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FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2070     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/18 Formannskapet 13.03.2018 
 
14/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Grunnlagsdokument 
2. Modelldokument: Drifts- og organisasjonsformer 
3. Uttalelse Allmennlegeutvalg Øyer kommune 
4. Tilleggsutredning med bakgrunn i vedtak i FSK-sak 83/17 
5.  Punkt 2 fra vedtak i K-sak 77/17, 23.11.2017 
6.  Punkt 3 fra vedtak i K-sak 77/17, 23.11.2017 
7.  Punkt 4 fra vedtak i K-sak 77/17, 23.11.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 3/17, møte 26.1.2017: Opprettelse av saksutvalg framtidig fastlegestruktur – mandat 
og rammer for arbeidet. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok 26.1.2017 at framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og 
legges fram for politisk behandling innen juni 2017. Kommunestyret vedtok 18.5.2017 (K-sak 
40/17) at behandlingen av den administrative utredningen av framtidig fastlegestruktur 
utsettes, og at utredningen legges fram til politisk behandling senest i oktober 2017. 
 
Kommunestyret vedtok 23.11.2017 K-sak 77/17 Framtidig fastlegestruktur at et utvidet 
saksframlegg legges fram for kommunestyret når flere momenter er belyst. Det ble vedtatt 
tre punkter der det framgår hva utredningen skal inneholde. Rådmannen framlegger 
utredningen av disse punktene som vedlegg 5, 6 og 7.  
 
På bakgrunn av medisinskfaglige og økonomiske argumenter innstiller rådmannen på  
- at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles fastlegekontor lokalisert i dagens 

fastlegekontor i Øyer sentrum.  
- at enhet Psykisk helse og rus og enhet hjemmetjeneste tar i bruk ledige lokaler på 

nåværende Tretten fastlegekontor. 
- at bygningen på Øvregate i Tretten - som består av dagens base for hjemmetjeneste på 

Tretten og to leiligheter – tilbys Øyer Kommunale Boligstiftelse (ØKB) 
- at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal (Tretten) driftshjemmel 

tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i underetasje til «kontorbygget» på Tretten. 
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Saksutredning: 
 
Fakta  
For en fullstendig oversikt over utredningen henvises til de syv vedleggene. 
 
I vedlegg 5 besvares punkt 2 i vedtak i K-sak 77/17, 23.11.2017: 
«Kommunestyret ber om at det utarbeides en grundigere vurdering av hvilke konsekvenser 
alle ulike alternative løsninger antas å få. Herunder muligheten for å organisere 
legetjenesten som en helhetlig faglig legetjeneste med to legekontorer.» 
 
Det er tre hovedalternativer i saken om fremtidig fastlegestruktur:  

A. Fortsettelse med eget fastlegekontor i hvert sogn (to-kontor-modell) 
B. Ett samlet fastlegekontor: 

- B1 i Tretten sogn  
- B2 i Øyer sogn 

 
I vedlegg 5 beskrives først fordeler, ulemper og konsekvenser av de ulike alternativene. 
Deretter følger en beskrivelse av muligheten for å organisere fastlegetjenesten som en 
helhetlig faglig legetjeneste med to legekontorer. 
 
I vedlegg 6 besvares punkt 3 i vedtak i K-sak 77/17, 23.11.2017: 
«Kommunestyret ber om en vurdering av betydningen av å ha lege samlokalisert med resten 
av helse – og sosialtjenesten i kommunen.» 
 
I utredningen beskrives først sentrale føringer og et fremtidsbilde, deretter foretas det en 
vurdering av betydningen av samlokalisering. Til slutt legges det fram de faglige koblingene 
av tjenester som vil gi mest synergieffekt. 
 
Vedlegg 7 omhandler punkt 4 i vedtak i K-sak 77/17, 23.11.2017: 
« Kommunestyret ber om en plan for hva ev. ledige lokaler ved begge legekontorene kan 
benyttes til sett i lys av plassmangel i ulike sektorer i kommunen.» 
 
Det framlegges en plan om hvordan ledige lokaler og kontorer kan benyttes i de ulike 
alternativene. Til slutt beskrives i dette vedlegg regler om merverdiavgift og i den forbindelse 
eventuelle konsekvenser dersom lokaler leies til (ikke) merverdipliktige virksomheter. Dette 
gjelder både lokaler kommunen eier og leier.  
 
Rådmannen legger merke til at kommunestyret vedtok 23.11.2017 K-sak: 87/17 
Økonomiplan 2018-2021 – årsbudsjett 2018: 
 
« Gevinstrealisering 
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av virkemidlene som det brukes mye 
penger på i budsjettet innen de fleste sektorer. Det forventes at dette gir en gevinst. 
Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto driftsinntekter i 2018. 
Disse midlene anvendes slik: 
• 1mill. brukes til å opprettholde driften på Tretten legekontor …. 
Budsjettjusteringer: 
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• 1.000.000 kr til videre drift av Tretten legekontor tas innenfor rammen i sektoren. 
• 400.000 kr til økt legeressurs ved Tretten legekontor tas ut …» 
 
Økonomiplanvedtaket ble fattet etter bestilling av ytterligere utredninger i forbindelse med 
framtidig fastlegestruktur (K-sak 77/17). Rådmannen har lagt til grunn at K-sak 77/17 følges 
opp og opprettholder sin innstilling i K-sak 77/17 om samling av fastlegene. Det arbeides med 
innsparingstiltaket i økonomiplanvedtaket uavhengig av fastlegestrukturen. Disponeringen 
av frigitte midler som følge av innsparingene tas stilling til av kommunestyret på et senere 
tidspunkt.  
 
Innledning 
Fastlegeordningen ble innført i 2001, ordningen innebærer at alle innbyggere har rett på en 
fastlege. Det betyr at man står oppført på en såkalt liste hos en lege. Fastlegen er ansvarlig 
for å tilby allmennmedisinske tjenester til innbyggerne som står på sin liste. Innbyggerne har 
anledning til å skifte fastlege inntil to ganger per kalenderår. I tillegg til å yte tjenester til 
egne listepasienter er fastlegene også en del av den akuttmedisinske kjeden. Fastlegene har 
derfor beredskapsplikt og må da behandle alle personer som oppholder seg i kommunen ved 
behov. Formelt er det kommunen som er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på 
fastlegetjenester, dette løser kommunene ved å inngå individuelle avtaler med leger. En slik 
avtale regulerer ansvaret kommunen har, og hvilket ansvar den enkelte lege har. 
Fastlegeordningen er regulert gjennom ulike lover, forskrifter og regler i tillegg til den 
individuelle avtalen mellom legen og kommunen. 
 
Demografi i Øyer kommune  
Demografi er viktig for å planlegge helsetjenesten ettersom behovet for helsetjenester øker 
med økende alder. Det blir stadig en økende andel eldre i befolkningen. Antall eldre i Norge 
over 75 år er ventet å fordoble seg fra dagens 360 000 til rundt 740 000 i 2040. Utviklingen i 
antall eldre i Øyer framgår av SSB tabellen under: SSB framskriving « median nasjonal vekst». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årstall   2015 2020 2025 2030 2040 

Geograf
i Alder 

  
        

Øyer 65-74 år 520 577 607 649 722 

  75-79 år 175 197 251 247 291 

  80 år+ 240 271 303 374 479 

  Sum 935 1045 1161 1270 1492 

  % av sum i 2015 100 112 124 136 160 
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Demografisk utvikling er av betydning for hele det kommunale tjenesteapparatet, også 
fastlegeordningen.  Grafen over er basert på tall fra SSB for 2016. Den viser antall 
konsultasjoner hos fastlegen i løpet av året fordelt på de ulike aldersgruppene.  Grafen viser 
at antall konsultasjoner øker fra rundt to per år i de yngste aldersgruppene helt opp til fem 
per år hos de eldre. Blant de aller eldste over 90 år faller antallet noe tilbake. Dette skyldes 
blant annet at mange bor på institusjon hvor det er egen institusjonslege, dermed går de 
sjeldnere til fastlegen. I tillegg til at antall konsultasjoner blant de eldre er over dobbelt så 
mange som blant de yngste, er det rimelig å anta at hver konsultasjon for de eldre tar lenger 
tid enn for de yngre pga. flere og mer sammensatte problemstillinger. Den totale bruken av 
fastlegens tid er derfor enda større blant de eldre enn det grafen illustrerer. I den forbindelse 
henvises det til grunnlagsdokumentet som siterer en rapport fra SSB om bruk av fastlegen. 
 
Noe av det interessante SSB selv skriver er at fastlegen brukes mer av eldre som er 
hjemmeboende. Kommunen har et mål om at flere eldre skal bo i eget hjem. Ser man på den 
demografiske utviklingen i Øyer kommune opp mot bruken av fastlege, er det liten tvil om at 
fastlegetjenesten må rustes for å håndtere behovet som vil komme. Skal man lykkes med at 
flere eldre kan bo hjemme vil det kreve en velfungerende fastlegeordning med kapasitet og 
kvalitet som samhandler godt blant annet med ansatte i psykisk helse og rus, ergoterapi- og 
fysioterapitjeneste, hjemmetjeneste og med sjukeheimen (Øyer helsehus).    
 
Utviklingstrekk i fastlegeordningen – mindre pasientlister og større kontor 
Den kommunale legetjenesten har vært i utvikling og endring også etter innføringen av 
fastlegereformen i 2001. Det er særlig to utviklingstrekk som er tydelige, nemlig at 
pasientlistene blir mindre (færre pasienter per lege) og at legene organiserer seg i større 
praksisfellesskap.  Det er en klar nasjonal tendens til at pasientlistene blir mindre. Da 
fastlegeordningen ble innført ble antall pasienter per årsverk fastlege satt til 1500 (300 
pasienter per arbeidsdag i uken). Siden innføringen har imidlertid listene til fastlegene blitt 
stadig mindre, i dag er gjennomsnittlig listestørrelse per lege 1120.  
Det er flere årsaker til denne nedgangen, men samlet sett dreier seg om økt arbeidsmengde 
for å ivareta hver pasient.   

0
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 Dette dreier seg blant annet om NAV-reformen og sykemeldingsarbeid som 

fastlegene bruker mye tid på.  

 Fra i fjor fikk fastlegene økt ansvar og arbeidsmengde knyttet til førerkortsaker. I 

tillegg overtok fastlegen noe av ansvaret for å vurdere dispensasjon, noe som 

tidligere var Fylkesmannens ansvar.  

 Samhandlingsreformen og utviklingen med at pasientene skal skrives ut av sykehus 

raskere og flere skal behandles i kommunehelsetjenesten.  

 Fra i fjor ble det innført krav om legeattest ved fravær pga. sjukdom i videregående 

skole.  

 Bosetting av flyktninger, dette gjelder både helsestasjon for barn og unge og 

fastlegetjenesten. Dette dreier seg ofte om personer med stort behov for helsehjelp.  

 Det er kjent at Helsedirektoratet har planer for at rehabiliteringspasienter raskere 

skal overføres til primærhelsetjenesten, jfr. Stortingsmelding om 

primærhelsetjeneste og Opptrappingsplan for rehabilitering fra Helsedirektoratet 

2017.  

 Regjeringen satser på intensivering av arbeidet innenfor psykisk helse og rus. Dette 

innebærer at også disse pasientgruppene skal få større del av behandlingen innenfor 

den kommunale helsetjenesten enn tidligere.  

 
En mer fullstendig oversikt finnes i grunnlagsdokument. 
Totalt sett er det grunn til å tro at utviklingen med stadig mer arbeid knyttet til hver pasient 
vil fortsette. Det er et klart politisk mål at flere skal behandles i kommunal helsetjeneste og 
at pasientene skal raskt tilbake til hjemkommunen etter å ha vært behandlet i 
spesialisthelsetjenesten. Konsekvensen er at fastlegeordningen og andre kommunale helse-,  
pleie- og omsorgstjenester må sikres nødvendig kapasitet og kompetanse til å løse det økte 
ansvaret på en god måte. 
 
Et annet utviklingstrekk i fastlegeordningen er at legene etablerer større praksisfellesskap 
med flere leger ved samme kontor. Tidligere var det relativt vanlig med solopraksis (en-lege-
praksis), mens det nå er en klar trend i retning av fler-lege-praksiser. Det er en tendens til at 
særlig yngre leger og kvinner ønsker seg større legepraksiser med flere leger. Både i USA, 
Storbritannia, Tyskland, Belgia, Danmark og Nederland har legepraksisene blitt større med 
flere leger. Det samme gjelder i vår region. Tidligere var det flere små praksiser i kommunene 
i Gudbrandsdalen. I Gausdal var det fire legekontor, mens Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 
kommuner hadde to kontorer hver. I dag har alle disse kommunene valgt å slå kontorene 
sammen til større enheter med felles legekontor for hele kommunen. Kommunene i Nord-
Gudbrandsdalen har også ett legekontor for hele kommunen. Dette er kommuner med større 
avstander enn Øyer kommune.   
 
Bakgrunnen for større legekontor er et ønske om et fagmiljø og arbeidsfellesskap. Det gir 
mulighet for veiledning av yngre kolleger, internundervisning og kollegial støtte i den daglige 
driften. På den måten kan man bygge opp et arbeidsfellesskap slik legene har innenfor 
sjukehusene. Samtidig handler det også om at man kan dekke opp fravær for hverandre med 
flere leger på samme kontor.   
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Dagberedskap og legevakt   
Alle kommuner er forpliktet til å ha et akuttmedisinsk legetilbud til enhver tid, jfr.  
akuttmedisinforskriften. I ordinær arbeidstid kalles dette dagberedskap, utenom ordinær 
åpningstid kalles det legevakt. Tilbudet er i prinsippet det samme - tilgang til akutt 
allmennmedisinsk hjelp ved behov - uavhengig av tid på døgnet.  Det er fastsatt krav til slik 
akuttberedskap som gjelder både på dagtid og utenom vanlig arbeidstid, både gjennom 
fastlegeforskriften og akuttmedisinforskriften. Kravene handler blant annet om 
døgnkontinuerlig tilgang til legevaktsentral via nasjonalt legevaktnummer, kompetansekrav 
til lege som er i vakt (både i dagberedskap og legevakt), krav til å være tilgjengelig på nødnett 
og kunne kommunisere med andre nødetater, krav til utstyr og krav til å kunne rykke ut 
umiddelbart ved behov. En mer fullstendig oversikt finnes i grunnlagsdokumentet. 
 
Faglige krav til fastlege 
Fra 01.03.2017 trådte nye regler i kraft som omhandler krav til kompetanse for fastleger. Nå 
må fastlegen være spesialist eller under spesialisering innen allmennmedisin. Tidligere kunne 
en lege starte opp en allmennpraksis dersom turnustjeneste var gjennomført. I tillegg har det 
kommet nye krav for å kunne arbeide som lege på legevakt eller være lege i dagberedskap. 
Den statlige utviklingen går i retning av strengere kompetansekrav for å drive både 
fastlegevirksomhet og legevaktstjenester. En mer fullstendig oversikt over de nye kravene til 
fastleger og leger i dagberedskap og legevakt finnes i grunnlagsdokumentet. 
 
Kvalitetssikring av tjenesten  
Fastlegeordningen er underlagt strenge kvalitetskrav. Det er viktig med god kvalitetssikring 
for å sikre en forsvarlig helsetjeneste. Nytt fra januar i år er at legetjenesten i kommunen er 
tilknyttet internkontrollprogrammet TQM. Dette innebærer at alle rutiner og prosedyrer er 
oppdatert i dette programmet og at avvik registreres fortløpende. Rutiner og prosedyrer skal 
oppdateres årlig. I november 2015 har fastlegetjenesten tatt i bruk et nytt elektronisk 
journalsystem (system-X) som gir mulighet for digital kommunikasjon og samhandling med 
spesialisthelsetjenesten og andre deler av den kommunale helsetjenesten. Av intern 
kvalitetssikring er det fagmøter med legene hver uke. I tillegg deltar legene på nødvendige 
kurs i tråd med spesialistreglene for allmennmedisin. På hvert kontor gjennomføres 
annenhver uke kontormøte blant helsesekretærene. Kommunen arbeider også for at de nye 
kravene for dagberedskap skal være oppfylt innen fristen i mai 2018. Dette innebærer blant 
annet kursing av både legene og helsesekretærene.   
 
Nøkkeltall for legetjenesten  
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Tabellen viser at antall listepasienter i Øyer er dobbelt så mange som på Tretten. Aktivitet 
målt etter totalt antall pasientkontakter per år er imidlertid 2,4 ganger høyere i Øyer, dette 
kan blant annet skyldes høyere tilstrømning av turister/tilreisende til legekontoret i Øyer. 
Turnuslegen jobber på Tretten og teller med i statistikken der. Det er imidlertid viktig å være 
klar over at en turnuslege ikke har samme kapasitet som en vanlig fastlege, aktivitetsnivået 
ligger grovt sett på halvparten av nivået til en erfaren fastlege.   
Når det gjelder turisttrafikk er det om lag 1300 (10 %) legekonsultasjoner per år med 
pasienter som ikke er bosatt i Øyer kommune. Det er nærliggende å anta at det store 
flertallet av turister henvender seg på kontoret i Øyer.  
 
Pasienttilfredshet og brukermedvirkning  
I perioden 14.02.2017 – 15.03.2017 ble en pasienttilfredshetsundersøkelse gjennomført ved 
hjelp av verktøy fra nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester.  Resultater fra 
brukerundersøkelsen knyttet til legekontorene viser at fastlegeordningen fungerer greit, men 
at det er noen forbedringspunkter. Det er 157 brukere som har svart (3,5 %) av antall 
pasienter med fastlege i kommunen. Resultatet bør derfor ikke overtolkes. 
 
 
Forbedringspunkter fra undersøkelsen  
 

- En stor andel melder tilbake at det er for dårlig tilgjengelighet til legetjenesten og da 

særlig at det er lang svartid på telefon. Dette gjelder begge fastlegekontorene. 

- En del melder som forbedringspunkt at legedekningen har vært ustabil de senere 

årene, med hyppige utskiftninger, noe som gjør at mange opplever at man ikke får 

bygd opp en relasjon mellom lege og pasient, noe som er viktig for en god 

fastlegeordning.   

- Tredje forbedringspunkt er knyttet til omdømme og kommunikasjon om tjenesten ut 

til innbyggerne. Kommunen bør forbedre kommunikasjonen ut mot pasientene og 

innbyggerne slik at tillit og trygge relasjoner etableres og at misforståelser unngås.  

 

  Tretten legekontor  Øyer legekontor  Sum  

Årsverk fastleger   1,6 + 1 turnuslege  3 4,6 + turnuslege 

Årsverk helsesekretærer  2,4 2,85 5,25 

Listepasienter  1550  3053 4603 

Antall legekonsultasjoner per 
år  

3300 8600 11 900 

Antall enkle pasientkontakter 
per år  

1200 2000 3200 

Antall råd per telefon eller 
brev per år  

2000 5000 7000 

Sum alle pasientkontakter per 
år  

6500 15 600 22 100 
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Det er økende fokus på pasient- og brukermedvirkning som også er et mål fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. I fastlegetjenesten vil beslutninger knyttet til valg av undersøkelser, 
utredning og behandling i stor grad fattes i møte mellom lege og pasient. Pasientens rolle og 
posisjon i dette forholdet har endret seg betydelig i løpet av flere år. Tidligere var legen en 
autoritet som tok de fleste beslutninger på egen hånd, mens det i dag kreves større grad av 
pasientmedvirkning. En av de viktigste rettighetene pasientene har er å kunne velge fastlege.  
En del av kommunens innbyggere har sin fastlege i f.eks. Lillehammer, mens noen innbyggere 
fra nabokommuner har valgt sin fastlege i vår kommune.  
 
Økonomiske driftsformer 
I modelldokumentet er ulike driftsformer beskrevet. I denne forbindelse henvises det til 
dette. Kort oppsummert legger fastlegeordningen opp til at fastleger skal være selvstendig 
næringsdrivende med ansvar for egen drift. Distriktskommuner som har utfordringer med 
rekruttering må som regel tilby noe bedre vilkår. Alle kommuner i Gudbrandsdalen unntatt 
Lillehammer har derfor ulike ordninger som innebærer bedre betingelser enn det som er 
utgangspunktet for ordningen. Dette kan anses som rene rekrutteringstiltak. Hvilken 
driftsform fastlegetjenesten skal ha bør derfor være opp til kommunen å komme fram til 
gjennom dialog med fastlegene. Man bør imidlertid søke en mest mulig lik ordning for alle 
legene for å forenkle administreringen av ordningen og gi mest mulig rettferdige vilkår.   
 
Kostnadsfordeling  
Administrasjonen har kartlagt kostnadsfordeling pr fastlegekontor. Den første del av tabellen 
viser kostnadsfordeling ift antall fastlegepasienter, i den andre delen av tabellen er husleie, 
FDV-kostnader, renhold og energi trukket ut. Den siste delen viser kostnadsfordelingen ift 
antall konsultasjoner. 

  
 
 
Estimert kostnadsfordeling ift antall 
fastlegepasienter, fratrukket husleie, fdv, renhold og 
energi       

  
Kostnad i 

kr 1000 
Pasienter Pr. pasient i 

kr 

Øyer 2 268  3 084 736 

Tretten 2 698  1 505 1 793 
 

Estimert kostnadsfordeling ift antall konsultasjoner       

  
Kostnad i 

kr 1000 
Konsul-

tasjoner 
Pr. pasient i 

kr 

Øyer 3 693  8 600 430 

Tretten 3 638  3 300 1 102 

Estimert kostnadsfordeling ift antall fastlegepasienter       

  
Kostnad i kr 

1000 Pasienter 
Pr. pasient i 

kr 

Øyer 3 693  3 084 1 198 

Tretten 3 638  1 505 2 417 
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Administrasjonen har beregnet kostnadsfordeling dersom dagens fastlegetjeneste samles i et 
kontor i Øyer sogn. Kostnadsnivået reduseres i den modellen med litt over 1 mill kr fra 
dagens kostnadsnivå. 
 
Estimert kostnadsfordeling ift antall fastlegepasienter     

  Kostnad i kr 1000 Pasienter 
Pr. pasient 

i kr 
Øyer 6 246  4 589 1 361 
 

Estimert kostnadsfordeling ift antall konsultasjoner     

  Kostnad i kr 1000 
Konsulta 

sjoner 
Pr. pasient 

i kr 

Øyer 6 246  11 900 525 
 
Organisasjonsformer 
I modelldokumentet er to organisasjonsformer beskrevet. Herunder følger en kort 
oppsummering. 
 
A: Dagens løsning med to separate legekontor 
Fastlegetjenesten driftes på to kontorer, Tretten sogn og Øyer sogn. Legesenteret på Tretten 
vil fortsatt ha to fastleger pluss turnuslege mens kontoret i Øyer vil ha tre fastleger. Dette vil 
medføre en videreføring av de fordeler og ulemper dagens drift innebærer.   
 
B: Samling til et legekontor 
Denne modellen innebærer at kommunen samler hele legetjenesten på et tjenestested i 
kommunen, Øyer legesenter. Det vil si at man lager et nytt felles kontor for alle de fem 
fastlegene pluss turnuslegen. Alle helsesekretærene samles også her. De lokalene Tretten 
fastlegekontor er etablerert i frigjøres. 
Fordeler og ulemper er beskrevet i modelldokumentet.  
  
Vurdering: 
Fastlegetjenesten er en førstelinjetjeneste med innbyggere som målgruppe, særlig 
flyktninger, barn, unge, utskrivningsklare pasienter og hjemmeboende eldre. Målsettingen 
for fastlegetjenesten er: 
- å sikre innbyggerne og andre som oppholder seg i vår kommune best mulig kvalitative 

fastlegetjenester 
- å sikre faglig god bemanning (miljø) av både fastleger og helsesekretærer 
- å sikre tilgjengelighet og god kommunikasjon med innbyggerne 
- å sikre forutsigbar og stabil drift 
 
Det er mange hensyn å ta i denne saken, de viktigste er  

1. Hvilken løsning er medisinskfaglig den beste løsningen, nå og om 15 år?  

Kommunen må sørge for at lovpålagte kvalitetskrav og medisinskfaglige retningslinjer 
er oppfylt. I tillegg er det nødvendig at løsningen er bærekraftig over tid.  
 

2. Hvilken løsning sikrer en forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser?  
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3. Ønske om nærhet til tjenesten fra en del av innbyggerne.  

 
Det viktigste er å sikre en kvalitativ god fastlegetjeneste til innbyggerne. Rollen som fastlege 
og oppgaver har endret seg betraktelig siste årene. Fastlegetjenesten har utviklet seg og skal 
videreutvikle seg til den sentrale portvokteren til det offentlige helsevesen, for både 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet og regjeringen – (bl.a. 
Jeløyerklæringen) har slått fast at primærhelsetjenesten må moderniseres og styrkes, at det 
må jobbes for et helhetlig tilbud tilpasset den enkeltes behov og at kommunene må påse at 
fastlegeordningen og andre helse- og omsorgstjenester er dimensjonert for de nye 
oppgavene. De økte kravene staten setter til kommunen gjør at vår tradisjonelle 
tjenestestruktur blir utfordret. Kravet om kvalitet skal være styrende og det er en klar statlig 
føring på at strukturen må tilpasses behovet for kvalitet. 
Medisinskfaglig sett er det derfor ingen tvil om at samling av fastlegetjenesten til et sted vil 
være den beste løsningen. Det er denne løsningen en samlet fastlegegruppe enstemmig har 
påpekt i 2010 og nylig igjen i 2017. Kommuneoverlege slutter seg til løsningen 
fastlegegruppen påpeker.  
 
I tillegg bør det lyttes til pasientene. Det er umulig å tilfredsstille alle de ulike interessene i en 
slik sak. Nærhet til tjenesten handler om god kommunikasjon mellom pasient og 
fastlege(kontor), tilgjengelig fastlege(kontor), kort ventetid, god dagberedskap, avstand til 
fastlegekontor og et stabilt og faglig godt miljø. Det har vist seg at spesielt Tretten 
fastlegekontor er sårbar på de fleste av disse punkter. Et felles fastlegekontor vil få gode 
muligheter til å forbedre fastlegetjenesten, blant annet kommunikasjon og tilgjengelighet. 
 
Rådmannen legger størst vekt på de medisinskfaglige argumentene og på å sikre en mest 
mulig økonomisk rasjonell løsning.  
 
FSK-sak 83/17 – anmodning om ytterligere utredning: 
Formannskapet ba i sak 83/17 i møte 17.10.2017 om ytterligere utredninger. 
Tilleggsutredningen følger som vedlegg 4. 
 
Tilleggsopplysninger om nylig gjennomført undersøkelse i regi av Forbrukerrådet.  
Etter at saken ble lagt fram for Formannskapet i oktober har Forbrukerrådet publisert 
resultatet av en undersøkelse av landets fastlegekontor. Undersøkelsen omfattet tilbud om 
generell service, konkret informasjon, digitale tjenester og telefontjenester. Kommunen ble 
plassert på plass 1268 av 1374 fastlegekontorer. Undersøkelsen bekreftet 
forbedringspotensialet fastlegetjenesten har.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

 

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   
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3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 

underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 

pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 

med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018.   

 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet ga følgende uttalelse i 
felles møte 12.03.2018: 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet støtter rådmannens 
forslag til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse i møte 12.03.2018: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Ungdomsrådet ga følgende uttalelse i møte 13.03.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 21/18 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«1.  Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 
2. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1   
legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
3. Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet til 
ansettelse eller privat praksis. 
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4. Ved ansettelse fastsettes arbeidssted. 
5. Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på tvers 
av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
6. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedre service, digitale tjenester og 
telefontjenester ved begge tjenestesteder». 
 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag: 
«Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer: 
Sårbare pasienter bosatt i Tretten sogn skal som hovedregel tilbys hjemmebesøk eller 
legetime på Øyer helsehus. 
Pasienter bosatt i Tretten sogn skal ha refundert fra Øyer kommune tilkjøringsgebyr for 
drosje. 
Det skal være tilgjengelig kollektivtransport hver time når legekontoret er åpent. 
Det skal tilbys fleksiskyss i grendene i Tretten sogn. 
Utredning av økonomiske konsekvenser legges frem i kommunestyret». 
 
Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer AP sitt forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. Forutsetningene utredes av administrasjonen 
til kommunestyremøtet 22.03.2018. 
 
   
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

 

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

 
3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 
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underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 

pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 

med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018.  

 

Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer: 
Sårbare pasienter bosatt i Tretten sogn skal som hovedregel tilbys hjemmebesøk eller 
legetime på Øyer helsehus. 
Pasienter bosatt i Tretten sogn skal ha refundert fra Øyer kommune tilkjøringsgebyr for 
drosje. 
Det skal være tilgjengelig kollektivtransport hver time når legekontoret er åpent. 
Det skal tilbys fleksiskyss i grendene i Tretten sogn. 
Utredning av økonomiske konsekvenser legges frem i kommunestyret. 
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TRODAL BOLIGOMRÅDE.  SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS GRUPPEN AS 
AVTALEPRESISERING 
 

Saksbehandler:  Svein Otto Olsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 14/248     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/18 Formannskapet 13.03.2018 
 
15/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og BEIAS Gruppen AS, datert 25. februar 2014. 

Forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-18. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ksak 14/14: Trodal boligområde. Samarbeid med Beias Gruppen AS. 

 
Sammendrag: 
Rådmannen har hatt en juridisk gjennomgang av samarbeidsavtalen. Bakgrunnen for dette er 

at rådmannen var i tvil om avtalen er i tråd med offentligrettslig regelverk, og at gjeldende 

avtale er uklar på en del punkter. Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar en 

presisering av avtalen fra 2014. Forslaget til presisering er akseptert og signert av BEIAS 

Gruppen AS. 

 
Saksutredning: 
Rådmannen var i tvil om samarbeidsavtalen er i tråd med offentligrettslig regelverk og har 

fått dette sjekket ut med advokat. Samtidig så rådmannen behov for en del presiseringer av 

avtalen.  Med de presiseringer som foreslås, mener kommunens advokat at avtalen vil være i 

tråd med offentligrettslig regelverk. 

Foreslåtte presiseringer / endringer gjelder:   

 Fastsettelse av tomtepriser 

 Tidsavgrensning av avtalen 

 Opsjoner 

 Utbyggingsstyre 
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Tomtepriser: 

Kommunestyret vedtok i sak 82/14 tomtepriser slik det framgår av et vedlegg til saken. Der 

er de ulike delområder slik de framgår av et annet vedlegg til saken (IN BY 7.10.2013: 

Områdeangivelse) priset ulikt. Prisene er satt sammen av et kronebeløp for råtomt og et 

kronebeløp  for infrastruktur. (VVA). Kronebeløpet for infrastruktur var basert på et 

kostnadsoverslag.  

 

I samarbeidsavtalen står det at et utbyggingsstyre sammensatt av to personer fra hver av 

partene og en ekstern og nøytral leder skal fastsette priser på de enkelte delområder basert 

på kommunens kalkyle. Et slikt styre er ikke etablert og det er nå enighet mellom partene om 

at kommunen kan fastsette prisene basert på medgåtte kostnader og nye kostnadsoverslag, 

etter samtale med BEIAS Gruppen. 

 

Tidsavgrensning av avtalen: 

Gjeldende samarbeidsavtale har ingen tidsbegrensning. Dette er ivaretatt i de forslag til 

AVTALEPRESISERINGER  som legges fram for vedtak. 

 

Opsjoner: 

Det er tatt inn en presisering om hva som skal skje dersom BEIAS Gruppen frafaller en opsjon 

og kommunen må selge tomta til en lavere pris enn det som blir tilbudt BEIAS Gruppen. 

 

Utbyggingsstyre: 

I følge Samarbeidsavtalen fra 2014 var partene enige om at det skulle etableres et 

utbyggingsstyre som skulle ha det overordnede og koordinerende ansvar for Trodalen 

boligområde. Bortsett fra at utbyggingsstyret skulle fastsette priser på de enkelte 

delområdene basert på kommunens prising av tomt og infrastruktur basert på kommunens 

kalkyle, står det ingen ting om hva som skulle være styrets mandat. 

Styret skulle bestå av to representanter fra hver av partene og en ekstern og nøytral leder. 

 

Samarbeidet med BEIAS har pågått i 4 år uten at utbyggingsstyre har vært etablert i hht 

samarbeidsavtalen. Samarbeidet har foregått i form av møter mellom BEIAS Gruppen og 

rådmannen og andre i administrasjonen. 

Vurdering: 
Samarbeidet med BEIAS Gruppen AS har etter rådmannens vurdering fungert bra. Når det 

gjelder de foreslåtte presiseringer til samarbeidsavtalen mener rådmannen at uklare punkter 

er ryddet av vegen. 

Ettytterligere  punkt til kunne vært nevnt i forslag til AVTALEPRESISERINGER:  I følge 

samarbeidsavtalen var det partenes intensjon å inngå en opsjonsavtale. Den skulle ses på 

«som en regulering av det økonomiske oppgjøret mellom partene».  Rådmannen anser de 
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fremlagte AVTALEPRESISERINGER sammenholdt med samarbeidsavtalens bestemmelse om 

at oppgjørsform for tomter baseres på kommunens prising av tomt og infrastruktur med 

forfall ved rammetillatelse,  som en tilfredsstillende regulering av det økonomiske oppgjør 

mellom partene. 

Rådmannen har ikke sett behov for et utbyggingsstyre der kommunens representanter 

kunne komme i mindretall. Ved å etablere et utbyggingsstyre kan dessuten ansvarsforholdet 

mellom utbyggingsstyret og rådmannen bli uklart. Etablering av et utbyggingsstyre vil 

dessuten innebære at kommunen gir fra seg en del av sin styringsmulighet. Rådmannen 

foreslår derfor at gjeldende samarbeidsavtales bestemmelser om utbyggingsstyre utgår.  

  
Rådmannens forslag til innstilling:  

Øyer kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-

18 slik det er vedlagt denne sak. 

 
Ådne Bakke Svein Otto Olsen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 22/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-

18 slik det er vedlagt denne sak. 
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KULTURPRISEN 2018 
FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/287     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
16/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Eksisterende retningslinjer 
Forslag til nye retningslinjer 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken endring av retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris. 
Endringene går i hovedsak på rammene rundt utdeling av kommunens kulturpris, for å sikre 
lik behandling av prismottakere.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes kulturpris har blitt delt ut 36 ganger siden 1981. Mottakere har vært både 
enkeltpersoner og foreninger som har utmerket seg på ulike områder innen for idrett, 
håndverk og ulik uttrykkskultur.  
 
Rammen rundt selve utdelingen av prisen har variert mye. Alt i fra egne, relativt storslagne 
arrangement, til helt enkle seremonier i forbindelse med et annet arrangement eller 
kommunestyremøte. Det har aldri vært satt av egne midler til arrangement for kulturprisen. 
Tidspunkt for utdeling har også variert kraftig, både ut i fra mottakers kalender og for å finne 
en passende anledning.  
 
Målet med å sette en standard for utdeling av kulturprisen er å gi alle mottakere lik 
behandling.  
 
Vurdering: 
Øyer kommunes kulturpris er en godt etablert pris. Mottakere opplever det som en stor 
heder å bli tildelt prisen. Det er viktig for å opprettholde denne status at det etableres gode 
rammer for utdeling av prisen. 
 
Det er mange ulike eksempler på tilsvarende prisutdelinger i nabokommunene. I f.eks. 
Ringebu og Nord-Fron har det de siste årene vært laget egne arrangement/forestillinger for 
kulturprisvinneren, og bl.a. i Ringebu blir det satt av et beløp for å dekke utgiftene til et slikt 
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arrangement i tillegg til selve prispengene. I den andre enden av skalaen har det i 
Lillehammer vært tradisjon å invitere prismottakeren til et kommunestyremøte for utdeling.  
 
Det er et poeng å holde en lik ramme for utdeling av Øyer kommunes kulturpris, slik at 
mottakerne ikke opplever å bli ulikt rangert ut i fra rammene for utdeling. Et arrangement 
spesielt i forbindelse med kulturprisutdeling vil fort komme til å koste mellom kr. 15 og 
30 000. Innhold og omfang vil kunne variere ut i fra mottaker, og publikumstilfang vil kunne 
variere tilsvarende. Det vil derfor kunne være at man bruker uforholdsmessig mye midler til 
et arrangement med begrenset publikumspotensiale.  
 
I den andre enden vil en utdeling av kulturprisen i forbindelse med et kommunestyremøte 
kunne virke vel enkelt. Samtidig er rammen lik for alle, og med dagens web-tv-overføring 
sørger en for at mange kan få med seg utdelingen uten noen ytterligere tilrettelegging. Det 
bør sørges for at det settes av tilstrekkelig tid i møtet til utdelingen, slik at det ikke oppleves 
som for hastig.  
 
Ut i fra kommunens nåværende økonomiske situasjon anbefales det å gå for en løsning med 
utdeling av Øyer kommunes kulturpris i forbindelse med et kommunestyremøte.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris til etterretning.  
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.02.2018 sak 14/18 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 5 i Retningslinjer for Øyer 
kommunes kulturpris: 
«Kulturkontoret planlegger og forestår prisutdelingen i samarbeid med 2-3 fra 
formannskapet og gjerne i samarbeide med frivillige foreninger som prisvinneren har 
tilknytning til. 
 
Steinar Grimsrud (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i Retningslinjer for Øyer 
kommunes kulturpris: 
«Øyer kommune kan hvert annet år dele ut en kulturpris innenfor rammen av årets 
bevilgning til formålet. Prisen består for tiden av en gave på kr 10.000,- samt diplom og 
blomster». 
 
Steinar Grimsruds endringsforslag til punkt 1 og Mari Botteruds endringsforslag til punkt 5 i 
Retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris ble enstemmig vedtatt. 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
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«Kommunestyret tar nye retningslinjer med vedtatte endringer for Øyer kommunes 
kulturpris til etterretning.  De nye retningslinjene  for Øyer kommunes kulturpris trer i kraft 
fra 01.01.2019». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer med vedtatte endringer for Øyer kommunes kulturpris 
til etterretning.  De nye retningslinjene for Øyer kommunes kulturpris trer i kraft fra 
01.01.2019. 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 
3.GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 13/297     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/18 Kommuneplanutvalget 13.03.2018 
 
17/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kommuneplankart, 6.3.2018 
Del 1, Planbeskrivelse, 6.3.2018 
Del 2, Bestemmelser, 6.3.2018 
Del 3a, KU for hele planen og enkeltinnspill, 6.3.2018  
Del 3b, KU LSB, 6.3.2018 
Del 3c, KU LSF, 6.3.2018 
Del 4, ROS, 6.3.2018 
Tematisk kartutsnitt 1, vann, 6.3.2018 
Tematisk kartutsnitt 2, fare, 6.3.2018 
Tematisk kartutsnitt 3, støy og veg, 6.3.2018 
Tematisk kartutsnitt 4, kultur, 6.3.2018 
Tematisk kartutsnitt 5, radar, 6.3.2018 
Tematisk kartutsnitt 6, reguleringsplaner, 6.3.2018 
Notat om endringer mellom 2. og 3. gangs høring, 6.3.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift fra KST-behandling 30.10.2014, KST-sak 79/14 
Særutskrift fra KST-behandling 27.10.2016, KST-sak 89/16 
Særutskrift fra KST-behandling 26.10.2017, KST-sak 76/17 
Særutskrift fra KST-behandling 25.1.2018, KST-sak 12/18 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 forslag til 
kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
Plandokumentet omfatter plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredninger, 
risiko- og sårbarhetsanalyse, samt 6 tematiske kartutsnitt, alle dokumenter er datert 
6.3.2018.   
 
Saksutredning: 
Forslag til kommuneplanens arealdel for Øyer ble første gangs behandlet i Kommunestyret 
den 30.10.2014. Kommunestyret vedtok å sende planen på 1. gangs offentlig ettersyn i 
perioden 6. november 2014 til 16. januar 2015. Det kom inn 16 merknader/uttalelser/nye 
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innspill til forslaget. Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen 
fremmet innsigelser til deler av planforslaget.  
 
Kommunestyret behandlet planutkastet 29.9.2016 for ny utleggelse, men valgte å utsette 
saken i påvente av reviderte plankart. Planen ble tatt opp til ny behandling 27.10.2016. I 
dette møtet vedtok kommunestyret å legge planen ut til ny høring, med noen endringer, i 
perioden 17.11.2016 – 12.1.2017. Det kom inn 1 innsigelse og 30 innspill/merknader til 
planen.  
 
Planen ble lagt frem for sluttbehandling i oktober 2017. Under sluttbehandlingen kom det 
ønsker om større endringer for LSB/LSF, samt ønske om forenkling av bestemmelser. Planen 
legges nå ut for 3. gangs høring. Endringer i bestemmelser ligger som eget dokument vedlagt 
saksfremlegget.  
 
Regionalt planforum 13.2.2018 
Deler av planforslaget ble lagt frem for regionalt planforum 13.2.2018, der endringer på 
bestemmelser og KU-utredningen for LSB/LSF ble diskutert. 
På bakgrunn av drøftinger i regionalt planforum er det gjort noen endringer i bestemmelsene 
utover det som ble vedtatt endret i KST-møtet i januar 2018.   
 
Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget nå kan legges ut til nytt offentlig ettersyn, 
da politiske innspill ble behandlet i KST-møte 25.1.2018, og planforslaget er endret i tråd med 
dette. 
 
Vurdering: 
Det er gjort forsøk på å forenkle bestemmelsene i tråd med innspill fra politikerne i sak 
12/18, 25.1.2018. 
 
LNFR -spredt 
På bakgrunn av at kommunestyret vedtok å endre 213 tomter fra LNFR til LSB og LSF har 
administrasjonen sett på bestemmelser for å ivareta landbruksforhold i byggesaker, samt at 
det blir tydelig gjort at det ikke skal åpnes opp for flere enheter på de eksisterende tomtene 
uten dispensasjonsbehandling. 
 
LSB – rådmannen har foreslått å legge inn et nytt pkt. A under § 5.2 der det ikke åpnes opp 
for nye enheter, samt at det legges inn et nytt punkt E for at landbruk skal vurderes i 
byggesaksbehandlingen. 
 
LSF – rådmannen forslår bestemmelser for LSF tomter innenfor seterbebyggelse, slik at 
denne bebyggelsen skal harmoniseres med seterbebyggelsen. Pkt. C er endret samt nytt 
punkt D slik at landbruksmessige forhold blir vurdert i byggesaker. 
 
KU-utredningen del 3A pkt. 8.1.7 er oppdatert med en vurdering av konsekvensen ved at 213 
eiendommer er flyttet over til LSB/LSF. I tillegg er det lagt inn en liste som omtaler hver 
enkelt eiendom som er lagt inn som LSB og LSF mellom 2. og 3. gangs høring.  
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Dersom det kommer inn forslag om ytterligere nye byggeområder ved 3. gangs høring, vil 
disse ikke bli vurdert som aktuelle. Dette må klart fremgå ved utsendelse til høring. 
 
Kommunedelplan for skiløyper i Øyer kommune 
KST vedtok 26.1.2017, i sak 8/17, at arbeidet med kommunedelplan for skiløyper utsettes til 
behandling av kommuneplanens arealdel. Det ble også vedtatt at slik plan skal omfatte 
turstier og sykkelstier. Kommuneplanforslaget legges nå ut på høring uten tematisk 
kartutsnitt for hensynssone friluftsliv og dertil inntegnet (ikke juridiske) sti og løypenett. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 forslag til 
kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
Plandokumentet omfatter plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredninger, 
risiko- og sårbarhetsanalyse, samt 6 tematiske kartutsnitt, alle dokumenter er datert 
6.3.2018.  
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 13.03.2018 sak 3/18 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
«5.2.E og 5.4.D Gjøres om fra bestemmelse til retningslinjer». 
 Arne Finn Brekkes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets  innstilling: 
Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 forslag til 
kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
Plandokumentet omfatter plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredninger, 
risiko- og sårbarhetsanalyse, samt 6 tematiske kartutsnitt, alle dokumenter er datert 
6.3.2018.  
 
5.2.E og 5.4.D gjøres om fra bestemmelse til retningslinjer. 
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PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK - OPPSTART AV 
PLANARBEIDET 
 
 

Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/349     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/18 Formannskapet 13.02.2018 
 
18/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram for rullering av kommunedelplan landbruk  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan landbruk – Lillehammer-regionen 2014-2025 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at det igangsettes rullering av kommunedelplan landbruk, og at 
planprogram for rulleringen vedtas. Det oppfordres til å komme med innspill til rulleringen. 
 
Saksutredning: 
I tråd med planstrategien fremmer rådmannen sak for oppstart av rullering av 
kommunedelplan landbruk. Kommunedelplan landbruk ble vedtatt 30. oktober 2014. I 
Lillehammer ble det vedtatt at planen skulle rulleres en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
Vurdering: 
Kommunedelplanen som ble vedtatt i 2014 var første gang en slik plan ble vedtatt for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. I alle kommuner er det sett et behov for rullere planen i 2018, 
jf. planstrategien. 
 
Arbeidet med planen var sist gang organisert med sikte på at den skulle bli en 
kommunedelplan. For å harmonisere mer med resten av det kommunale planverket er det 
denne gangen vurdert til at planen får status som en temaplan. Dette gir en enklere prosess. 
Det er ikke krav om planprogram, men det er utarbeidet for å ha en plan for arbeidet med 
rulleringen. Det legges også opp til at planen skal ut på høring, før den vedtas av 
kommunestyret. 
 
Rådmannen ber om innspill til rullering av planen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 
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2. Planen utarbeides som en temaplan 
 

3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 
grunn for arbeidet med rullering av planen. 

 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.02.2018 sak 19/18 
 
Behandling: 
Leder for landbrukskontoret for Lillehammer-regionen Carl Olav Holen orienterte og svarte 
på spørsmål. 
 
Innspill til temaer m.v. til arbeidet sendes løpende til landbrukskontoret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 

2. Planen utarbeides som en temaplan 
3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 

grunn for arbeidet med rullering av planen. 
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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2017 
 
 

Saksbehandler:  Carl Olav Holen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/538     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/18 Formannskapet 13.03.2018 
 
19/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Årsrapport fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for 2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune og 
rapporterer for kontorets drift gjennom Gausdal kommune sin årsmelding. For å tydeliggjøre 
kontorets samla virksomhet, samt for å rapportere til Lillehammer og Øyer kommuner 
utarbeides det en egen årsrapport. I 2017 ble det utført 8,5 årsverk ved landbrukskontoret.  
 
Lillehammer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte 
fordelingsnøkkelen og utgjorde for 2017 kr 1759 000. Da er en tilbakebetaling fra driftsfond 
på kr 156 000 trukket fra. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd på kr 343 000 for 
driftsåret 2017, som gjøres opp mot driftsfond. Driftsfond er ved inngangen til 2018 på kr 823 
000. 
 
Årsrapporten viser at det er stor aktivitet i landbruket og at kontoret har utført sine oppgaver 
på en tilfredsstillende måte. Kontoret har vært engasjert i planarbeid og lovforvaltning, stått 
for forvaltning av økonomiske virkemidler for landbruket og utarbeidet 
informasjonsmateriell. Kontoret har hatt samarbeid med Lillehammerregionen Vekst for å 
stimulere til økt produksjon av lokalmat og annen næringsutvikling.  
 
Vurdering og konklusjon: 
Landbrukskontoret fungerer bra som en enhet i det regionale samarbeidet. Tilbakemeldinger 
fra brukerne og andre samarbeidsparter er også i hovedsak positive, selv om det også 
kommer tilbakemeldinger på at kontoret gjerne kan drive mer utadvendt virksomhet som 
veiledning og næringsutvikling. Dette er utfordrende når forvaltningsoppgavene tar det 
vesentligste av arbeidskapasiteten, men det jobbes med å styrke dette arbeidet i samarbeide 
med Lillehammerregionen Vekst.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2017 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
 
 
Ådne Bakke Carl Olav Holen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 27/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2017 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
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MUSDALSÆTER HYTTEGREND. 
KOMMUNAL VANNFORSYNING, KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-NETT OG INNGÅELSE 
AV AVTALE ETTER ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN FOR ETABLERING AV NØDVENDIGE VA-
INSTALLASJONER 
 

Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/549     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/18 Formannskapet 13.03.2018 
 
20/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Oversiktskart 1:7500 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Musdalsæter hyttegrend AS ønsker å etablere kommunal vannforsyning til sitt hytteområde. 
Området omfatter ca 180 hyttetomter, hvorav ca 120 tomter allerede er bebygd. 
 
Videre ønsker Musdalsæter hyttegrend AS at kommunen skal overta etablert VA-anlegg opp 
til, og i hytteområdet for fremtidig drift og vedlikehold.  
 
For å kunne forsyne området med kommunalt vann, gjenstår en etablering av 2 
pumpestasjoner, et høydebasseng og etablering av ca 300 meter med vannledning. 
Musdalsæter hyttegrend AS ønsker at kommunen etablerer dette etter 
anleggsbidragsmodellen. 
 
Rådmannen foreslår å imøtekomme disse ønskene på visse vilkår. 
 
Saksutredning: 
Kommunal vannforsyning til Musdalsæter hyttegrend 
 
Ved etablering av hytteområdet i 2007/2008 ble området tilknyttet kommunalt avløp. Øyer 

kommune etablerte avløpsløsning opp Musdal til Winge og Musdalsæter hyttegrend AS 

etablerte avløpsledning i egen regi avløpsledning opp til hytteområdet. Samtidig ble det lagt 

vannledning i grøfta for evt. senere tilknytning til kommunalt vannverk. Vannforsyning ble 

etablert som privat vannverk med borebrønner. Utfordringer med vannforsyning etter hvert 

som antall hytter stiger, gjør at Musdalsæter hyttegrend AS nå ønsker en kommunal 

vannforsyning.  

En kommunal vannforsyning kan teknisk la seg etablere dersom Musdalsæter hyttegrend AS 
etablerer pumpestasjon i høydebasseng som Øyer kommune skal anlegge ovenfor Winge 
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våren 2018, et nytt høydebasseng med pumper ca 120 høydemeter ovenfor og ny 
vannledning med høyere trykklasse enn allerede lagt ca 300m oppover fra denne. 
  
Kommunal overtakelse av vann og avløpsanlegg for fremtidig drift og vedlikehold 
 
Ved oppstart av utbyggingen i dette området var det ikke aktuelt fra verken utbygger eller 
Øyer kommune sin side at anlegget skulle overtas av kommunen. Dette skyldtes i første 
rekke at vannforsyning skulle være privat og at trinn 1 (ca 60 tomter) ble utbygd med grunne 
ledningsgrøfter og varmekabler som frostsikring. Dette anlegget tilfredsstiller ikke 
kommunens krav i gjeldende VA-norm. 
 
Hovedledning opp til feltet og trinn 2 (ca 120 tomter) er bygd ut i henhold til kommunens VA-
norm. Dersom det blir kommunal vannforsyning kan det ligge til rette for en overtakelse av 
dette ledningsnettet og de installasjoner som er etablert i henhold til kommunen normer. 
Denne praksis gjennomføres i alle utbygginger i Hafjellområdet. 
 
Utbygging av hovedledningsnett etter anleggsbidragsmodellen 
 
Musdalsæter hyttegrend ønsker at Øyer kommune etablerer de siste pumpestasjonene og 
høydebassenget, samt omlegging av ca 300 m vannledning etter anleggsbidragsmodellen, 
dvs at anlegget gjennomføres i kommunal regi med fullstendig kostnadsdekning fra 
Musdalsæter hyttegrend AS. 
 
Vurdering: 
Kommunal vannforsyning til Musdalsæter hyttegrend 
 
Kommunal vannforsyning vil i løpet av våren/sommeren 2018 være etablert opp til et 
høydebasseng ovenfor Winge (godkjent i budsjett for 2017). Videre arbeider, for å få vann 
opp til Musdalsæter, er anslått til 3,0 ca mill kr ekskl. mva. Planlagt kapasitet vil være på ca 
300 m3/d. Ut fra erfaringstall fra Hafjellområdet vil dette være tilstrekkelig for ca 400-450 
fritidsboliger. Dvs over det dobbelte av det antall hyttetomter som i dag er godkjent for 
utbygging. I arealplan for Øyer som er under behandling nå er det lagt inn et nytt område for 
utbygging. Nedenforliggende pumpestasjoner og ledningsnett frem til Winge har 
tilfredsstillende kapasitet for bebyggelsen i Musdal og fremtidig forsyning til Musdalsæter. 
Likeledes har Tretten vannverk tilfredsstillende kapasitet.   
 
Strekningen fra Øyer vannverk til Musdalsæter hyttegrend er lang og ved evt. ledningsbrudd 
eller andre hendelser vil Musdalsæter hyttegrend være et sårbart område. Allerede etablert 
vannverk med grunnvannsbrønner bør opprettholdes som en krisevannkilde. 
Krisevannforsyning innebærer ikke at det skal leveres hygienisk betryggende drikkevann, 
men sørge for leveranse for nødvendige sanitærmessige forhold. Dette vil være en 
beredskapsmessig fordel. 
 
Rådmannen ser ingen betenkeligheter med at Øyer kommune påtar seg leveranse av vann til 
Musdalsæter hyttegrend. Ved forsyning til Musdalsæter må tilknytningsgebyr betales etter 
ordinære satser. Dette gjelder også de fritidsboligene som i dag er tilknyttet den private 
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vannforsyningen. For den eksisterende bebyggelsen vil dette innebære en kostnad på 1,8-2,0 
mill kr inkl. mva. 
 
Kommunal overtakelse av vann og avløpsanlegg for fremtidig drift og vedlikehold 
Praksis i Øyer kommune er at alle utbyggingsområder hvor det etableres hoved- og 
grenledningsnett for VA, overtas av Øyer kommune for fremtidig drift og vedlikehold. 
Forutsetningen er at kommunens VA-norm er lagt til grunn for planlegging og utførelse. 
Grunne grøfter med varmekabler og trykkavløp (egne pumpestasjoner ved hver abonnent) 
tilfredsstiller ikke krav i kommunens VA-norm. Trinn 1 i Musdalsæter hyttegrend er bygget 
med grunne grøfter og vil dermed ikke kunne overtas av Øyer kommune. Hovedledning til 
utbyggingsområdet og ledningsnettet i trinn 2 skal være/bli bygget etter kommunens VA-
norm. Det skal derfor ikke være noe i veien for å overta dette anlegget. Det forutsettes 
selvsagt at utførelse dokumenteres tilstrekkelig.  
 
Utbygging av hovedledningsnett etter anleggsbidragsmodellen 
 
Anleggsbidragsmodellen benyttes i mange tilfeller der kommunen etter utbygging skal 
overta anlegget for fremtidig drift og vedlikehold. Det er i første rekke av hensyn til mva-
regelverket at denne modellen benyttes. Kommunen har rett til mva-refusjon for anlegg som 
etableres for fremtidig mva-berettiget drift. Mva-regelverket er mere infløkt for private 
utbyggere. I enkelte tilfeller er avtaler om justeringsrett inngått med utbygger når kommune 
overtar anlegget. Dette innebærer at kommunen får refundert påløpt mva for investeringer i 
like rater over 10 år. Refundert beløp tilbakebetales videre til privat utbygger. Det gis rett til 
slik justering gjennom vedtatte utbyggingsavtaler. Anleggsbidragsmodellen er å foretrekke 
der kommunen har kapasitet til å gjennomføre arbeidene. Kommunen 
administrasjonskostnader vil også måtte dekkes av utbygger. Avtale med Alpin Infra AS som 
ble inngått i 2004 er samme type avtale. I dette tilfellet er evt. utbygging etter 
anleggsbidragsmodellen avhengig av at kommunen skal overta anlegget for fremtidig drift og 
vedlikehold, jfr. avsnitt over om kommunal overtakelse. 
 
Kommunens administrative funksjon vil for dette anlegget være forholdsvis liten. Pristilbud 
er allerede innhentet for teknisk installasjoner gjennom opsjoner i tilbudskonkurranse for 
nedenforliggende bassenger/pumpestasjoner ved Offigstadhaugen og Winge.  
 
Det må utarbeides egen avtale om utbygging etter anleggsbidragsmodellen som sikrer at 
Øyer kommune får dekket alle sine kostnader for det arbeidet som gjennomføres. 
 
Rådmannen foreslår nedenfor en innstilling i 3 pkt, hvor pkt 2 er avhengig av at pkt. 1 vedtas 
og pkt 3 er avhengig av at pkt. 2 vedtas av Øyer kommunestyre. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 

2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-anlegg 
som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i samsvar 
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med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og godkjennes 
av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med grunnvannsbrønner 
overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som krisevannforsyning. 

 
3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 

ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS yter 
anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for Øyer 
kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale 
om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer kommunes 
kostnader med prosjektet. 

 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 26/18 
 
Behandling: 
Enhetsleder VVA Per Georg Svingen orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 

2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-anlegg 
som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i samsvar 
med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og godkjennes 
av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med grunnvannsbrønner 
overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som krisevannforsyning. 

 
3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 

ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS yter 
anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for Øyer 
kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale 
om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer kommunes 
kostnader med prosjektet. 
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SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS 
 
 

Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/582     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/18 Formannskapet 13.03.2018 
 
21/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å stille seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM 
Alpint til Hafjell-Lillehammer- Kvitfjell og bekrefte medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen. Kommunalt bidrag foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret behandlet 14. desember 2017 K-sak 95/17 om finansiering av det 
innledende arbeid med deltakelse i en norsk søkeprosess for å få Alpin VM til regionen. 
Søknadsarbeidet pågår. Denne saken er en oppfølging av saken fra desember. Saken har som 
formål å bekrefte bred folkevalgt forankring av at kommunene bak Hafjell-Lillehammer-
Kvitfjell står samlet bak en søknad om å bli nasjonal og internasjonal kandidat til å arrangere 
Alpin VM.  
 
Alpin VM er et stort arrangement som aldri har vært arrangert i Norge. Hafjell-Lillehammer-
Kvitfjell har tidligere fremmet søknader i 2001, 2003, 2005 og 2007. En ny søknad ble sendt 
Norges Skiforbund (NSF) i 2011, men ble skrinlagt av NSF på grunn av arbeidet med OL i Oslo 
2022.  
 
Alpin VM arrangeres annet hvert år i første halvdel av februar. Det er Norges Skiforbund 
(NSF) som avgjør hvilke arrangørsted som skal velges i Norge og om det skal søkes 
internasjonalt. Som grunnlag for avgjørelsen av arrangørsted har Norges Skiforbund hatt 
felles møte med kandidatene, arrangert felles studietur til Åre som skal arrangere Alpin VM i 
2019 og presentert et felles opplegg med 18 temaer/emner hver av kandidatene skal 
besvare. Fristen for å gi sine svar er 20. mars 2018. Arbeidet med svaret pågår.  
 
Etter avgjørelsen om valg av arrangørsted i Norge, vil det avgjøres om det skal søkes 
internasjonalt. Søkes det internasjonalt og en vinner frem vil det skje en tildeling fra FIS til 
Norges Skiforbund og valgt arrangørsted. Vinner en frem i Norge vil det startes en ny prosess 
hvis en skal søke internasjonalt. Det er FIS som eier alle TV- og markedsrettigheter til VM. 
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Arrangør av VM har avslutningsrennene i World Cup året før VM.    
 
Hvilke Alpin VM som skal søkes vil bli avgjort etter at VM i nordiske grener er avgjort, der 
Trondheim er norsk søker. Fører søknaden fra Trondheim frem og de tildeles VM i nordiske 
grener i 2023 kan det åpnes for å søke Alpin VM i 2025. Fører ikke Trondheims søknad frem 
vil de søke på nytt for 2025 og første mulighet til Alpin VM vil da være 2027.  
 
I tillegg til Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell har Narvik og Hemsedal meldt sin interesse for å bli 
norsk kandidat til å søke Alpin VM. Hemsedal har senere trukket sitt kandidatur.   
 
I K-sak 95/17 i møte 14.12.2017 samtykket kommunestyret i at det arbeides med å bli norsk 
kandidat til å søke Alpin VM, med følgende vedtak: 
 
1.Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke Alpin VM.  
2.Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften dekkes 
fra disposisjonsfondet. 
3.Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene. 
 
Partene som samarbeider om dette er Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, Øyer kommune, Ringebu 
kommune, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Oppland Idrettskrets, Visit 
Lillehammer AS og Alpinco AS.  Samtlige parter har gjort vedtak om deltakelse i 
finanseringen.   
 
En styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, fylkeskommunen, 
arrangørselskapet, anleggseier, reiselivsselskapet og idrettskretsen har arbeidet med 
søknaden.  
Sammensetning: Brit K. Lundgård, Øyer kommune, Arne Fossmo, Ringebu kommune, Espen 
G. Johnsen, Lillehammer kommune, Ove Gjesdal, Visit Lillehammer AS, Jahn Petter Dahlum, 
Hafjell Kvitfjell Alpin AS, Odd Stensrud, Alpinco AS og Ole Kristian Kirkerud, Oppland Skikrets. 
 
Saken har tre faser: 
1. Nasjonal søknadsfase (K-sak 95/17 – forankres i denne sak – avgjøres sommer 2018)  
2. Internasjonal søknadsfase (Alpin VM 2025 – søknadsfrist mai 2019 – avgjøres i 2020) 
3. Hvis Alpin VM blir tildelt av FIS – forberedelse og gjennomføring av arrangement 
 
Det er satt opp følgende budsjett og finansieringsplan for søknadsprosessen: 
 

Budsjett:     
Administrasjon NOK 350.000 
Konsulenter / ekstern bistand NOK 600.000 
Markedsføring, kongress NOK 750.000 

FIS-avgifter / utgifter NOK 3.350.000 
Diverse NOK 450.000 
Totalt NOK 5.500.000 

  
 

    

Finansiering:     
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Ringebu kommune NOK 325.000 
Øyer kommune NOK 325.000 
Lillehammer kommune NOK 325.000 
Hafjell Alpinsenter NOK 425.000 
Kvitfjell Alpinanlegg NOK 425.000 
Oppland Fylkeskommune NOK 750.000 
Norges Skiforbund NOK 750.000 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS NOK 1.000.000 
Visit Lillehammer NOK 250.000 
Sponsorer, lokale samarbeidspartnere NOK 825.000 
Oppland Skikrets NOK 100.000 
Totalt NOK 5.500.000 

 
 
Vurdering 

I 2018 er det 25 års jubileum for World Cup i Kvitfjell. Neste år er det 25 år siden 
Lillehammer-OL.  
 
Å forene krefter rundt søknad om tildeling av et stort mesterskap som Alpin VM, eventuelt 
også et nytt OL i regionen, vil forsterke felles fokus i satsingen. Et felles og konkret mål som 
næringsliv og organisasjoner, offentlige myndigheter og privatpersoner kan være en del av 
skaper stor drakraft.  
 
Ringvirkningene av slike arrangement er store på mange måter. Ingen bør være i tvil om hva 
Lillehammer-OL hadde å bety for byregionen og Gudbrandsdalen. Hafjell og Kvitfjell ville ikke 
vært de motorene for utvikling som de er i dag uten OL i 1994. Den samlede 
sysselsettingsmessige effekt av Hafjell og Kvitfjell er mange hundre årsverk.  
 
Den mest åpenbare effekten av et VM i alpint er markedsføringsmessig, at Lillehammer-
regionen i tiden før og etter arrangementet framstår som et kjent navn og et aktuelt 
reisemål, nasjonalt og internasjonalt, for privatpersoner og næringsliv. I den grad 
markedsføringseffekten av OL i 1994 og ungdoms-OL i 2016 avtar, vil den fornyes gjennom et 
Alpin VM. Arrangement av et slikt format bidrar til betydelig investeringsvilje i området, 
investeringer som vil gi varige løft og flere arbeidsplasser. Et større arrangement utløser 
ellers mange positive krefter, skaper fellesskap og generell optimisme.  
 
Å søke Alpin VM anses ikke å være i konflikt med et eventuelt ønske om å søke et nytt OL.  
 
Det kan argumenteres både for og imot at kommunen skal bruke penger på å søke om VM i 
alpint. Det har vært flere søknadsrunder tidligere. Prosessen rundt valg av arrangørsted 
inneholder elementer som vi ikke har innsyn i. Det er ikke mulig å ha noen sikker formening 
om hvor store muligheter regionen har til å vinne fram med en søknad. 
 
Den nasjonale konkurransen kan synes like utfordrende som å vinne fram internasjonalt. 
Narvik tilbyr det spektakulære, samtidig som årstiden og kystklimatiske forhold kan være 
utfordrende for avvikling av et arrangement. Våre største fortrinn er alpinanleggene, 
infrastrukturen, et stabilt klima og arrangementskompetansen. Selv med disse avgjørende 
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faktorene kan imidlertid vårt kandidatur fortone seg som litt «traust» i en nasjonal 
konkurranse om oppslutning og engasjement rundt en VM-søknad, hvor også det nord-
norske element spiller inn. Styringsgruppa har derfor satt ned en egen Wow-gruppe som 
arbeider med søknadens X-faktorer. Firma Anti er engasjert til å bistå vårt kandidatur i dette 
arbeidet. 
 
Arrangementsbudsjett for et alpin-VM i Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell vil bli utarbeidet i den 
internasjonale søknadsprosessen. Budsjettet vil bestå av anleggsinvesteringer, 
organisasjonsmessige forberedelser og selve arrangementsbudsjettet. I tillegg kan det 
komme investeringer i offentlig infrastruktur, som holdes utenfor i denne sammenheng. Et 
vesentlig poeng er at vår region allerede besitter to alpinanlegg som er tidsmessig 
oppgradert, og som har begge har status som nasjonalanlegg. I det ligger også en avklart og 
tydelig etterbruk.  
 
Alpin VM i Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell vil være basert på oppgradert gjenbruk etter 
Lillehammer OL i 1994. Det legges opp til et nøkternt arrangement med et unikt folkeliv. 
Hafjell og Kvitfjell er nasjonalanlegg for alpint i Norge. Begge anleggene er vesentlig 
oppgradert i tiden etter 1994 og i daglig bruk til arrangementer og treninger for alpinlag fra 
hele Norge. Søknad om Alpin VM vil være et tiltak som støtter opp under nasjonalanleggene, 
rekruttering til alpinsporten og målene i Regional Næringsplan for Lillehammerregion « 
Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser».  
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret følger opp tidligere vedtak, bekrefter lokal forankring 
av en søknad om å bli nasjonal og internasjonal kandidat for tildeling av Alpin VM, og bevilger 
midler til delfinansiering av videre søknadsprosess. 
 
Kommunene kan velge å dele finansieringen i to like beløp over 2018 og 2019 eller å 
budsjettere hele beløpet i 2018. Siden aktuell finansiering for Øyer er disposisjonsfond, 
velger rådmannen å foreslå at hele beløpet budsjetteres i 2018.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 

Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.03.2018 sak 29/18 
 
Behandling: 
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Ordfører Brit K. Lundgård reiste spørsmål om sin habilitet som leder i styringsgruppa for den 
norske søknaden. Ordfører Brit K. Lundgård fratrådte.  Varaordfører Mari Botterud tiltrådte 
som ordfører. Mari Botterud fremmet forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i 
henhold til kommuneloven § 6 første ledd bokstav e. 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innkalt vara til behandling av saken valgte å forlate møtet før saken kom opp til behandling. 
Saken behandles med 6 representanter i formannskapet. 
 
Mari Botterud fremmet forslag om at Brit K. Lundgård orienterer formannskapet om saken. 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Brit K. Lundgård orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 

Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. 
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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL 
MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/541     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 
 Antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering: Første delrapport 

m/vedlegg  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 K-sak 69/17 (møte 28.09.17): Evaluering og vurdering av politisk organisering – 

opprettelse av saksutvalg. 
 K-sak 58/14 (møte 19.06.14): Ny kommunestyreperiode: Politisk styringsstruktur og antall 

representanter i kommunestyret 
 Diverse kommunestyresaker: Avklaring av deler av dagens politiske organisering 
 
Sammendrag: 
Saksutvalget legger fram delt innstilling i spørsmålet om antall kommunestyremedlemmer i 
neste kommunevalgperiode. Flertallet på to innstiller på 21, mens et saksutvalgsmedlem 
mener kommunestyret fortsatt bør bestå av 25 medlemmer.  
 
Saksutvalget foreslår at det opprettes ytterligere et fast utvalg i hht kommunelovens § 10. 
Dette innebærer at det ved siden av kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg, blir to 
faste utvalg, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget. Muligheten til å opprette saksutvalg 
foreslås opprettholdt og foreslås å gjelde både for kommunestyret, formannskapet og de to 
utvalgene. 
 
I samsvar med innspill fra råd for mennesker med funksjonsnedsettelser mm og eldrerådet, 
foreslår saksutvalget å ha ett felles råd. Det foreslås innført ungdommens kommunestyre 
med to samlinger pr år. Saksutvalget foreslår at kommunens avgjørelsesmyndighet etter lov 
om stadnamn blir lagt til plan- og miljøutvalget og at det opprettes et råd på området med 
bred sammensetning.  
 
Saksutvalget foreslår ikke råd for deltidsinnbyggere, men foreslår innført en ordning med to 
dialogmøter pr år der ordfører, en representant fra opposisjonen og rådmannen møter 
lederne i vel-/hytteforeningene. 
 
Saksutvalget foreslår at kommunestyremøtene fra høsten 2018 avvikles på dagtid. Dette 
åpner opp for bruk av noe mer tid til orienteringer og dialog. Dialogmøtene med vel-
/hytteforeningene foreslås også iverksatt senest fra høsten 2018. Endringene for øvrig 
foreslås å tre i kraft fra ny kommunevalgperiode.  
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Gjennom arbeidet med politisk reglementshefte vil saksutvalget komme tilbake til detaljene 
om antall medlemmer, valg, sammensetning, funksjon, ansvar, hovedoppgaver mm for råd 
og utvalg.    
 
Saksutredning: 
Kommunestyret opprettet i K-sak 69/17 et saksutvalg som fikk følgende oppdrag: 
 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er hensiktsmessig 

og forslå eventuelle alternativer for organisering  
2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 
3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og forslå 
eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle forbedringer 
5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og til 

administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer. 
 

Saksutvalget har tre representanter, ordfører Brit K. Lundgård (leder), Marthe Lang-Ree og 
Magnar Bjørke. Marthe Lang-Ree fikk i K-sak 2/18, møte 25.01.18, permisjon fra sine politiske 
verv for perioden 26.01. – 31.07.2018. Steinar Grimsrud ble valgt som nytt fast medlem i 
saksutvalget. 
 

Saksutvalget legger i denne saken fram første delrapport som dekker de to første punktene i 
mandatet. Utvalgets arbeidsmåte, hvilke undersøkelser som er gjennomført, øvrig 
datainnsamling osv framgår av delrapporten.  
 
 
Vurdering: 
Saksutvalget presiserer prinsippet om at kommunale beslutningsorgan skal være 
sammensatt av folkevalgte representanter, mens rådgivende organer kan ha en bredere 
sammensetning. Dette er en naturlig følge av det demokratiske prinsipp og kommunene er 
institusjoner med stor egenverdi som grunnleggende elementer i vårt folkestyre.  
 
For saksutvalgets vurderinger og konklusjoner vises det til delrapporten.  
 
Saksutvalget mener det hadde vært interessant å høste erfaringer med to faste utvalg i hht 
kommunelovens § 10, før oppstart av ny kommunevalgperiode. Saksutvalget har derfor 
vurdert innspillet om en pilot der ordningen med plan- og miljøutvalg og tjenesteutvalg, 
prøves ut fra høsten 2018. Av praktiske årsaker er ikke innspillet fulgt opp. 
 
Når det gjelder antall kommunestyremedlemmer er det et flertall på to som foreslår 21 
medlemmer, mindretallet foreslår 25 som i dag. Det er et enstemmig saksutvalg som står bak 
øvrige forslag til vedtak.  
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Rådmannens kommentarer til saksutvalgets innstilling: 
Rådmannen registrerer stort engasjement og grundig arbeid som grunnlag for saksutvalgets 
innstilling. Involvering er ivaretatt både gjennom spørreundersøkelsen til kommunestyrets og 
kontrollutvalgets medlemmer og to seminarer i kommunestyret. Det har vært dialog med 
rådene og andre kommuners løsninger er vurdert. 
 
Rådmannen tar saksutvalgets flertallsinnstilling om reduksjon fra 25 til 21 
kommunestyremedlemmer, til etterretning. 
  
Rådmannen tar til etterretning og har forståelse for at saksutvalget ønsker å komme tettere 
på driften av tjenestene. For rådmannen er det vanskelig å se de administrative og 
økonomiske konsekvensene av dette forslaget før saksutvalget har innstilt når det gjelder 
delegering av myndighet. Dersom et stort antall saker som i dag behandles administrativt 
skal utredes for politisk behandling i framtida, vil dette kreve økte administrative ressurser. 
Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med neste delrapport.   
 
Rådmannen registrerer at saksutvalget ikke foreslår pilot med to faste utvalg fra høsten 2018 
og støtter saksutvalgets konklusjon.     
  
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til saksutvalgets forslag til vedtak.  
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 

I. Kommunestyret vedtar at det skal være 21 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 
2019 – 2023. 

 
II. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre, 

formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 
 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 10: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

2. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan opprette 
saksutvalg 

3. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det 
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning. 

4. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre  
5. Ungdomsråd 
6. Ungdommens kommunestyre som sammenkalles to ganger pr år 
7. Flerkulturelt råd 
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen «Partssammensatt 

utvalg». Kommunens representanter er identisk med formannskapet med 
varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).  

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som  
i. kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd) 
ii. valgstyre (Valglovens § 4-1) 
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10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er representert i 
formannskapet, ivaretar funksjonen som  

i. Valgnemnd. 
11. Styrer på virksomhetene i hht det lovbestemte dvs samarbeidsutvalg ved barnehagene 

og skolene. 
12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner. 
 

III. Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel-
/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra 
opposisjonen og rådmannen. 

 
IV. Kommunestyret vedtar at kommunestyrets møter avvikles på dagtid fra høsten 2018 og 

støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av kommunestyret. 
 

V. Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig 
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent 
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.   

 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Leder av saksutvalget 
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REFERATER - KST 22.03.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/632     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/18 Kommunestyret 22.03.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 – vedtak i kontrollutvalget 12.02.2018 

 Orientering om arkivsituasjonen – vedtak i kontrollutvalget 12.02.2018 

 Særutskrift av Høring: Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 
og stortingsvalget i 2021 – vedtak i sak 18/18 i formannskapet 13.02.2018 

 Særutskrift av Ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune – vedtak i sak 
20/18 i formannskapet 23.02.2018. 

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


