
Vegen er her lagt gjennom myrområde, som på det tidspunkt vegen ble regulert, ble ansett 
som uproblematisk. I de senere år har fokus på myrområder i forhold til biologisk mangfold, 
fordrøyning av vann og at myr har bundet karbon som ved drenering av myr vil gi utslipp av 
klimagasser som CO2 og metan.  
 
I gjeldende plan for Hafjelltoppen hyttegrend bestemmelse pkt. 3.9 står det; Skiløype – LL.  I 
området langrennsløype LL skal det opparbeides løypetrase med bredde 6 m dersom 
Nysætervegen skal tas i bruk som helårsvei. Løypetraseen må være ferdig opparbeidet før 
Nysætervegen kan vinterbrøytes. Løypetraseene – LL - sammenføyes med den eksisterende 
Nysætervegen nord for avkjørsel til nordligste hyttetomt, gnr. 155 bnr. 267 i felt H4.  
 
For å bedre trafikksituasjonen anbefales vinterbrøyting av Nysætervegen og opparbeiding av 
skiløype slik den er regulert. For å få en effekt ut av dette, og redusere trafikkbelastningen på 
Lunnstadmyrvegen, må det etableres en bom slik trafikken kan fordeles mellom 
Lunnstadmyrvegen og Nysætervegen. Dette er private veger og vegeier, berørte parter og 
interesser må gå sammen og løse forutsetningene for at Nysætervegen kan vinterbrøytes.  
 
For gjennomføringen av denne reguleringsplanen er det inngått en avtale mellom Hafjell 
alpinsenter og Hafjelltoppen velforening om at de kan benytte seg av eksisterende veg.   
 
Ad 3 Framtidig løsning 
Veg 
I forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Øyer sør og i forbindelse med 
reguleringsplanen for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, vil trafikksituasjonen i området og veg 
over Lunnstadmyra bli tatt opp. Det kan være at vinterbrøyting av Nysætervegen er den 
beste løsningen på kort og lengre sikt.  
 
Serveringsstedet 
Med hensyn til serveringsstedets åpningstid følger dette alpinanleggets åpningstid. Det skal 
ikke være besøksparkering ved serveringsstedet. Ut over dette som er lagt til grunn i planen 
og omtalt i planbeskrivelsen, skal ikke virksomheten generere trafikk som øker 
trafikkbelastningen på tilgrensende veger som blant annet Lunnstadmyrvegen.  
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OPPSUMMERING 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn foreslår rådmannen følgende endringer av 
reguleringsbestemmelser ved sluttbehandling. Endringene er innarbeidet i bestemmelsene.  
 
Endringer bestemmelser 
Merknad til manglende samsvar om taktekking i bestemmelse og planbeskrivelse er omtalt i 
merknad 4 og tatt til etterretning i rådmannens kommentar. Det gjøres derfor følgende 
endring i: 
 Pkt 1.12 Materialer og farger; 

Torv eller sedum (sukkulenter) skal benyttes som taktekking på alle bygg, «unntatt der 
flate tak er tillatt» er tatt ut av bestemmelsen. 
 

 2.1 Tillegg 
Alle skjæringer og fyllinger skal revegeteres med stedegen vegetasjon og fremstå som 
grønne og eventuelle terrengmurer skal være i naturstein av stedlig opprinnelse.  
Utendørs belysning skal være avskjermet og belyse et avgrenset nærområde for 
lyspunktet.  
 

 3.1 Tillegg 
Løsmasseskjæringer og fyllinger skal revegeteres og fremstå som grønne og eventuelle 
murer skal være i naturstein av stedlig opprinnelse. Alle parkerings- og kjørearealer skal 
ha permeable overflater, - dvs gruslagte flater som sikrer grad av infiltrasjon av vann. 
Det skal tilrettelegges for slokkevann og adkomst/tilrettelegging for slokke- og 
innsatsmannskaper ved brann. Tilrettelegging med eventuelt brannsentral, nøkkelsafe 
mv skal dokumenteres og ivaretas ved byggesøknad.  
 

 4.3 Tillegg   
Vann fra takflater skal fordrøyes/infiltreres med bruk av torv/sedumtak og overflater til 
parkering og kjøreveger skal være permeable. 

 
 Tillegg rekkefølgekrav, Pkt. 5.3 nytt punkt 

Skiløype skal legges om for å redusere farlige krysningspunkter mellom alpinløyper, 
skiløyper og kjørende trafikk for drift av serveringsstedet, jf. planbeskrivelsenes pkt. 5.4. 
Den nye løypedelen skal være opparbeidet før det nye serveringsstedet kan tas i bruk. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter – Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert 
31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, datert 14.1.2019, der rådmannens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 12/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter – Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert 
31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, datert 14.1.2019, der rådmannens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
PLANID 201804- HAUGAN VEST 2 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 18/676     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
23/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram – reguleringsplan for Haugan Vest 2, datert 7.2.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
reguleringsplan for Haugan Vest 2, datert 7.2.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25 og 30. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Haugan Vest 2.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger i nedre del av 
reguleringsplanområdet Haugan, planid 163. Samlet utbyggingsområde utgjør ca. 50 daa.  
 
Hovedtiltak vil være: 

- Etablering av fritidsboliger med ulik bebyggelsesstruktur   
- Miljøstasjon for området og tilgrensende område Haugan Vest 
- Parkeringsplass for gjester til området og andre  
- Skiløype langs adkomstveg i overordnet plan (Haugan – Planid 163) skal videreføres   

  
Planbestemmelsene skal tilpasses reguleringsbestemmelser i Haugan Vest samt lokale 
terrengforhold. God massehåndtering og klimanøytralitet bør nedfelles i bestemmelsene. 
Revegetering med stedegen vegetasjon vil være spesielt viktig.  
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 
12-9.  
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Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av Nermo AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger i overkant av Hauganvegen. Adkomst fra Hornsjøvegen. Planområdet er 
en utvidelse av fritidsbebyggelse innenfor plangrensene til Haugan og ligger inntil 
planområdet Haugan Vest.  
  
Gjeldende planer  

 
Planområdet (rød stiplet linje) omfatter i all hovedsak LNF-områder i detaljreguleringsplan for 
Haugan, vedtatt 29.3.2012. I gjeldende plan er området regulert til LNF-landbruk, turveg og 
kjøreveg. Tilgrensende plan, Haugan Vest, ble vedtatt 25.8.2016. Denne planen regulerer i all 
hovedsak fritidsbebyggelse og kjøreveg. 
    
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn under 
forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder som ikke 
er i samsvar med overordnet plan) og pkt. 30 (endringer eller utvidelser av tiltak nevnt i 
vedlegget – her utvidelse av fritidsbebyggelse). Det skal derfor utarbeides et planprogram for 
tiltaket og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomføres en konsekvensutredning 
for de tema planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble holdt 16.3.2018. Planarbeidet ble presentert i 
regionalt planforum 25.9.2018.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
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planarbeidet ble varslet i brev til berørte myndigheter og parter 25.10.2018, samt ved 
annonse i GD dagen etter.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 7.12.2018. Det kom inn 9 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er 
innarbeidet i planprogrammet der det har vært aktuelt. 
 
 
Vurdering: 
Medvirkning 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 25.10.2018 til 7.12.2018 er det 6 uker. I forhold til rådmannens vurdering av 
høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
 
Merknader– og endringer på planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet:  
 

1. Overvannshåndtering – det er utarbeidet en foreløpig rapport for å se nærmere på 
flomveier og overvannshåndtering. Det må blant annet avsettes hensynssone med 10 
meters bredde i tilknytning til flomveier. Det må også avsettes avskjærende grøfter. 

2. Vurdering av trafikkmengde – vegselskapet Lie Hornsjøvegen har telling i 
bomstasjonen på Liesetra og årlig passerer det ca. 50 000 biler gjennom bommen. 
Planlagt utbygging forentes å medføre en årlig passering på ytterligere 1500-2000 
turer. Hornsjøvegen er for øvrig under utbedring og vil være egnet som adkomstveg 
opp mot planområdet. 

3. Lek/aktivitetsområde/grønnstruktur – det skal opparbeides eget aktivitetsområde for 
å ivareta hensyn til barn og unge. Området bør kobles opp mot øvrig grønnstruktur 
som skal gi passasjerer ut i løypenettet. 

 
Rådmannen har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og 
mener innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte 
planprogrammet. 
 
Planområdet i forholdet til revidering av kommunedelplan for Øyer sør 
Regionale myndigheter sine faglige merknader til planprogrammet er tatt med i revidert 
planprogram eller meldt at det tas med videre i planarbeidet. Primært har de likevel anført at 
hele reguleringsplanarbeidet burde være innspill til revisjonen av kdp Øyer sør, og ikke løst 
via planprogram.  
 
Både Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland anbefaler Øyer kommune å 
avvente reguleringen av Haugan Vest 2 inntil kommunedelplanen for Øyer sør er revidert. De 
mener det er nødvendig å utrede hvilken betydning dette arealet har i sammenheng med 
øvrig utvikling av Hafjell for å se en helhet i arealutviklingen. 
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Rådmannen har vurdert det dit hen at planprogrammet kan legges frem for politisk 
behandling selv om regionale myndigheter har anbefalt noe annet. Bakgrunnen for dette er 
at området ligger innenfor plangrensen til en gjeldende reguleringsplan, og det er ikke i 
randsonen opp mot uregulerte fjellområder. Området grenser ned mot en bekkekløft, men 
det er ikke tatt med utbyggingsarealer som ikke allerede er innenfor en reguleringsplan. 
Rådmannen ser det som en fortetting innenfor Haugan, uten at man går ut over i uberørte 
områder og tar hull på nye områder. Det er en forutsetning for planarbeidet at eksisterende 
løyper videreføres. 
 
Videre har kommunestyret fastsatt planprogram for Ilseterura i KST-sak 91/18, 27.9.2018. 
Dette er en sak som kan sammenlignes. Videre foreslår rådmannen at planprogram for 
Fjellstad terrasse fastsettes. Dette er en mindre utvidelse, men i prinsippet det samme. 
 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan Vest 2, datert 7.2.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25 og 30. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 10/19 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
«Planprogrammet avvises og tas inn som innspill til arbeidet med kommunedelplan Øyer sør».  
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag til innstilling og Jon Halvor 
Midtmagelis forslag til vedtak ble rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer (2 AP, 2 H, 1 
SP, 1 KrF) mot 1 stemme (SP). 
 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
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Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan Vest 2, datert 7.2.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25 og 30. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
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PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 103 a  
Arkivsaksnr.: 17/2344     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
24/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 6.2.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 6.2.2019 
3. Notat beskrivelse av endring/planbeskrivelse, datert 16.10.2018 
4. ROS-analyse, datert 17.10.2018 
5. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak 90/19, 6.11.2018 
 
Sammendrag: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 
12-10 og § 12-12  vedtar kommunestyret i 
Øyer reguleringsplan for Hafjell søndre – 
Panorama med plankart og bestemmelser 
sist revidert 6.2.2019, med rådmannens 
forslag til endringer etter offentlig 
ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Endring av reguleringsplanen fremlegges 
for kommunal behandling av Structor AS 
på vegne av Hafjell Panorama 
Hytteeierforening.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i gjeldende 
kommunedelplan for Øyer Sør og 
reguleringsplan for Hafjell søndre 
(Panorama) vedtatt 25.10.1990. 
 
PLANSTATUS 
Området er disponert til fritidsbebyggelse 
i godkjent kommunedelplan for Øyer sør 
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vedtatt 2007 og gjeldende reguleringsplan vedtatt 1990.   
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan, - en plan som ikke er 
digitalisert og som har bestemmelser i henhold til Plan og bygningsloven av 1985.  
 
Plankartet digitaliseres med dagens SOSI-format og bestemmelser oppdateres med 
utgangspunkt i byggehøyder, tillatt bebygd areal tilsvarende dagens planer, i henhold til 
gjeldende plan- og bygningslov, TEK17 mv.  
 
PLANPROSESS 
Planutvalget behandlet planen i møte 6.11.2018, sak 90/18 med vedtak om å legge planen ut 
til offentlig ettersyn i 6 uker. Offentlig ettersyn ble varslet i Byavis 15.11.2018 og 
naboer/gjenboere, regionale myndigheter og berørte parter ble varslet i brev av 15.11.2018. 
Frist for merknader var 7.1.2019. Det kom 8 merknader til planen ved offentlig ettersyn. 
Merknadene er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer som eget vedlegg, se 
vedlegg 5.  

ENDRINGER 
Planendringen er en oppdatering med bestemmelser iht. dagens lover, forskrifter, og føringer 
i kommunedelplan. Planen er videre oppdatert med dagens krav til overvannshåndtering. 
 
Vurdering: 
Ved 1. gangs behandling av planforslaget la rådmannen frem et alternativt forslag til 
planbestemmelser. Alternativene gikk på en lavere prosentvis grad av utnytting på tomtene, 
dvs. reduksjon fra 35% til 25% BYA. Videre foreslo rådmannen å endre bestemmelsene i pkt. 
1 om samlet bygningsmasse og maksimal skjæring og fyllingshøyde.   
 
Planforslaget er vurdert utfra innkomne merknader. Det kom 7 merknader ved offentlig 
ettersyn. Disse er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer i eget vedlegg, - 
vedlegg 5.  
 
På bakgrunn av merknadene er det gjort følgende endringer: 
 
PLANKART 
- Veg til Hemsætervegen 6B er tatt ut av plankartet 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
- Pkt 2.1 Tillegg 5 avsnitt, 2 linje; På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det skal det 

i tillegg bygges med sokkeletasje. Dette gjelder når byggegrunn/der bebyggelse plasseres er 1:5 
eller brattere, skal det bygges med sokkeletasjel.(tillegg merket gult) 

 
- Pkt 3.1 Tillegg; Ved utbygging skal det tilrettelegges for rednings- og slokkemannskap med 

hensyn til adkomst og slokkevann, jf. plan- og bygningslovens §§ 27-1 og 27-4. 
 
På bakgrunn av de innkomne merknader foreslår rådmannen at man vedtar det alternative 
planforslaget til rådmannen med de justeringene som er foreslått etter høring.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-12  vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser sist revidert 
6.2.2019, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 11/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-12  vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser sist revidert 
6.2.2019, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
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SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  
Arkivsaksnr.: 15/1980     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/19 Planutvalget 19.02.2019 
 
25/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 5.11.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 5.2.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 20.11.2017. 
4. ROS-analyse, datert 20.11.2017. 
5. Merknader etter 2. gangs offentlig ettersyn (050219) – med rådmannens kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Særutskrift, PU-sak 20/17, 21.3.2017 
 Særutskrift, PU-sak 85/17, 5.12.2017 
 Særutskrift, PU-sak 89/18, 6.11.2018 
 Merknader ved offentlig ettersyn 
 
 
Sammendrag: 
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 endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektkontoret per a. tofthagen 
siv.arkitekt mnal, på vegne av Hafjell Nord AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet utgjør ca. 75 daa og er tidligere regulert til samme formål. Adkomst via fv. 361 
og Hornsjøvegen. 
 
Gjeldende planer 
Den gjeldende reguleringsplanen for planområdet er regulert til fritidsboliger der tomtene 
historisk er store. Enkelte setereiendommer er omregulert til fritidsboliger og fortettet. 
Sæterberget (planid 201406), Haugan (planid 163) og Haugan BF6 (201714) er tilgrensende 
planer med fritidsboliger.  
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Kort om planforslaget 
I utgangspunktet startet revisjonen med et ønske fra forslagsstiller om å endre 
planbestemmelsene slik at de ble mer i tråd med det da nylig regulerte naboområdet, 
Sæterberget, med en høyere utnyttelsesgrad og mulighet for å bygge to boenheter. 
Intensjonen var da å kun endre bestemmelsene og ikke plankartet. 
Etter en stund ble det fra kommunen satt frem krav om at plankartet også måtte endres da 
det flere steder ikke var samsvar mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser i planen. 
Kommunen ønsket at det ble rette opp der dette lot seg gjøre. Videre ble det avdekket at 
opparbeidet veg nord i planområdet ikke var anlagt i tråd med eksisterende plan. 
 
Gjennom revisjonsprosessen har forslagsstiller gått tilbake på ønske om å øke 
utnyttelsesgraden på tomtene, så planforslaget har nå fremdeles særpreget til Lisætra2 
planen, med noe endret utnyttelsesgrad. 
 
 
 
Planprosess 
Oppstart av revisjon av reguleringsplan for Lisetra 2 var i november 2015.  I desember 2016 
ble regulanten tilskrevet med krav om at plankartet måtte inngå i revideringsarbeidet pga.  
manglende samsvar mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser.  
 
Den 14.3.2017 ble det nedlagt et midlertidig forbud mot tiltak innenfor deler av planområdet 
for å sikre at det ble en prosess som også involverte revidering av plankartet. Kommunen 
besørget utsendelse, siden det var kommunen som krevde revidering.  
 
November 2017 ble et planforslag sendt ut på offentlig ettersyn. Planforslaget hadde noen 
endringer i plankartet, både korrigeringer for å rette uhensiktsmessige arealformål, 
vegkurvatur samt at det var innregulert en veg mellom Høghaugen og Furtholoa der det i 
gjeldende plan var en landbruksveg/turdrag. Bestemmelsene var omarbeidet, men 
utnyttelsesgraden var kun endret med 10 m2 for de øvre områdene. Det kom inn 43 
merknader. Disse er svart ut og nytt planforslag ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn den 
8.11.2018. Høringsfristen var den 4.1.2018. 

Sæterberget

Hauga
n

BF6
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Ved andre gangs høring kom det inn merknader fra 9 grunneiere. Kun regionalt brannvesen 
og Oppland fylkeskommune hadde merknader fra offentlige etater. Merknadene er gjengitt i 
sammendrag med rådmannens kommentarer, jfr. vedlegg 5. De merknadene som er tatt til 
etterretning er innarbeidet i planforslaget ved sluttbehandling.  Planforslaget tas nå opp til 
sluttbehandling. 
 
Vurdering: 

 
MERKNADER VED 2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 
Merknadene ved offentlig ettersyn er gjennomgått av rådmannen, men de er ikke 
gjennomgått med opprinnelig forslagsstiller. Utbygger ønsket ikke en 2. gangs høring, så 
planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn er kommunens forslag til endringer på 
bakgrunn av innkomne merknader, samt kommunens ønske om opprydding i området. I 
sammendraget av merknader er samtlige merknader kortfattet beskrevet og kommentert. 
Der merknaden har ført til endringer, fremkommer dette.  
 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn, foreslår rådmannen følgende endringer av 
plankart og bestemmelser ved sluttbehandling:  
 
PLANKART 
- Når det påføres vedtaksdato i informasjonsfeltet, rettes også en askeladden-id for 
kulturminne #12. I plankartet er kulturminnet korrekt plassert, men id er feil. Dette er kun 
oppretting av skrivefeil. Ingen øvrige endringer i kartet etter 2. gangs høring. 
  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER – ENDRING I KURSIV 
Pkt. 1.7 endres slik: 

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.   
 
Ny bebyggelse skal knyttes opp til godkjent vann- og avløpsnett. Eksisterende 
bebyggelse med innlagt vann kan kreves tilkoblet til godkjent vann- og avløpsnett etter 
reglene i forurensningsloven § 18 og pbl §§ 27-1 og 27-1. Eksisterende bebyggelse som 
ikke har innlagt vann kreves tilknyttet dersom vann legges inn.  
 
Planer for veg, vann og avløp skal godkjennes av kommunen før det gis byggetillatelse. 
Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden. 
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Pkt. 2.8 siste avsnitt får et tillegg for å presisere vegrett: 
Området LAA kan benyttes til landbrukstransport for grunneiere av skogteiger i og utenfor 
planområdet. Landbrukstransport over LAA har adkomst via Høghaugvegen. 

 
Pkt. 8 

Områder for kulturminner er merket #1-12, i plankartet. 
 
Kulturminnene i bestemmelsesområde #1-2 og # 7-9 er automatisk fredete kulturminner 
som er regulert til bevaring i planen. Formålet med bevaringen er å sikre kulturminnene 
et godt og varig vern, jf. hensynssonene H730_1-5 og H570_1-3 i plankartet og 
planbestemmelsenes pkt. 7.2 og 7.3. 
  
Kulturminnene i bestemmelsesområde # 3-6 og #10-12 er ferdig undersøkt, utgravd og 
fristilt jf. ferdigrapport fra Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune. 

 
Pkt. 9.1 
Denne setningen strykes:  
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
ØVRIGE KOMMENTARER FRA RÅDMANNEN 
Rådmannen er av den oppfatning at rekkefølgebestemmelsen som gjør at utbygger ikke får 
utvikle BFF17 og 18 før skiløypene BST 1,2,3,5 og 6 er opparbeidet er et viktig virkemiddel for 
at utbygge skal ta ansvar for gjennomføring av planelementer som er til felleskapets beste. 
De fremfører at det er tilstrekkelig med skiløyper andre steder, og viser at de ikke ønsker å 
komme i mål med forhandling med å bygge løype BST5. Rådmannen er kjent med 
bakenforliggende konflikt, men kan ikke ta hensyn til dette i vedtak av reguleringsplanen. 
 
Advokat Wilhelm Hopen fremfører på vegne av Odd Arne Kruke at det fremdeles er feil i 
plankartet også andre steder på Lisetra. Blant annet sør i planområdet. Ved en 
oppmålingsforretning som han var innkalt til sør i området, stilte Kruke spørsmål ved et 
grensepunkt kommunen har målt inn som grense mot hans eiendom. Han påpekte at han 
ikke hadde godkjent dette grensepunktet. Uklarheter omkring dette grensepunktet må evt. 
tas tak i ved en senere anledning. Dette grensepunktet har ikke konsekvenser for innholdet i 
plankartet da punktet ligger ved vegkryss og ikke i nærheten av tomtegrense for bebyggelse. 
Plangrensen han viser til i sin henvendelse oktober 2018 er oppmålt fra kommunen og 
berørte naboer er tilskrevet med klageadgang i januar 2013. En oppmålt grense kan avvike 
fra grensesteiner i terrenget uten at dette betyr at grensen er feil. Oppmålt grense er 
oversendt berørte grunneiere og disse har klagerett. Ingen har påklaget grensepunktene. I 
dette området er det ikke nedlagt midlertidig forbud mot tiltak. Rådmannen finner ikke å 
anbefale at dette nedlegges, da omfanget er begrenset og eiendomsgrensen ikke påklaget. 
 
Det fremføres av flere som sokner til Høghaugvegen at det ikke er ønsket med 
gjennomkjøring til Furtholoa. Rådmannen mener dette er et viktig plangrep i 
beredskapsmessig sammenheng. Videre er det gardbrukere i Lisgrend som har vegrett på 
denne strekningen som binder sammen disse to vegene. Plan- og bygningslovens kap. 15 og 
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16 omhandler erstatning og ekspropriasjon. Det må etter vedtatt plan vurderes om disse 
kommer til anvendelse. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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 endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.02.2019 sak 9/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
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 endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
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KLAGEBEHANDLING PÅ REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201714  
Arkivsaksnr.: 17/1987     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
26/19 Kommunestyret 21.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
 Klage på KST-vedtak i sak 89/18, sluttbehandling av reguleringsplan for Haugan BF6, 

19.11.2018. 
 Motsvar på klage fra Dalan advokatfirma DA v/ advokat Pål Gude Gudesen, 6.12.2018. 
 Merknad ved offentlig ettersyn fra advokat Wilhelm Hopen, 13.7.2018. 
 Brev av 29.8.2018, med merknader til planutvalgets behandling av saken i møte 

21.8.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Særutskrift fra KST-sak 89/18, den 27.9.2018. 
 Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen, vedtatt av KST 30.11.2006, sak 

74/06. 
 
Sammendrag: 
Odd Arne Kruke klager på vedtak om reguleringsplan for Haugan BF6. Det påstås 
saksbehandlingsfeil samt vedtak i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser for området. 
 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 27.9.2018, sak 89/18.  
 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
 
Saksutredning: 
Advokat Wilhelm Hopen påklager vedtak fattet i KST-sak 89/18, på vegne av Odd Arne Kruke. 
 
I epost 10.11.2018 gir kommunen utvidet klagefrist til 19.11.2018 med begrunnelse i at 
Hopen har påtatt seg et 4 dagers prosessoppdrag for Bergen tingrett 12.11.2018 som han 
trenger å bruke tiden til å forberede seg på.  
 
Innkommet klage 19.11.2018 er fremsatt på vegne av Odd Arne Kruke som har klagerett 
etter forvaltningsloven. Klagen er fremsatt i tide. 
 
I klagen vises det til et brev som Hopen sendte inn på vegne av Kruke 29.8.2018. 
Merknadsfristen for det offentlige ettersynet var 13.7.2018. Planutvalgsmøtet var 21.8.2018. 
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Rådmannen er av den oppfatning at brevet ikke er å betrakte som et innspill til det offentlige 
ettersynet, men et brev med Krukes synspunkt på rådmannens fremstilling av saksframlegg 
og rådmannens vurderinger i saken.  
 
Kort om klagen av 19.11.2018: 
Klagen begrunnes med to forhold: 
1.  «Klagen er for det første begrunnet i feil ved saksbehandlingen. Saksfremlegget for 

planutvalget kommenterer en del av merknadene i mitt brev av 13.7.2018. Merknadene i 
mitt brev av 29.8.2018 hvor det blir foretatt en grundig gjennomgang av saksfremlegget 
for planutvalget kommenteres ikke i kommunestyrets vedtak. Dersom administrasjonen 
hadde hatt relevante merknader til det som ble anført skulle det ha kommet til uttrykk i 
saksfremlegget for kommunestyret. Det ble ikke gjort og det foreligger dermed en 
saksbehandlingsfeil ved at merknadene ikke kan ses å være vurdert og at saken ikke er 
tilstrekkelig opplyst for kommunestyret». 

2. «For det andre er klagen begrunnet i at reguleringsplanen blant annet er i strid med 
gjeldende reguleringsbestemmelser samt at saken skulle vært behandlet som en 
dispensasjonssøknad». 

 
Kort om motsvar til klage fra tiltakshaver av 6.12.2018: 
1. Om påberopt saksbehandlingsfeil fremføres at det ikke kommer nye synspunkter frem i 

klagers brev av 21.8.2018. At alt i hovedsak er fremført i merknaden av 13.7.2018. Videre 
mener tiltakshaver at kommunen har svart ut disse merknadene i saksfremlegget. 

2. Viser til at en reguleringsplan er bindende for fremtidige tiltak, men at det er mulig å 
fremme nye reguleringsplaner der det er allerede er gjeldende planer. Viser til at 
rådmannen har vurdert muligheten for dispensasjon fra gjeldende plan, men konkluderte 
med at de ønsket en reguleringsplan som er en mer grundig prosess. 

 
Vurdering: 
Angående klagens første punkt 
Sluttbehandling av en reguleringsplan skjer i en prosess der planutvalget får forelagt et 
saksfremlegg fra rådmannen, med relevante vedlegg. Vedleggene til planutvalget var alle 
plandokumenter, samt merknadene med kommentarer fra rådmannen. I saksfremlegget 
foreslår rådmannen en innstilling som planutvalget kan foreslå for kommunestyret. Denne 
innstillingen er rådmannens forslag til innstilling. Planutvalget tar selv en avgjørelse om 
innstillingen skal endres under møtet.  
 
Særutskrift fra PU-sak 58/18 viser at det ble foreslått en alternativ innstilling til 
kommunestyret: 
«Laila Skåden (SP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret i Øyer vedtar ikke detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart 
datert 4.4.2018, bestemmelser datert 4.4.2018 med revideringer 8.8.2018 da hensynet til 
bestemmelser og retningslinjer fra Øyer Sør fra 2007 som i pkt. 1.6.2. sier at: 
Setergrender skal bevares som del av kulturlandskapet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Laila Skådens forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer.  
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I dokumentet «Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen», vedtatt av KST i sak 
74/06 står følgende i nest siste avsnitt i kapittel 5.0 om Retningslinjer for bruk av fullført 
saksbehandling: «Kommunens saksbehandling skal avveie alle kommunens faglige interesser 
før innstilling skrives. Det skal skrives èn innstilling som er felles for alle politiske organer som 
skal behandle saken. Ny administrativ saksbehandling etter behandling i et politisk organ er i 
strid med kommunelovens ansvarsplassering, og rådmannen skal derfor i prinsippet 
godkjenne saken før første politiske behandling, jfr. Kommunelovens § 23.» 
 
Av dette fremgår at administrasjonen ikke skal gå inn og endre saksfremstillinger som er satt 
i politisk prosess. I denne konkrete saken er dette ikke gjort foruten at det er listet opp to 
vedlegg som er kommet inn i tiden mellom planutvalgsmøte og kommunestyremøte. 
 
Sluttbehandling var berammet til KST-møte 30.8.2018, men siden dette møtet fikk en 
ekstraordinær sak om Sølvskottberget, foreslo ordfører at sluttbehandling ble utsatt til neste 
kommunestyremøte 27.9.2018. 
 
Ved utsendelse til kommunestyremøtet i september ble både brevet fra Hopen på vegne av 
Odd Arne Kruke (21.8.2018) og brev fra vegselskapet (29.8.2018) sendt ut som vedlegg til 
saken. De ble da listet opp som vedlegg uten at saksfremstillingen ble endret ytterligere. 
Rådmannens intensjon med å liste disse to brevene uten ytterligere å kommentere disse i 
saksfremlegget, var å kunne dokumentere at disse var kjent for administrasjonen og at de 
var medsendt som informasjon ut til kommunestyrerepresentantene. Dette er også i tråd 
med kapittel 5.0 i Mål, prinsipper og retningslinjer for saksbehandlingen. På møtet ba 
rådmannen ordfører om å få orientere om brevene og rådmannens kommentarer til 
brevenes innhold. Dette ble gjort før ordføreren åpnet ordet fritt.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er gjort noen saksbehandlingsfeil i saken og at 
det er viktig å gi politikere informasjon om at det er innkommet brev som omhandlet saken. 
Men brevene ble vurdert som kommentarer til rådmannens syn.  Dersom innholdet i brevene 
hadde vist at det var graverende feil i saksfremlegget som kunne påvirke utfallet av saken, 
måtte rådmannen bedt ordfører om å vurdere å trekke saken. Når saken er satt i politisk 
prosess, er dette noe kun politikerne kan bestemme.   
 
Hopen har vist til en konkret feil i saksfremstillingen. Det omhandler hvilke landbruksarealer 
som er i drift på Lisetra. Rådmannen skrev i sin saksfremstilling at det kun var aktiv drift på 
landbruksarealene til Odd Arne Kruke. Det er to andre teiger som det drives 
jordbruksproduksjon på (eiere er Hans Kristian Lien og Hans Ivar Vangen), men rådmannen 
mener dette ikke svekker saksfremstillingen. Rådmannen står ved å påstå at Lisetra er en 
nedbygd setergrend, som er nedbygd over tid, og at den ikke kommer inn under de 
setergrendene i Øyer som det i overordnede planer står at bør bevares. Selv om Odd Arne 
Kruke er uenig i det synet, gjør ikke at rådmannen endrer sitt synspunkt.  
 
Medvirkning i planprosessen har fulgt pbls bestemmelser og høringsfrist ved offentlig 
ettersyn var 13.7.2018. Merknaden fra Odd Arne Kruke i høringsperioden ble omtalt i 
rådmannens saksfremlegg. At advokat Hopen ikke syns at det er tilstrekkelig hensyntatt kan 
ikke medføre at rådmannen skal endre sitt syn. Ved høringer blir naboer hørt, men det er 
ikke automatikk i at nabomerknader skal føre frem. Det vil alltid være noen som ikke er enige 
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i kommunens syn i ulike saker. Men rådmannen mener det er gjort rede for alle sine 
synspunkter i saksframlegget, og det er konkludert med at nabomerknaden til Kruke ikke tas 
hensyn til. Klagen kan ikke føre frem på dette punktet. 
 
Angående klagens andre punkt 
Det fremføres at reguleringsplanen er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser og at 
saken heller burde vært fremmet som en dispensasjonssak fra gjeldende plan. 
 
Rådmannen mener dette er redegjort for i saksframlegget. Det er et bevisst valg å foreslå å 
fremme reguleringsendring istedenfor å søke om dispensasjon. Bakgrunnen for dette er at 
det innenfor Lisetra2 sitt planområde er en rekke store tomter. Dersom det hadde vært 
åpnet for å behandle saken som en dispensasjon fra reguleringsplan for Haugan, ville faren 
for presedens vært meget stor. For å illustrere dette er det satt opp en tabell som viser 
regulerte hyttetomter i Lisetra2 planen som av størrelse er over 2,5 daa: 
 
Gnr/bnr - daa Gnr/bnr - daa Gnr/bnr - daa Gnr/bnr - daa Gnr/bnr - daa Gnr/bnr - daa 
18/66 – 3,46 18/67 – 3,1 18/70 – 5,4 18/65 – 40 18/69 – 4,1 18/111 – 2,6 
23/9 – 5,2 26/1 – 7,5 22/2 – 7,1 18/93 – 3,6 18/68 – 3,8 18/104 – 2,9 
18/155 – 3,7 18/154 – 2,8 18/153 – 2,9 18/85 – 3,6 18/84 – 3,1 27/12 – 3,0 
 
En rask gjennomgang viser at minst 18 regulerte fritidstomter er av en slik størrelse at de kan 
være potensielt delbare. Rådmannen er også kjent med at flere av tomteeierne på Lisetra 
ønsker å dele sine tomter. Når potensialet for fortetting er av et slikt omfang, vil det uten tvil 
være best å vurdere dette gjennom en reguleringsplan fremfor en enkel 
dispensasjonsbehandling. Rådmannen er fremdeles av den oppfatning at faren for presedens 
ved å behandle grunneiers intensjon om å øke utnyttelsen på sin tomt (4,7 daa) som 
dispensasjon ville gjøre seg gjeldende. Planprosessen er gjort etter de prosesskrav som er 
gitt i plan- og bygningsloven. Det er ikke noe som begrenser størrelser på reguleringsplaner. 
Om området er regulert fra tidligere, er det fullt mulig å regulere på nytt en mindre del av en 
gjeldende plan. Odd Arne Kruke ser ikke behovet for å revidere gjeldende plan ut fra hans 
ståsted. Dette kan ikke kommunen ta hensyn til. Klagen fører ikke frem på dette punktet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen, datert 19.11.2018 tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre 
vedtak fattet av kommunestyret 27.9.2018, sak 89/18.  
 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 


