
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 24.02.2022 Tid: 18:30 - 22:00 

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 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Opptak av møtet blir direktesendt. 
 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
Orientering: 
Kl 18.30 Øyer-Tretten skolekorps 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

13/22 21/1423     
  ORGANISERING, FINANSIERING OG FRAMDRIFT FOR ENTRÉ ØYER - 

FASE 3  
  

 
14/22 22/377     
  REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE 

ORGANER 2019 - 2023  
  

 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


15/22 22/144     
  POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT    

 
16/22 21/3051     
  ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE 

KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP  
  

 
17/22 20/911     
  PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING 

SLUTTBEHANDLING 
  

 
18/22 22/499     
  SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNEPLANUTVALGET    

 
19/22 22/406     
  GUDBRANDSDALEN 2030 - DEN SMARTE GRØNNE DALEN    

 
20/22 22/550     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021    

 
21/22 22/570     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2021    

 
22/22 22/490     
  REFERATER - KST 24.02.2022    

 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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ORGANISERING, FINANSIERING OG FRAMDRIFT FOR ENTRÉ ØYER - FASE 3 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1423     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/22 Formannskapet 15.02.2022 
 
13/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Status Entré Øyer pr. 07.02.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 10/22, møte 27.01.2022 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Entré Øyer er midtveis i Fase 3, der det jobbes sammen med næringslivet for å finne vegen 
videre. 
 
Formannskapets innstilling i sak 11/22 den 18. januar 2022 ble vedtatt i kommunestyret 
27.01.2022, sak 10/22. 
 
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet. 
Styringsgruppa er utvidet med Roar Øien, Vestsiden Invest AS og Odd Stensrud, Alpinco AS 
 
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2021 med status for 
prosjektet. 
Se vedlagte status for prosjektet. 
 
8. Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering, 
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret. 
Se vedlegg for dagens og fremtidig organisering, samt budsjett for Fase 3. 
 
Prosjektet har i denne fasen fått bevilget følgende midler: 
1. Kr. 200.000,- fra Øyer kommunes næringsfond 
2. Kr. 500.000,- fra Øyer kommunes gjenværende midler fra DFØ til prosjektet 
“Sirkulær Mobilitet” 
3. Kr. 900.000,- fra Innlandet fylkeskommune 
 
Disponeringen av beløpene i punkt 2 og 3 må vedtas av kommunestyret, da dette er utenfor 
formannskapets fullmakt. 
 
Konklusjon 
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Prosjektgruppa har utarbeidet en rapport jfr vedtaket i Formannskapet den 18.01.2022 sak 
11/22. 
 
Disponeringen av beløpene i punkt 2 og 3 må vedtas i kommunestyret. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar prosjektrapporten til etterretning. 
2. Kr 500.000,- fra Øyer kommunes gjenværende midler fra DFØ til prosjektet «Sirkulær 

Mobilitet» tildeles Hafjell Arrangement AS til å dekke prosjektkostnader i Fase 3. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere kr 900.000,- bevilget av Innlandet 

fylkeskommune til prosjektet. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.02.2022 sak 12/22 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Arrangement AS. 
Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold 
til forvaltningsloven § 6, 1. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Inger Synnøve 
Bratt (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordføreren fremmet følgende endring i punkt 3: 
Kommunedirektøren byttes ut med styringsgruppa. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med ordførerens forslag til endring i punkt 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar prosjektrapporten til etterretning. 
2. Kr 500.000,- fra Øyer kommunes gjenværende midler fra DFØ til prosjektet «Sirkulær 

Mobilitet» tildeles Hafjell Arrangement AS til å dekke prosjektkostnader i Fase 3. 
3. Styringsgruppa gis fullmakt til å disponere kr 900.000,- bevilget av Innlandet 

fylkeskommune til prosjektet. 
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REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033 &00  
Arkivsaksnr.: 22/377     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/22 Formannskapet 15.02.2022 
 
14/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 113/19: Saksutvalg for politisk organisering mm: Politisk reglementshefte. 
K-sak 75/20: Politisk delegeringsreglement – oppnevning av politisk arbeidsutvalg. 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med gjennomgang av delegeringsreglementet har det politiske arbeidsutvalget 
gjennomgått reglement for folkevalgte og folkevalgte organer, herav prinsipper for 
delegering og videredelegering. Delegeringsreglementet er sendt kommunestyret til høring 
og legges frem som egen sak. Prinsipper for delegering er en del av politisk reglementshefte 
og kommunestyret bes i denne saken om å vedta revidert reglement for folkevalgte og 
folkevalgte organer. 
 
Vurdering: 
I k-sak 75/0 den 22.10.20 vedtok kommunestyret å nedsette et politisk arbeidsutvalg som 
fikk i mandat å legge fram forslag til delegeringsreglement.  
 
For å sikre sammenheng mellom arbeidet med delegeringsreglementet og politisk 
reglementshefte har arbeidsutvalget også gått igjennom reglementshefte for å oppdatere 
det med endringer som har vært politisk vedtatt siden oktober 2019. Dette er ikke en del av 
mandatet gitt arbeidsgruppa av kommunestyret og arbeidsutvalget legger derfor saken frem 
til behandling i formannskapet i forkant. 
 
De viktigste endringene er som følger: 

• Redaksjonelle endringer som følge av innspill fra kontrollutvalgssekretariatet er 
innarbeidet. 

• Kommunestyret har vedtatt at leder for plan og miljøutvalg tiltrer formannskapet når 
formannskapet ivaretar funksjonen som kommuneplanutvalg. Reglementet er 
oppdatert i henhold til dette. 

• Kommunestyret har vedtatt at dispensasjoner skal ligge til plan – og miljøutvalg og 
ikke til formannskapet. Reglementet er oppdatert i henhold til dette. 

• Det er tatt inn presiseringer knyttet til hva som er gyldig forfall til politiske møter. 
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• Reglement for politiråd er endret iht etablering av felles politiråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommune. 

• Enkelte språklige justeringer og endringer. 
• Utdatert informasjon er fjernet. 

 
Arbeidsutvalgets forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli Annikken Reitan Borgestrand 
Ordfører 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.02.2022 sak 13/22 
 
Behandling: 
Det foretas en presisering i punkt 7.7 Habilitet vedrørende gruppeleders ansvar ved 
innkalling av varamedlem i saker med habilitetsvurdering. Endres før saken behandles i 
kommunestyret 24.02.2022. 
 
Arbeidsutvalgets forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer. 
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POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/144     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Gjeldende delegeringsreglement for Øyer kommune – alle nivå 
2. Utvalgets forslag – oversikt alle lover 
3. Utvalgets forslag – integreringsloven 
4. Utvalgets forslag – kommuneloven 
5. Utvalgets forslag - sikkerhetsloven 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. K-sak 75/20 – Oppnevning av politisk arbeidsutvalg 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 75/20 oppnevning av et politisk arbeidsutvalg som fikk i 
mandat å utarbeide et helhetlig delegeringsreglement for delegering av myndighet til 
politiske utvalg og til kommunedirektøren. Arbeidsutvalget ber kommunestyret vedta 
utvalgets forslag til delegeringsreglement. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fastsetter selv reglementet for hvordan vedtaksmyndighet, innstillingsrett 
og uttalerett skal delegeres, jf. Kommuneloven (1992) § 39 nr. 2 og kommuneloven (2018) § 
5-14. Delegeringsreglementet skal vedtas innen 31. desember året etter at kommunestyret 
er konstituert. Det sist vedtatte reglement og andre eventuelle vedtak om delegering og 
innstillingsrett gjelder inntil nytt reglement er fastsatt. 
 
Kommunestyret fattet i K-sak 75/20 følgende vedtak: 
 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra posisjonen 
og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for sekretærfunksjonen.  

 
Som representanter og vararepresentanter velges:  
Ordfører Jon Halvor Midtmageli, vara: Varaordfører Nisveta Tiro  
Randi Øverhaug Sagheim, vara: Stein Plukkerud 
Brit Kramprud Lundgård, vara:  Roar Øien  
 

2. Arbeidsutvalgets mandat:  
• Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske utvalg 

og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren.  
• Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret.  
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• Delegering av saker/saksområder til Ordføreren.  
• Delegering av saker/saksområder til Formannskapet.  
• Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget.  
• Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget.  
• Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget.  
• Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg.  
• Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren.  
• Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske partiene 

før endelig vedtak i kommunestyret.  
3. Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 

avgjørelse.  
4. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021  

 
På grunn av vakanse i kommunedirektørstilling og ulike utfordringer knyttet til 
pandemihåndtering har arbeidet med reglementet blitt forsinket. Arbeidet har likevel hatt 
god fremdrift etter å ha startet opp igjen i februar 2021 og det har blitt foretatt en grundig 
gjennomgang av alle lover. 
 
For å sikre sammenheng mellom arbeidet med delegeringsreglementet og politisk 
reglementshefte har arbeidsutvalget også gått igjennom reglementsheftet for å oppdatere 
det med endringer som har vært politisk vedtatt siden oktober 2019. Dette legges frem som 
en egen sak. Av reglementsheftet framgår overordnede prinsipper for delegering. 
 
Det ble gjennomført en arbeidsøkt i kommunestyret 26.august 2021 knyttet til jordlov, 
konsesjonslov, odelslov og lov om motorferdsel i utmark. Det ble gjennomført en arbeidsøkt 
i kommunestyret den 27.januar 2022 og foreslått reglement har i etterkant av dette vært til 
høring i de politiske partiene. Høringsfristen er satt til 18.februar og eventuelle 
innspill/uttalelser ettersendes. 
 
Gjeldende delegeringsreglement er vedlagt i vedlegg 1. Her fremkommer også 
kommunedirektørens videre delegering. Dette skal ikke kommunestyret ta stilling til.  
 
Utvalgets forslag til endringer i delegeringsreglementet fremkommer av vedlegg 2, 3, 4 og 5. 
 
Vurdering: 
Delegeringsreglementet vil aldri kunne dekke alle typer av beslutninger for drift og 
forvaltning i kommunen. De som skal utøve delegert myndighet har en generell plikt til å 
vurdere hver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om en sak skal 
behandles administrativt eller av et folkevalgt organ. Er det tvil tas saken opp med 
overordna.  
 
Vurderingen av om en sak er prinsipiell eller ikke, skal bygge på hvilke konsekvenser 
vedtaket vil få, og om saken trenger mer enn en faglig eller regelbunden behandling. Hva 
som ikke er prinsipielt kan for en stor del fastslås gjennom hva som er praksis/sedvane, 
vedtatte planer og generelle retningslinjer. En sak av prinsipiell betydning kjennetegnes ofte 
av at det er sannsynlighet for eller at det allerede har oppstått uenighet, saken debatteres 
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offentlig og det er signalisert ulike politiske holdninger og synspunkter eller saken har klart 
skjønnsmessige vurderinger:  

• De gir nye regler 
• De innebærer ny fortolkning 
• De dreier seg om ny eller unike tilfeller. 
 

Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er prinsipiell eller ikke, har ordfører og 
kommunedirektør ansvar for å klarlegge dette. Dersom det fortsatt er tvil går saken til 
politisk behandling. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller utvikler 
en sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet.  
 
Oversikten over all delegering av myndighet i Øyer kommune vil fremgå av KF Delegering. 
 
KF Delegering oppdateres i etterkant av kommunestyrets behandling av 
delegeringsreglementet og lenken vil bli tilgjengeliggjort for kommunestyret via Øyer 
kommunes hjemmeside 
 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar delegeringsreglementet i henhold til vedlegg 2 - 5. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli Annikken Reitan Borgestrand 
Ordfører og leder av arbeidsutvalget 
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ORGANISERING AV ARKIVSAMARBEIDET IKA OPPLANDENE KOMMUNALT 
OPPGAVEFELLESKAP 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 057  
Arkivsaksnr.: 21/3051     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/22 Formannskapet 15.02.2022 
 
16/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til ny samarbeidsavtale for IKA Opplandene, vedtatt av Representantskapet i IKA 

Opplandene den 24.03.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
✓ Arkivutredning Innlandet: «Med hjerte for samfunnsdokumentasjon» 
✓ Kommunelovens kapittel 19 – Kommunalt oppgavefellesskap 
✓ Arkivinstruks for IKA Opplandene (21.03.2018) 
 
Sammendrag: 
Som følge av ny kommunelov må arkivsamarbeidet IKA Opplandene endres. På bakgrunn av 
en arkivutredning med påfølgende høringsrunde i deltakerkommunene, og presentasjon av 
saken med ny samarbeidsavtale i representantskapsmøtet 24.03.2021, ble saken lagt fram 
for Fylkestinget. Alle deltakerkommunene bes innen 01.03.2022 om å fatte likelydende 
vedtak som Fylkestinget. 
  
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Fylkestinget fattet i sak 88/2021, 26.10.2021 følgende vedtak:  
1. Interkommunalt arkivsamarbeid, IKA Opplandene, organisert etter § 27 i tidligere 

kommunelov, videreføres som et kommunalt oppgavefellesskap etter kap. 19 i gjeldende 
kommunelov.  

2. Samarbeidet er regulert av samarbeidsavtalen inngått mellom partene og gjeldende 
Arkivinstruks for oppgavefellesskapet.  

3. Oppgavefellesskapet etableres med Innlandet fylkeskommune v/ Innlandet fylkesarkiv 
som ivaretaker av den daglige administrasjonen.  

4. IKA Opplandene skifter navn til IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap.  
5. Det foreslås at det gjøres en evaluering av den forslåtte organiseringen i forbindelse med 

ny fylkestingsperiode fra 2023.  
 
Til grunn for vedtaket forelå følgende saksutredning: 
 
På bakgrunn av at Hedmark og Oppland fylkeskommuner hadde organisert sitt arbeid med 
de historiske arkivene ulikt, vedtok Fellesnemda på sitt møte den 10.04.2019: 
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Det bestilles en utredning som ser nærmere på de strategiske utfordringer for 
Innlandet fylkeskommunes historiske arkiver, og som forslår mål og ressursbruk for 
tiltak innen bevaring av regionens historiske arkiver.  
 
Forslag til organisering skal belyse fylkesarkivets plass i en regional arkivorganisering, 
med blant annet forslag til organisering av IKA Opplandene som følge av endringer i 
kommuneloven.  

 
Denne saken vurderer derfor en ny organisering av IKA Opplandene på bakgrunn av 
endringer i kommuneloven. Saken omhandler derfor ikke de strategiske utfordringene for 
Innlandet fylkeskommunes historiske arkiver. 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, gir alle §27-samarbeid fire år til å ta stilling til 
hvilken modell eller selskapsform virksomheten skal videreføre. To nye modeller for 
interkommunalt samarbeid er lovfestet i den nye kommuneloven og gjelder fra 1. januar 
2020. De nye modellene er: 
✓ Interkommunalt politisk råd 
✓ Kommunalt oppgavefellesskap, alternativt en annen selskapsform som et IKS, AS eller SA. 
 
§ 27-samarbeidene må velge en ny organisering innen 2023. 
 
 
Arkivutredningen «Med hjerte for samfunnsdokumentasjon»  
Etter en anbudsrunde ble Experis Ciber AS valgt til å utføre utredningsarbeidet. Etter en bred 
prosess i referansegruppen, møter med bl.a. styret for IKA Opplandene, intervjuer med 
enkeltpersoner i fagmiljøet, en spørreundersøkelse blant deltakerkommunene mv, la Experis 
Ciber AS fram sin rapport «Med hjerte for samfunnsdokumentasjon» den 20.05.2020.  
 
Rapporten ble lagt fram for drøfting i styret i IKA Opplandene og for representantskapsmøtet 
til orientering den 16.08.2020. Deretter ble utredningen med forslag til organisering av IKA 
Opplandene sendt ut på høring i deltakerkommunene med svarfrist 01.10.2020.  
 
Utredningen tar utgangspunkt i de store endringer innen samfunnsdokumentasjon og arkiv 
sett i lys av digitaliseringen av samfunnet. Utredningen ser også arkivfeltet i lys av 
Kulturdepartementets utredning NOU 2019:9. 
 
Utredningen vurderer de ulike modellene for samarbeid;  
Samarbeid etter § 27 har historisk sett vært en mye brukt hjemmel for interkommunalt 
samarbeid, og bestemmelsen har vært brukt for større kommunale driftsoppgaver. 
Kommunale oppgavefellesskap er tilpasset samarbeid om felles kommunale oppgaver, som 
for eksempel sykehjemstjenester, PPT-tjenester, IKT- og HR-tjenester. Oppgaver med 
forretningsmessig karakter er i stor utstrekning organisert som aksjeselskap og 
interkommunale selskaper (IKS).  
 
Modellene som ble utredet var:  
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✓ Interkommunalt politisk råd  
✓ Vertskommune i henhold til kap. 20 i kommuneloven  
✓ Kommunalt oppgavefellesskap i henhold til kap. 19 i kommuneloven  
✓ Interkommunalt selskap i henhold til IKS loven 1999  
✓ Fylkeskommunalt foretak i henhold til kapittel 9 i kommuneloven  
✓ Aksjeselskap i henhold til aksjeloven 1997 nr 44.  
✓ Øvrige samarbeidsformer.  
 
Arkivutredningens vurdering  
Den nye organiseringen av depotfunksjonen for Innlandet fylkeskommune og kommunene i 
regionen skal være robust og tilpasset «ytre» endringer – en framtidsrettet organisasjon:  
✓ Fylkeskommunenes tydeligere ansvar for samfunnsdokumentasjon og regionens 

kulturarv påvirker det organiserte arkivsamarbeidet som må utvikles i regionen. Med 
både nye forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver vil Innlandet fylkesarkiv få en rolle 
som et ressurssentrum, og det er behov for en organisering som kan endres og tilpasses 
utviklingen.  

✓ Et hovedargument mot forretningsdrivende og markedsorienterende 
organisasjonsformer er samfunnsoppdraget – og at dokumentasjonsforvaltning og arkiv 
er virksomheter som forvalter kunnskap. Dette krever en stabil organisasjon som kan 
arbeide langsiktig, i regi av kommunen og med politisk styring.   

 
Vi vurderer to organisasjonsformer som aktuelle for samarbeid: Videreføring av § 27-
samarbeidsformen, som et oppgavefellesskap i henhold til § 19 i ny kommunelov, og et 
interkommunalt samarbeid etter IKS-loven. 
  
IKS kontra Oppgavefellesskap  
Et Oppgavefellesskap er en mer regulert samarbeidsform enn et § 27-samarbeid, litt mer lik 
en IKS-modell. Et IKS er alltid et eget juridisk rettssubjekt og med egen adskilt 
økonomistyring. Et oppgavefellesskap etter kapittel 19 kan etableres som et eget 
rettssubjekt, med rett til å ta opp egne lån, ansette egne medarbeidere. De kan også 
beslutte å ha et styre.  
 
Et Oppgavefellesskap som ikke er et eget rettssubjekt, vil i større grad videreføre modellen 
for 27-samarbeid, der alle medarbeiderne er ansatt i Innlandet fylkeskommune. 
Oppgavefellesskapet kan ikke ta opp lån eller ansette egne medarbeidere. Det er fullt mulig 
å organisere budsjett og regnskap på en måte som skiller Oppgavefellesskapets regnskap fra 
Fylkesarkivets regnskap.  
 
Et IKS-samarbeid er økonomisk og administrativt adskilt fra fylkeskommunens 
administrasjon. Det innebærer høyere driftskostnader da selskapet må ha egne 
administrative ressurser. I et Oppgavefellesskap, som for § 27-samarbeidet, nyter 
arkivsamarbeidet godt av IKT-drift, juridisk kompetanse og økonomisk/administrativ 
kompetanse i fylkeskommunen for en rimelig kostnad.  
 
Kommunelovens saksbehandlingsregler vil i hovedsak gjelde for et oppgavefelleskap. IKS er 
ikke tilsvarende bundet av kommunelovens saksbehandlingsregler, men de kommunale 
regnskapsreglene må følges hvis IKS-et fører regnskap etter kommuneloven. 
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Representantskapet i et Kommunalt oppgavefellesskap (KO) er å anse som «et folkevalgt 
organ» etter kommuneloven. Det er ikke representantskapet i et IKS. Representantskapet i 
et Kommunalt oppgavefellesskap må dermed ha åpne møter og følge de samme reglene 
som et kommunestyre. Et IKS vil alltid være et eget rettssubjekt, mens politikerne avgjør 
hvorvidt KO skal være en del av kommunen eller et selvstendig rettssubjekt. 
 
Etter intervjuer og samtaler med IKA Opplandenes deltakerkommuner, styre og ledelse, 
samt fylkesarkivets ledelse og juristene i fylkeskommunen ble det klart at Oppgavefellesskap 
etter kap. 19 i kommuneloven var den foretrukne løsningen. Dette er en samarbeidsform 
som viderefører § 27-samarbeidet, som de deltakende partene har vært fornøyd med og har 
gode erfaringer med. 
 
Arkivutredningen kom med følgende anbefalinger:  
Et arkivsamarbeid med kontinuitet  
✓ Etablere et arkivsamarbeid etter kommunelovens kapittel 19 – Kommunalt 

oppgavefelleskap. 
✓ Gjøre oppgavefellesskapet til et eget rettssubjekt – bidra til å identifisere fellesskapet 

overfor så vel innbyggere, folkevalgte som offentlige registre.  
 
En styrket organisasjon  
✓ Styrke lederorganisasjonen med ressurser som arbeider med forretningsutvikling.  
 
Styringsdokument  
✓ Etablere et styringsdokument i henhold til arkivloven og Riksarkivarens forskrifter som 

støtter de aktivitetene som oppgavefellesskapet ønsker å utvikle.  
 
Faglig ledelse  
✓ Opprette et styre som representerer alle deler av dokumentasjonsstyring og 

arkivkompetanseområdet, og som i tillegg til å være et kompetent styre, også kan følge 
opp arkivpolitiske spørsmål.  

 
Opprette et transparent økonomisk regnskap  
✓ Opprette en klar fordeling av regnskapet til fylkeskommunen, oppgavefellesskapet og 

private arkiver.  
 
Økonomi  
✓ Vurdere en deltakeravgift for oppgavefelleskapet som også tar hensyn til mengden 

deponerte arkiver – digitale og analoge.  
 
Behandling av arkivutredningen  
Arkivutredningen med forslag til organisering ble sendt deltakerkommunene på høring, samt 
diskusjon i styret for IKA Opplandene.  

Resultat av høringen:  
En kommune ønsket en organisering som et IKS. De andre kommunene som svarte, ønsket 
et Kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19. Ikke alle hadde tatt stilling til om det 
skulle være eget rettssubjekt eller ikke, mens flertallet var klare i sin konklusjon: De ønsket 
ikke at IKA Opplandene skal ha muligheter til å ta opp lån og dermed forplikte kommunene 
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til evt. større utgifter. De ønsker å fortsette det gode samarbeidet med fylkeskommunen 
som en vertkommune, dvs i størst mulig grad videreføre den modellen som gjelder i dag, 
men følge retningslinjene i kommuneloven om representantskap, valgkomite og styre.  
 
Styret og Representantskapet vedtok å anbefale at samarbeidet videreføres med et stort 
styre, der hver region er representert.  
 
Arkivorganiseringen i tidligere Hedmark og Oppland  
Med Lov om arkiv fra 1999 ble kommuner og fylkeskommuner pålagt å ha arkiv, ordnet og 
tilrettelagt for å sikre informasjonen for samtid og ettertid. Arkivene skal bevares i godkjente 
sikringsmagasiner. Arkivverket har som arkivmyndighet, tilsynsplikt for at loven følges. Etter 
initiativ fra Rådmannsutvalget i KS Oppland inngikk Oppland fylkeskommune et 
interkommunalt arkivsamarbeid i 2008 med de fleste kommunene i Hedmark og Oppland, og 
etablerte IKA Opplandene som et § 27-samarbeid etter daværende kommunelov. 
Fylkesarkivet i Oppland ble det administrative senteret som samarbeidet om depot for så vel 
analoge som digitalt skapte arkiver. Flere kommuner har sluttet seg til samarbeidet, som nå 
favner 47 kommuner samt Innlandet fylkeskommune.  
 
Hedmark fylkeskommune etablerte et interkommunalt selskap, IKA Øst sammen med fire 
kommuner på Hedemarken, for å ta hånd om og sikre elektronisk skapte arkiver i 2010. Ved 
overgangen til Innlandet fylkeskommune, meldte Hedmark fylkeskommune og Ringsaker 
kommune seg ut av IKA Øst med virkning fra 01.01.2020. IKA Øst ble lagt ned i 2020 og 
Hamar, Løten og Stange kommuner sluttet seg til IKA Opplandene fra august 2021. 
 
Konklusjon:  
✓ Arkivsamarbeidet IKA Opplandene foreslås videreført som et Kommunalt 

Oppgavefellesskap etter kapittel 19 i kommuneloven. Oppgavefellesskapet etableres 
uten å være et eget rettssubjekt.  

✓ Det etableres et styre valgt etter framlegg av en valgkomite, valgt av 
Representantskapet. Samarbeidsavtalen vedtas av samtlige samarbeidsparter.  

 
✓ Budsjett og regnskap skilles ut som en egen funksjon under fylkesarkivet, slik at 

samarbeidspartene til enhver tid kan ha oversikt over de økonomiske forpliktelsene.  

✓ Arbeidet med arkivene følger Arkivinstruks for IKA Opplandene – Kommunalt 
oppgavefellesskap.  

✓ Det foreslås at det gjøres en evaluering av den forslåtte organiseringen i forbindelse med 
ny fylkestingsperiode fra 2023.  

    
    
   
Vurdering: 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer og rår kommunestyret til å fatte 
likelydende vedtak som Innlandet fylkesting (sak 88/2021, 26.10.2021). 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Interkommunalt arkivsamarbeid, IKA Opplandene, organisert etter § 27 i tidligere 

kommunelov, videreføres som et kommunalt oppgavefellesskap etter kap. 19 i gjeldende 
kommunelov.  

2. Samarbeidet er regulert av samarbeidsavtalen inngått mellom partene og gjeldende 
Arkivinstruks for oppgavefellesskapet.  

3. Oppgavefellesskapet etableres med Innlandet fylkeskommune v/ Innlandet fylkesarkiv 
som ivaretaker av den daglige administrasjonen.  

4. IKA Opplandene skifter navn til IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap.  
5. Det foreslås at det gjøres en evaluering av den forslåtte organiseringen i forbindelse med 

ny fylkestingsperiode fra 2023.  
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.02.2022 sak 14/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Interkommunalt arkivsamarbeid, IKA Opplandene, organisert etter § 27 i tidligere 

kommunelov, videreføres som et kommunalt oppgavefellesskap etter kap. 19 i gjeldende 
kommunelov.  

2. Samarbeidet er regulert av samarbeidsavtalen inngått mellom partene og gjeldende 
Arkivinstruks for oppgavefellesskapet.  

3. Oppgavefellesskapet etableres med Innlandet fylkeskommune v/ Innlandet fylkesarkiv 
som ivaretaker av den daglige administrasjonen.  

4. IKA Opplandene skifter navn til IKA Opplandene – kommunalt oppgavefellesskap.  
5. Det foreslås at det gjøres en evaluering av den forslåtte organiseringen i forbindelse med 

ny fylkestingsperiode fra 2023.  
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PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201504A  
Arkivsaksnr.: 20/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
17/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 17.11.2021 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 08.02.2022 
3. Notat beskrivelse av endring datert 15.10.2020, sist revidert 11.2.2021,v1.3 
4. Oversiktsplan for avrenning overvann Favntoppen, rev 6, 7.2.2022 m/vedlegg 
5. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens merknader  
6. NVE brev av 6.2.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Referat fra oppstartsmøte datert 29.4.2020 -  signert 
- Varsel om oppstart av planendring datert 17.4.2020 – Structor AS 
- KST-Sak 37/18, 24.5.2018 

o Særutskrift vedtak av reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum – planID 
201504 

o Vedlegg 4 Planbeskrivelse pkt. 6, - konsekvenser av endring ift gjeldende 
planer 

o Vedlegg 11/sak 37/18 - Warm bed rationale  
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart datert 17.11.2021 og 
reguleringsbestemmelser revidert 08.02.2022. PlanID 201504A. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: 
Endring av reguleringsplanen er utarbeidet av 
Structor AS, på vegne av AlpinCo AS og 
Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet ligger innenfor / inntil 4 gjeldende 
regulerings planer: 203 Hafjell 
Alpinsenter øvre del, 115a Hafjell Fjellandsby, 
118 Mosetertoppen og 201108 Gondoltoppen 
Hafjell. Utvidet planavgrensning omfatter 
adkomstveg til høydebasseng for vannforsyning.  
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Gjeldende planer 
Den gjeldende reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum ble vedtatt 24.5.2018. 
 

 

 
 
 
 
 



  Sak 17/22 
 

 Side 18 av 38   
 

Prosess:  
Plan- og miljøutvalget behandlet planendringen i møte 23.3.2021, sak 39/21, og vedtok å 
legge planendringen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planendringen har vært ute til offentlig 
ettersyn i perioden 29.3.2021 til 7.5.2021. Det er kommet 4 merknader til planforslaget og 
innsigelse fra NVE til flom og overvann. Merknadene i sammendrag med 
kommunedirektørens kommentarer er vedlagt. Innsigelse fra NVE er gjennomgått og svart ut 
av konsulent/forslagsstiller på grunnlag av tilbakemelding fra NVE. Endringer er innarbeidet 
ved sluttbehandling av planen. Formelt frafall av innsigelsen gjøres etter at kommunestyret 
har vedtatt planen.  
 
NVE skriver i en tilbakemelding 5.1.2022 følgende: 
«NVE mener grunnlaget for vår innsigelse i brev datert 29.04.2021 kan bortfalle med den 
dokumentasjonen som nå er framlagt (jf. pbl § 28-1, vrl §§ 5 og 8, samt byggteknisk 
forskrift § 7-2) i oversendelse 20.12.2021. Vi gjør oppmerksom på at grunnlaget ikke 
formelt sett bortfaller før endelig vedtak i saken foreligger med de framlagte endringer. 
 
Vi gjør videre oppmerksom på at det er mangler i detaljeringen i planen som gjør at 
kommunens oppfølging kan bli faglig utfordrende. Vi anbefaler derfor at våre merknader 
knyttet til detaljering av utforming av både fordrøyingstiltak og tiltak i selve vassdraget 
hensyntas og endres før vedtak. 
 
Videre er det avgjørende at vedlikeholdsoppgavene knyttet til å opprettholde 
fordrøyingsanleggets funksjon og kapasitet over tid avklares. NVE har i tillegg klare 
forventinger til at kommunedelplanen for Øyer sør skal ta tak i utfordringer knytte til 
helhetlig vannhåndtering på en tilfredsstillende måte med bestemmelser knyttet til 
nedbørfelt med nødvendige fordrøyingskrav, at flomveger sikres både gjennom ny- og 
eksisterende bebyggelse, samt at kritiske punkt kartlegges og utbedres/sikres.» 
 
Øyer kommune har etter dette mottatt oversendelse fra konsulent datert 25.1.2022. Disse 
dokumentene var et tilsvar på NVEs merknader og kommentarer i brev av 5.1.2022.  
 
Dokumentasjon er gjennomgått av Øyer kommune samt en gjennomgang i møte med NVE 
27.1.2022. Endringer i bestemmelser og oversendte tegninger ift. omlegging av bekkeløp 
utenfor planområdet ble tatt opp i møtet. I tillegg ble endringer av bestemmelser som går på 
kommunens kontroll og oppfølging ved gjennomføring av planen tatt opp.  
 
I kommunens brev datert 28.1.2022 til NVE oppsummeres møtet og endringer som ble tatt 
opp. I sitt tilsvar fra NVE i brev av 6.2.2022 utdyper NVE sine synspunkter ift. sluttbehandling 
og frafall av innsigelse. Dette kommenteres nærmere og utdypes under 
kommunedirektørens oppsummering og vurderinger, - Innsigelse og håndtering av 
overvann. Brev fra NVE er vedlagt ved sluttbehandling.  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING OG VURDERINGER 
Innkomne merknader er vedlagt i sammendrag og kommentert av kommunedirektøren. De 
merknadene som er tatt til følge er innarbeidet i plankart og bestemmelser før 
sluttbehandling. Det er i hovedsak merknad og innsigelse fra NVE som har vært utfordringen.  
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Innsigelse og håndtering av overvann innenfor BFF-områdene 
Etter innsigelse fra NVE ved offentlig ettersyn, har det vært mange møter mellom Øyer 
kommune, Structor AS og AB Invest for å svare ut innsigelsen. Øyer kommune har gjennom 
denne prosessen også hatt dialog med NVE. Det ble avholdt et møte med NVE 22.10.2021 
hvor også konsulent (Structor AS) deltok. I forbindelse med dette møtet ble det fremlagt et 
revidert forslag til flom- og overvannsplan datert 29.10.2021 fra Structor AS, samt vedlagt en 
3. partskontroll fra Skred AS. Disse dokumentene ble gjennomgått av Øyer kommune og 
Structor 3.11.2021, samt i møte NVE 4.11.2021.  
 
NVE skriver i sitt tilsvar, datert 8.11.2021, til revidert flom og overvannsnotat at innsigelse 
opprettholdes med opplisting av punkter som må ivaretas. NVE anbefaler en utvidet 
tredjepartskontroll ut over det som ble vedlagt revidert forslag oversendt 29.10.2021 med 
«Gjennomgang av overvann» datert 15.10.2021 fra Skred AS.  
 
Reviderte dokumenter, sammen med utvidet uavhengig tredjeparts kontroll (Skred AS), ble 
mottatt 10.12.2021 og oversendt NVE 20.12.2021 (brev datert 17.12.2021) med kommunens 
kommentarer/notat.  
 
NVE skriver i brev datert 5.1.2022 at innsigelse kan frafalle på dette grunnlaget innenfor 
planområdet, men peker på et punkt ift. å ivareta NVEs krav utenfor planområdet, samt 
forhold som kommunen må vurdere for egen forvaltning. Dette gjelder spesielt sikring og 
avklaringer mht. drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg og merknader til detaljering av 
utforming av fordrøyningstiltak. Videre må det foreligge en konkret plan for omleggingen 
bekkeløpene oppstrøms planområdet som legges ved reguleringsplanen. NVE må få forelagt 
plan for omlegging av bekkeløpene før vedtak av reguleringsplan.  
 
Dersom planen for omlegging av bekkeløpene, inkludert tiltakene som skal til for å legge om 
løpene, ikke fremlegges før vedtak i planprosessen, er forholdet rundt vassdragsomlegginger 
og -inngrep ikke fullstendig vurdert i planen. Dersom planen for omlegging ikke er lagt ved 
og hørt før vedtak, må det inn en rekkefølgebestemmelse om at dette tiltaket skal avklares 
etter vrl §5 før tiltak innenfor planområdets BFF 1-4 kan starte. 
 
NVE har vurdert reviderte dokumenter fremlagt, prinsippskisser og kart, i forhold til 
omlegging av bekkeløpene. NVE finner ikke at disse prinsippskissene ivaretar de 
forventninger til en plan for omlegging slik NVE krever.  
 
Kommunedirektøren legger derfor fram forslag til vedtak av reguleringsplanen uten denne 
over nevnte avklaringen iht. vassdragsloven (vrl) er svart ut. Etter avtale med NVE legges det 
derfor inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at bekkeløpene blir omlagt før utbygging 
kan foretas. Før tiltak kan aksepteres innenfor BFF-områdene må det være gitt tillatelse 
etter særskilt søknad til NVE om omlegging av bekkeløp oppstrøms BFF-områdene. Øvrige 
avklaring av punkter i innsigelsen og endringer ift. gjennomføring av planen ift. krav om 
dokumentasjon, prosjektering og ansvar legges inn i reguleringsbestemmelsene sammen 
med de endringer som følger av innsigelsen fra NVE.  
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På grunnlag av NVEs tilbakemelding og kommunedirektørens vurderinger av bestemmelser 
med hensyn til sikkerhet, ansvar og kontroll ved gjennomføring av utbygging, legges det 
fram forslag til følgende endringer:  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ENDRINGER  
Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
Bestemmelser 
I pkt 1.14 foreslås disse punktene tatt inn som tillegg:  
Det skal foreligge en detaljprosjektering av overvann og fordrøyning med utgangspunkt i 
flom og overvannsplan. Detaljplan skal inngå som et grunnlagsdokument for tiltak utarbeidet 
av ansvarlig prosjekterende. I søknad om tiltak skal det fremgå hvordan tiltaket ivaretar og 
inngår som del av overordnet plan for håndtering av flom og overvann og fordrøyning. Plan 
og tiltak for overvann skal inngå i søknad om tiltak med ansvarlig prosjekterende og 
utførende for tiltaket. Overvannsplan og situasjonsplan skal vise inngrepssone på tomtene og 
endra avrenningsforhold ift. tiltak på tomta.  
 
Kommunen kan be om uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og overvann som infiltrasjon, 
fordrøyning mv.  
 
 Pkt 5.1 tillegg 
Endring/tillegg: 
Tiltakene skal detaljprosjekteres med tiltak som vist på tegninger G206A, G207A og G211C, 
alle datert 12.01.2022, som er vedlagt planen. Kun der det ikke er mulig å få til andre 
løsninger for sikring av bekker kan sikring utføres med utførelse og steinstørrelser som 
beskrevet og vist på figuren «Prinsippsnitt Type 2» som vist på tegning G211C.  
 
6.1 tillegg konsulent:  
En plan for vedlikehold av fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse.  
 
 6.1 tredje avsnitt tillegg konsulent(tidligere pkt 6.3): 
Tiltakene skal detaljprosjekteres med tiltak som vist på tegninger G206A, G207A og G211C, 
alle datert 12.01.2022, som er vedlagt planen. Kun der det ikke er mulig å få til andre 
løsninger for sikring av bekker kan sikring utføres med utførelse og steinstørrelser som 
beskrevet og vist på figuren «Prinsippsnitt Type 2» som vist på tegning G211C.  
 
Pkt. 8.5 som er flyttet til 8.2 og endret  
8.2 Før tiltak etter pbl kap. 20 kan godkjennes innenfor byggeområdene BFF1- BFF4, skal 
Lysa oppstrøms planområdet, vist i tegning 206/207, være godkjent omlagt etter 
vannressursloven. Tillatelse skal være gitt fra NVE som ansvarlig myndighet. Lysa skal også 
være omlagt fysisk i tråd med godkjent plan for omlegging før tiltakene nevnt over kan 
godkjennes. 
 
Ny bestemmelse  
8.8 Detaljplan for fordrøyning og håndtering av flom og overvann skal foreligge før det gis 
tillatelse til tiltak. Denne skal utføres av ansvarlig prosjekterende, vedlegges og inngå som 
dokument i alle søknader og tiltak. Vedtak gjøres på bakgrunn av denne og skal refereres til i 
tillatelser. Kommunen kan stille krav om uavhengig kontroll av prosjekteringen.  
 



  Sak 17/22 
 

 Side 21 av 38   
 

Ny bestemmelse 
8.9 Det skal sikres drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg med tanke på framtid og 
sikkerhet ift. flom og overvann/samfunnssikkerhet før det kan gis byggetillatelser innenfor 
planområdet.  
 
Endring av reguleringsbestemmelser pkt. 6. 
Pkt. 6.1 omfatter overvannshåndtering for områdene BFF 1 til og med 5. 
Pkt 6.2 Omfatter områdene BF 1 til og med 6, FT1 og 2, samt FT/BFK1 og 2 (bestemmelse tatt 
inn som gjelder øvrige byggeområder utenom Favntoppen) 
 
Den reguleringsmessige endringen som berører innsigelsen til NVE er ivaretatt i pkt 5.1 og 
6.1 tredje avsnitt.  
 
KONKLUSJON 
Det er foretatt avklaringer av justeringer av bestemmelser ift. NVEs brev av 5.1.2022 med 
tilbakemelding fra NVE som følger vedlagt, brev datert 6.2.2022.  
Endringene er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som legges frem for sluttbehandling.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert 
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022,  med de endringer som 
fremkommet av kommunedirektørens forslag. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 15.02.2022 sak 6/22 
 
Behandling: 
Arealplanlegger Hegle Haugan orienterte om planen. 
 
Kommunedirektøren har sendt ut e-post med noen endringer av planbestemmelser som 
tilrås endret: 
 
1.9 Parkering:  
Dersom annet ikke er bestemt skal parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. 
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 – Grad av utnytting 
fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til 
rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal. 
Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal. 

2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter: 
2. avsnitt endret 
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På øvrige tomter innenfor BFF skal BYA ikke overstige 25%, men samlet kan ikke 
bygningsmassen overstige 204 m2. På disse tomtene kan det oppføres inntil 3 bygninger: 
Hytte, anneks og uthus/garasje. Hytta kan inneholde to fullstendige boenheter. Annekset 
kan utgjøre inntil 30 m2 og uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2. Garasje/anneks skal være 
i en etasje. 
 
6.1 For områdene BFF1 til og med 5: 
Overvann fra takflater, adkomst og parkering fra den enkelte tomt skal ikke medføre raskere 
avrenning enn før utbygging. Overvann fra disse arealene skal derfor fordrøyes. Ved 
dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann fra og på egen tomt, skal det legges til 
grunn nedbørintensitet med 10 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag. Tiltak inkludert 
fordrøyningsanlegg skal prosjekteres som beskrevet og vist i Overvannsplan som er vedlagt 
planen. Fordrøyningsanlegg skal vedlikeholdes. En plan for vedlikehold av 
fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse. For BFF4, som ligger utenfor 
fordrøyning i overvannsplan datert 12.1.2022, skal det legges til grunn 200-års 
gjentaksintervall + 40 % klimapåslag ved tiltak for håndtering av overvann.  
Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstekninger er tekst som utgår.  
 
Det ble stemt over tillegget fra kommunedirektøren, som ble vedtatt tatt inn. Deretter ble 
kommunedirektørens forslag til innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert 
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022,  med de endringer som 
fremkommet av kommunedirektørens forslag, med tillegg av følgende endringer i 
bestemmelsene  (Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstrekning er tekst som skal ut): 
 
1.9 Parkering:  
Dersom annet ikke er bestemt skal parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. 
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 – Grad av utnytting 
fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til 
rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal. 
Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal. 

2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter: 
2. avsnitt endret 
På øvrige tomter innenfor BFF skal BYA ikke overstige 25%, men samlet kan ikke 
bygningsmassen overstige 204 m2. På disse tomtene kan det oppføres inntil 3 bygninger: 
Hytte, anneks og uthus/garasje. Hytta kan inneholde to fullstendige boenheter. Annekset 
kan utgjøre inntil 30 m2 og uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2. Garasje/anneks skal være 
i en etasje. 
 
6.1 For områdene BFF1 til og med 5: 
Overvann fra takflater, adkomst og parkering fra den enkelte tomt skal ikke medføre raskere 
avrenning enn før utbygging. Overvann fra disse arealene skal derfor fordrøyes. Ved 
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dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann fra og på egen tomt, skal det legges til 
grunn nedbørintensitet med 10 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag. Tiltak inkludert 
fordrøyningsanlegg skal prosjekteres som beskrevet og vist i Overvannsplan som er vedlagt 
planen. Fordrøyningsanlegg skal vedlikeholdes. En plan for vedlikehold av 
fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse. For BFF4, som ligger utenfor 
fordrøyning i overvannsplan datert 12.1.2022, skal det legges til grunn 200-års 
gjentaksintervall + 40 % klimapåslag ved tiltak for håndtering av overvann.  
Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstekninger et tekst som utgår. 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNEPLANUTVALGET 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/499     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 09.02.2022 
 
Sammendrag: 
Stein Plukkerud innvilges permisjon fra vervet som fast medlem i kommuneplanutvalget fra 
25.02.2022 frem til Kommundelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. Steinar Grimsrud trer 
inn som fast medlem i kommuneplanutvalget i permisjonstiden. 
 
Saksutredning: 
Stein Plukkerud søker om permisjon fra vervet som fast medlem i kommuneplanutvalget fra 
25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. Vervet som fast 
medlem i kommuneplanutvalget er en konsekvens av å være fast representant i 
formannskapet (K-sak 104/19, se nedenfor). Stein Plukkerud fortsetter i alle andre politiske 
verv. 
 
Stein Plukkerud skriver i sin søknad: 
«Som kjent har jeg reist spørsmål om habilitet, og rettmessig blitt erklært inhabil i 
behandlingen av Kommunedelplan Øyer sør, dette med bakgrunn i omfattende innspill til 
planarbeidene gitt av vårt selskap Vestsiden Invest AS, som jeg i realiteten eier 50% av.  
 
Med den arbeidsform som er valgt for planarbeidene (mange møter) og ikke minst at 
prosessen drar ut i tid finner jeg det nå riktig og ikke minst ryddig å søke permisjon fra 
utvalget frem til planen er ferdig behandlet. Dagens løsning hvor man møter for å bli erklært 
inhabil virker ikke hensiktsmessig for noen». 
 
Kommuneloven § 7-9, 2. ledd omhandler Uttreden og fritak: 
§ 7-9. Uttreden og fritak 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 
han eller hun søker om det. 
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Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 31.10.2019, sak 104/19: 
Som formannskap for perioden 2019 – 2023 er valgt: 
Representanter:      
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) 
Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
Medlem Stein Plukkerud (SP) 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim (SP) 
Medlem Brit Kramprud Lundgård (AP) 
Medlem Dag Norvald Hansen (AP) 
Medlem Roar Øien (H) 
 
Vararepresentanter SP/SV: 
1.vara Steinar Grimsrud (SP) 
2.vara Marthe Lang-Ree (SP) 
3.vara Anne Braastad Lie (SP) 
4.vara Svein Løken (SP) 
5. vara Ingrid Olaug Mork (SP) 
6.vara Lars Høvren (SP) 
7.vara Niklas Aas Skovdahl (SV) 
 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Inger Synnøve Bratt (AP) 
2.vara Arne Skogli (AP) 
3.vara Anne Aronsveen (H) 
4.vara Gudbrand Sletten (AP) 
5.vara Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 18.06.2020, sak 42/20: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 
Øyer kommune kapitel 16 Reglement for formannskapet 1. avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalget». 
 

Kommuneloven § 7-10, 2. ledd omhandler Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg: Hvis en 
folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 
måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden 
fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer 
følges. 

 
Vurdering: 
I henhold til kommunelovens § 7-9, 2. ledd vurderes grunnlaget for søknaden om permisjon 
som godkjent. 
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I henhold til kommunelovens § 7-10, 2.ledd innstilles det nytt fast medlem til 
kommuneplanutvalget for Øyer Sp/Øyer SV fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for 
Øyer sør er ferdigbehandlet. 
 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Stein Plukkerud innvilges permisjon fra vervet som fast medlem i 
kommuneplanutvalget for Øyer kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan 
for Øyer sør er ferdigbehandlet. 

2. Steinar Grimsrud trer inn som fast medlem i kommuneplanutvalget for Øyer 
kommune fra 25.02.2022 frem til Kommunedelplan for Øyer sør er ferdigbehandlet. 
 

 
Jon Halvor Midtmageli  
Ordfører 
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GUDBRANDSDALEN 2030 - DEN SMARTE GRØNNE DALEN 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/406     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Felles søknad om skjønnsmidler 13.1.22 
2. Avtale om en bærekraftig dal, vedtatt på Gudbrandsdalstinget 25. – 26.10.21 
3. Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget 23.3.21  
4. Mandat for Gudbrandsdalstinget 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken orienteres det om status og planer for videre prosess i arbeidet med 
Gudbrandsdalen 2030 «Den smarte grønne dalen» som er initiert av Gudbrandsdalstinget. 
Videre framdrift i arbeidet er avhengig av forankring i alle kommunene i Gudbrandsdalen.  
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
På Gudbrandsdalstinget 25. – 26. oktober 2021 sluttet alle kommunene v/ordførerne seg til 
intensjonsavtalen «Avtale om en bærekraftig dal» (se vedlegg). 
 
I avtalen heter det at kommunene i Gudbrandsdalen ønsker felles langsiktige bærekraftmål 
og vil arbeide videre med å utrede hvordan et slikt arbeid kan konkretiseres og settes ut i 
praksis. 
  
Avtalen forplikter kommunene til å: 

• Forankre felles arbeid for en felles handlingsplan og veikart for «Den smarte grønne 
dalen» i politisk og administrativ ledelse. 

• Arbeide systematisk med bærekraft – økonomisk, sosialt og klima- og miljømessig. 
• Dele gode erfaringer slik at vi sammen skaper en klimavennlig, smart og innovativ 

region 
Avtalen baserte seg på en uttalelse fra det forutgående Gudbrandsdalstinget, 23.3.21, som 
lød:  

«Gudbrandsdalstinget ber arbeidsutvalget se på hvordan kommunene i 
Gudbrandsdalen kan inngå et forpliktende samarbeid for å gjennomføre det grønne 
skiftet i vår region.  
Målet med samarbeidet er å synliggjøre hvordan kommunene i felleskap kan bidra til 
tiltak som både kan kutte klimagasser og gi nye arbeidsplasser.  



  Sak 19/22 
 

 Side 28 av 38   
 

Arbeidsutvalget skal jobbe med å lage en felles erklæring som kommunene kan slutte 
seg til.» 

Etter uttalelsen fra mars 2021 har arbeidsutvalget i Gudbrandsdalstinget, med 
prosessbistand fra kunnskapsparken Skåppå, jobbet videre med grunnlaget for den avtalen 
som ble behandlet og vedtatt på Gudbrandsdalstinget oktober 2021. I arbeidet har det vært 
kontakt med alle de tolv kommunene i Gudbrandsdalen. 
  
Som oppfølging av dette arbeidet, har Lillehammer kommune på vegne av alle 12 
kommunene i Gudbrandsdalen sendt søknad om 1,1 mill. kroner i skjønnsmidler til et 
forprosjekt hvor det skal utarbeides en felles handlingsplan for grønn omstilling. Søknaden 
følger vedlagt og deler av innholdet i denne er gjengitt i denne saken. 
 
Fakta 
Handlingsplanen som skal utarbeides i forprosjektet, og som det er søkt skjønnsmidler til, 
skal:  

• Definere noen konkrete mål og satsingsområder 
• Identifisere hva som kreves for å nå disse målene 
• Sette en framdriftsplan for videre arbeid og de konkrete utviklingsprosjektene.  

Organisering 

 
Finansiering 
Gudbrandsdalstinget har ikke egne administrative ressurser. Sekretariatsfunksjonen for 
tinget baserer seg på ressurser knyttet til de tre interkommunale politiske rådene. Et slikt 
prosjektarbeid som det her er snakk om, vil ikke kunne løses med disse ressursene. Det 
vurderes derfor som nødvendig å engasjere ekstern bistand både i forprosjekt og i et 
eventuelt hovedprosjekt.  
 
Totalbudsjettet for forprosjektet er på 2.059.000 kroner. Det er søkt om skjønnsmidler på 
1.100.00 kroner og anslått en egenfinansiering på 959.000 kroner. Egenfinansieringen i 
prosjektet består i stor grad av intern tidsbruk. Øvrige egne kostnader dekkes av de 
interkommunale rådenes bidrag til Gudbrandsdalstinget. Eventuelle kostnader utover det 
som er angitt i tabellen nedenfor, søkes dekket gjennom ekstern finansiering i form av 
tilskudd/prosjektmidler. Dersom prosjektet ikke skulle bli tildelt (tilstrekkelig) skjønnsmidler, 
vil det søkes annen ekstern finansiering.  
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Gjennomføring 
 

 
Fakta om Gudbrandsdalstinget 
Gudbrandsdalstinget består av politisk valgte representanter for kommunene Dovre, 
Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og 
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fylkeskommunen. Statsforvalter, fylkeskommunedirektør og kommunedirektørene har 
møte- og talerett. 
 
I Gudbrandsdalstingets mandat står det blant annet: 

• Gudbrandsdalstinget er en politisk arena som skal ta opp og fronte felles politiske 
saker og fungere som et felles tydelig talerør for Gudbrandsdalen. 

• Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles politikk for viktige områder for 
Gudbrandsdalssamfunnet. 

• Gudbrandsdalstinget skal fremme samarbeid og bidra til utvikling og verdiskaping i 
hele regionen. 

• Gudbrandsdalstinget skal bidra til videre bygging av regionen og merkevaren 
gjennom fokus på blant annet kulturarv, utmark, landbruk, energi, arrangementer, 
opplevelser og deltidsinnbyggere. 

• Gudbrandsdalstinget skal ikke fatte vedtak som binder opp kommunene 
ressursmessig. Slike beslutninger tas i de enkelte kommunestyrer. 

• Regionrådene gir et årlig tilskudd på kr. 150.000 hver, til dekning av løpende utgifter. 
Aktiviteter og tiltak for øvrig søkes finansiert gjennom tilskudd/prosjektmidler. 

 
Vurdering: 
Gudbrandsdalen som bo-, arbeids- og besøksregion går flere utfordringer i møte i årene 
fremover. Distriktene preges av fraflytting og en lavere utviklingstakt enn mer sentrale strøk 
opplever. Parallelt står kommunene midt i en massiv grønn omstilling for å kutte 
klimagassutslipp, gjennom både offentlige reguleringer og private initiativ. Dersom 
Gudbrandsdalen som region blir hengende etter i denne utviklingen, vil vi tape ytterligere 
arbeidsplasser og innbyggere. Om denne omstillingen derimot møtes riktig, kan det skape en 
rekke muligheter, der både kommuner og næringsliv styrker seg, og Gudbrandsdalen som 
region posisjonerer seg som en positiv kraft innen det grønne skiftet. Dette vil både kunne 
bedre egne kommunale tjenester, øke innovasjonstakten og heve kompetansen både internt 
og blant andre kommuner. 
 
For å klare dette må vi samarbeide tett på tvers av kommuner, Statsforvalter, 
Fylkeskommune og næringsliv. Dette må også ses i sammenheng med Innlandsstrategien. I 
dag mangler Gudbrandsdalen en slik helhetlig, regional tilnærming til hvordan overgangen til 
et lavutslippssamfunn kan styrke oss som en bo, arbeids- og besøksregion. 
Næringslivet i Gudbrandsdalen har allerede tatt felles initiativ for å skape vekst og utvikling 
gjennom det grønne skiftet: Energiselskapene og bankene startet prosjektet Krafttak for 
grønn vekst, og reiselivet ønsker å utvikle en felles masterplan for et mer bærekraftig og 
framtidsrettet reiseliv i Gudbrandsdalen. Det at reiselivsnæringen også ønsker å se arbeidet 
med Masterplan i sammenheng med initiativet fra Gudbrandsdalstinget, styrker arbeidet og 
viser at forankringsarbeidet som har vært gjort over tid har vært godt. Arbeidet videre vil 
fortsatt kreve forankring og det å sikre gode møteplasser, riktig kompetanse og god 
veiledning inn mot særlig kommunene vil være helt avgjørende.  
 
For å utløse det store potensialet omstillingen kan gi, er det viktig at kommunene også tar 
tak for å heve egen kompetanse og bevissthet og danne gode rammevilkår og rutiner som 
forenkler omstillingen. Dette krever stor innsats fra kommunene i samarbeid med 
næringslivet, både som tjenesteprodusent, myndighetsorgan og samfunnsutvikler. 
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Kommunene kan også ta initiativ til å definere noen felles mål som både kommuner og 
næringsliv jobber mot i fellesskap. 
 
Gjennom Gudbrandsdalstinget ønsker de tolv kommunene å gå sammen for å utarbeide en 
handlingsplan med konkrete mål og tiltak for hvordan Gudbrandsdalen skal bli et 
lavutslippssamfunn med attraktive lokalsamfunn, et sterkt næringsliv og framtidsrettede 
kommunale tjenester. Kommunene ønsker at Gudbrandsdalen tar en lederrolle innen den 
grønne omstillingen i Distrikts-Norge. 
 
Handlingsplanen blir første fase i et langsiktig samarbeidsprosjekt i hele regionen, og danner 
grunnlaget for videre arbeid med konkrete utviklingsprosjekter, som beskrevet i den 
vedlagte skjønnsmiddelsøknaden. 
 
Et felles prosjekt knyttet til bærekraft og verdiskaping i Gudbrandsdalen anses å være 
innenfor Gudbrandsdalstingets mandat. Et slikt prosjekt vil ikke kunne erstatte kommunenes 
eget arbeid med temaet, men vil kunne samordne og forsterke effekten av kommunenes 
innsats. På enkelte områder kan kommunene i Gudbrandsdalen oppnå bedre resultater 
sammen enn hver for seg. Også profileringsmessig, anses det å være mye å hente med en 
samordnet tilnærming. 
  
Dersom prosjektet ikke får tildelt (tilstrekkelig) skjønnsmidler, eller det ikke lykkes å skaffe 
annen eksternt finansiering, må det gjøres en ny vurdering av saken.  
 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune slutter seg til ambisjonene om å gjennomføre forprosjektet 
«Gudbrandsdalen 2030 – Den smarte, grønne dalen» som beskrevet i saken. 

2. Kommunenes bidrag til egenfinansieringen begrenser seg til medgått arbeidstid i 
prosjektet og kostnader som dekkes av midlene de interkommunale rådene avsetter 
til Gudbrandsdalstinget. Dersom prosjektet påvirker kommunale budsjetter utover 
dette, vil det bli fremmet ny sak for kommunestyrene.  

3. Den ferdige handlingsplanen fremmes etter planen for behandling i alle 12 
kommunene i Gudbrandsdalen innen utgangen av 2022. 

 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/550     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets forslag til årsrapport for 2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg kontrollutvalgets årsrapport for 2021 
Saksprotokoll sak 6/2022 kontrollutvalgets årsrapport for 2021 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021 til 
orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Kontrollutvalget fører kontroll på vegne av kommunestyret. Derfor er det viktig at 
kommunens øverste politiske organ får en tilbakemelding på utvalgets aktivitet. 
Sekretariatet har i tråd med tidligere praksis utarbeidet forslag til årsrapport for 
kontrollutvalget, med oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2021. Årsrapporten skal gi 
kommunestyret en total oversikt over aktiviteten, i tillegg til at det har blitt gitt løpende 
informasjon til kommunestyret når det har blitt gjennomført forvaltningsrevisjoner.  
 
Fakta  
Når det gjelder kontrollutvalgets rapporteringsplikt til kommunestyret vises det til § 23-5 i 
kommuneloven: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 
saken. 

 
Det vises også til § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon som sier at kontrollutvalget skal 
uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene. Samme forskrift sier i 
§ 4 og 5 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om gjennomførte 
forvaltnings-revisjoner og eierskapskontroller, samt hvordan de er fulgt opp.  
 
I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vedtok 
kommunestyret bl.a. å gi kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i 
planen i løpet av planperioden. Slike endringer vil eventuelt omtales i kontrollutvalgets 
årsrapport. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i 
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2020. Rapporten viser hvordan de enkelte temaene er fulgt opp så langt, i tillegg til andre 
temaer kontrollutvalget har sett på.  
 
Kontrollutvalget har også et viktig påseansvar med revisjonens aktivitet gjennom året. Det vil 
si å følge med på om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunens 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Dette gjøres via tertialvis rapportering, 
presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med revisjonen der det bl.a. settes 
søkelys på om arbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og 
forskrift, god kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor. Når det gjelder 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, så har kontrollutvalget i større grad påvirkning enn 
ved regnskapsrevisjon. Dette gjelder både innhold og gjennomføring ettersom utvalget er 
direkte bestillere av tema som ønskes gjennomført. 
 
Vurdering: 
Sekretariatet mener at vedlagte rapport gir en god oversikt over aktiviteten til 
kontrollutvalget i 2021. Det er viktig å påpeke at utvalget har begrenset med ressurser til å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Derfor er utvalget avhengig av 
orienteringer i møtene for å få en helhetlig forståelse av virksomheten.   
 
Konklusjon: 
Det anbefales at årsrapporten oversendes kommunestyret til orientering. Leder av 
kontrollutvalget kan benytte anledningen til å si noen ord om utvalgets aktivitet i 2021.  
 
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2021 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 09.02.2022 i sak 6/2022 
 
Protokoll 
Sekretariatet innledet kort til saken og det ble åpnet for at medlemmene av kontrollutvalget 
kunne komme med innspill til årsrapporten for 2021. Det ble foretatt noen små korrigeringer 
på skrivefeil. 
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2021 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
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Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsrapport 2021 til orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 033  
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2021» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2021 
Saksprotokoll KU sak 3/2022 oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2021 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2021 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Som et ledd i kontrollutvalgets kontroll med kommunens forvaltning, følger kontrollutvalget 
opp at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de 
underliggende politiske organer. 

Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget går gjennom rapporten fra 
kommunedirektøren om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og 
formannskap pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de 
gitte kommentarene anses tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i 
kommunestyret. 
 

Fakta: 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektøren. Som vanlig er kommunedirektøren invitert til 
kontrollutvalgets møte for å svare på spørsmål knyttet til rapporten.  

I vedlagte rapport pr. 31.12.2021 er de vedtak som var merket med G i forrige rapport tatt ut 
og nye aktuelle vedtak i andre saker tatt inn.  
 
Vurdering: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med forrige rapport og hatt dialog 
med administrasjonen om dette.  
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Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og 
kommentarer til rapporten. Sekretariatet merker seg for øvrig at rapporten nå inneholder 
gode kommentarer, og at en del av de gamle sakene er tatt opp igjen i kommunestyret. 
Dermed er det stadig færre saker som «henger». Blir det for mange gamle saker som ikke er 
fulgt opp, kan det tyde på at kommunestyrets vedtak ikke følges opp. Dermed er det 
betryggende at saker tas opp med kommunestyret på nytt etter en tid.  
 
Det har vært en del medieoppslag i forbindelse med Øyer kommunes planarbeid. Andre 
aktører i særlig Hafjell har uttalt at de ikke synes dialog og involvering har vært god så langt i 
prosessen. Kommuneplanutvalget har vedtatt involvering i arbeidet. Basert på dette har 
kontrollutvalget bedt om en orientering. Utvalget kan gjerne også diskutere om man i denne 
oversikten også bør ha med vedtak fra andre utvalg enn kommunestyret.  
 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konfererer med 
kommunedirektøren i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling. 
Utvalget kan diskutere om de ønsker å vedta at rapporten skal utvides til å omfatte andre 
utvalg også.  

 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 09.02.2022, sak 3/2022: 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål 
og ga ytterligere informasjon. En del saker ble diskutert og følgende saker bør endre status 
fra G til O før oversendelse til kommunestyret: 
• sak 27/21 (saken er utsatt)  
• sak 43/21 (KU ønsker en status når klage er behandlet av Statsforvalteren)  
• sak 126/21 (kulepunkt 5 i vedtaket er ikke fulgt opp enda).  
 
Følgende saker bør endre fra O til G før oversendelse til kommunestyret:  
• sak 68/21 (vedtaket gjelder 2021)  
• sak 113/21 (det er vedtatt at tjenesteutvalget skal fortsette ut perioden,    
totalevaluering er del av en annen sak)  
 
Sak 29/21 vurderes i neste møte opp mot sak 95/21, den kan deretter antageligvis tas ut av 
lista. 
 
Kontrollutvalget ønsker at sak 121/18 endrer status fra G til O, slik at denne er med på neste 
rapportering.  
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2021 til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
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1. Kontrollutvalget ønsker at neste gang denne saken legges fram, så skal også vedtak 
fra andre utvalg tas med. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2021 til 
orientering». 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2021 til 
orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 24.02.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/490     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/22 Kommunestyret 24.02.2022 
 
 
Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022 – 2024 

- Høringsbrev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 10.12.2021 
- Høringssvar til Statsforvalteren i Innlandet datert 27.01.2022 
- Tiltaksplan desember 2021 for jordbruket i Innlandet 2022 – 2024 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


