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ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 20/2548     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/20 Formannskapet 15.09.2020 
 
62/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 2. tertial 2020Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2020 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram økonomisk rapportering per andre tertial for kommune-
styret. Driftsprognosen for 2020 er negativ for Øyer kommune, og det hefter fortsatt usik-
kerhet ved anslagene for året. Videre omfang av skattesvikt og kompensasjon for dette er 
avgjørende for årsresultatet, sammen med behov for smitteverntiltak i tjenestene ut året. 
Øyer kommune mottar statlige og fylkeskommunale midler som kompensasjon for virusut-
bruddet, men store deler av midlene er øremerket områder som vedlikehold, flomforebyg-
ging og næringsfond. 
 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning og 
ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder økonomirapportering for Øyer kommune per andre tertial. Det rapporters 
på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelse av 
kommunens økonomiske situasjon per 31. august 2020 og kommunedirektørens prognoser 
for året.   
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 35 millioner for Øyer kommune etter 
andre tertial. Dette er fortsatt usikre anslag, særlig når det gjelder skatteinngangen i kom-
mune på årsbasis. Merutgifter i tjenesteområdene er også usikre, og de er sammensatt av 
utfordringer i ordinærdrift, direkte merutgifter som følge av virusutbruddet og utsatte om-
stillingsprosesser for å ta ned utgifter og holde årets budsjettrammer.  
  
Etter andre tertial er det klart at kommunen får tilført midler gjennom statlige kompensa-
sjonsordninger. Dette er økt rammetilskudd for å kompensere svikt i skatteinntekter, kom-
pensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehage og SFO, vedlikeholdsmidler og øvrige endr-
inger i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg mottar kommunen ekstraordinære skjønnsmidler 
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fra fylkesmannen og ekstraordinære næringsfondsmidler fra fylkeskommunen. Det budsjett-
justeres for disse midlene.   
 
Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen er utsatt til 1. november. I revidert nasjonalbud-
sjett reverseres reduksjon i rammetilskuddet som følge av planlagt statliggjøring. Det 
budsjettjusteres for dette slik at skatteoppkreverfunksjonen har driftsbudsjett ut oktober.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De løp-
ende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av ombygging av kontor-
bygg på Tretten og kjøp av iPader i skole. Dette er nærmere omtalt i rapporten.  
 
Etter at kommunestyret vedtok utbyggingsavtale med Øyer Invest i sak 47/20, reduseres 
tidligere gitt bevilgning til investeringsprosjektene som skulle forskuttere kommunal utbyg-
ging av VA-anlegg i Øyer sør. Det budsjettjusteres for denne endringen gjennom reduserte 
investeringskostnader, reduserte inntekter og redusert låneopptak.      
 
Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.    
 
I sak 111/18 ble det vedtatt å forskuttere spillemidler til Øyer-Tretten idrettsforening for 
bygging av klubbhus. Deler av spillemidlene er nå utbetalt, og disse tilbakeføres til Øyer kom-
munes disposisjonsfond. Utbetalt beløp er 2,2 millioner kroner.  
 
I sak 94/19 ga Øyer kommune tilsagn om kr 250 000 til Lillehammer Skiklubb for å arrangere 
Ski NM 2020. Som følge av Covid-19-utbruddet ble arrangementet ikke gjennomført, og 
kommunen har fått tilbakebetalt beløpet. Midlene tilbakeføres disposisjonsfond idrettsarr-
angement.   
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte om-
råder.  
 
Kommunedirektøren tilrår budsjettjustering i henhold til de kompensasjoner Øyer kommune 
mottar i forbindelse med virusutbruddet, og øvrige endringer som følge av revidert nasjo-
nalbudsjett. Store deler av midlene er direkte knytta til konkrete tiltak og områder, og vil på 
langt nær dekke den samla reduksjonen i skatteinntekter og merutgifter i tjenesteenhetene.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  
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Forslag til budsjettjusteringer Endring  

(tall i 1 000 kr) 
Tjenesteenhet 

Forhold knyttet til covid-19-situasjonen     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
  -10 997   
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

  10 997   
      
Øvrige budsjettjusteringer     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
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Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 
Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 

 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 104/20 

 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggspunkt for Øyer SP og Øyer SV: 
«6. Til behandling i kommunestyret legges det frem en oversikt over corona-relaterte 
kostnader pr.august for alle tjenesteområder». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  

 
 

 
Forslag til budsjettjusteringer Endring  

(tall i 1 000 kr) 
Tjenesteenhet 

Forhold knyttet til covid-19-situasjonen     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
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Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
  -10 997   
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

  10 997   
      
Øvrige budsjettjusteringer     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 
Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 
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6. Til behandling i kommunestyret legges det frem en oversikt over corona-relaterte 
kostnader pr.august for alle tjenesteområder. 

 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 446  
Arkivsaksnr.: 20/2979     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/20 Tjenesteutvalget 15.09.2020 
 
63/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Øyer kommune legges frem for kommunestyret til 
orientering  
 
Saksutredning: 
Etter Opplæringslovens § 13-10 skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal 
drøftes av kommunestyret. Etter endt behandling sendes rapporten til Fylkesmannen.  
 
Tilstandsrapporten har vært drøftet i rektormøtet med representant fra 
Utdanningsforbundet tilstede. Funn fra tilstandsrapporten ble presentert i tjenesteutvalget i 
august med mulighet for innspill til rapporten. Disse funnene presenteres også til FAU på 
den enkelte skole. 
 
Vurdering: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune legges med dette frem for 
kommunestyret. Resultater og vurderinger er nærmere beskrevet i vedlegget.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering.  
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 15.09.2020 sak 16/20 

 
Behandling: 
Konkrete innspill til endringer i rapporten sendes administrasjonen i god tid før 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering.  
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KLIMAGASSREGNSKAP 2020 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 144  
Arkivsaksnr.: 20/2955     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
106/20 Formannskapet 15.09.2020 
 
64/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Klimagassregnskap 
Klimagassregnskap for fritidsboliger i Øyer kommune, utarbeidet av Cowi AS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det fremlegges et første generasjonsklimaregnskap for Øyer kommune. Dette er et godt 
utgangspunkt for videre arbeid med reduksjon av utslipp av klimagasser i KDP Øyer Sør og en 
rullering av klima og energiplanen. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak sak 156/19 (Budsjettsaken) følgende bestilling av 
klimagassregnskap: 
Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for 
planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene er for 
vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes som organisasjon og 
som samfunn. 
 
Kommunedirektøren har fått utarbeidet et klimagassregnskap. Det er i tillegg laget et 
klimagassregnskap for fritidsboliger i Øyer, utarbeidet av Cowi AS. 
 
Det er tatt utgangspunkt i de klimagassdata som finnes på Miljødirektoratet sine nettsider. 
Der er det mulig å få ut tall for hver kommune. Dette er brukt som et utgangspunkt. I tillegg 
er dette supplert med tall fra Klimakost fra 2012. Videre er det gjort noen beregninger ved å 
bruke klimakalkulatoren som ligger på nettsidene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). 
 
 
Vurdering: 
Dette klimagassregnskapet er å anse som et første generasjons klimaregnskap. I dette ligger 
det muligheter for å utvide og detaljere til senere klimagassregnskap. En slik tilnærming ble 
det gitt råd om fra kommuner rundt oss. Imidlertid var det behov for å se nærmere på 
klimagassutslipp fra fritidsboliger, da dette utgjør et stort antall i Øyer kommune. 
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En utredning av klimagassregnskap for fritidsboliger i Øyer kommune ble bestilt fra Cowi. 
Denne utredningen gir et godt bilde på hva bygging og bruk av fritidsboliger bidrar med av 
klimagassutslipp. Utredningen er laget etter NS 3720, Norsk standard for 
klimagassberegning. I denne standarden er det ikke tatt hensyn til binding av CO2 i tre. Det 
betyr at den karbonlagringen som skjer ved bruk av tre som byggemateriale ikke er tatt med, 
heller ikke at det i ved er tatt opp CO2, før den slippes ut igjen ved forbrenning. Dette er 
viktig å være klar over ved lesing av utredningen. Så er det diskusjon om binding av CO2 i tre 
og planter skal inngå, og i de beregninger som gjøres, er dette utelatt.  
 
Kommunedirektøren vil påpeke at dette klimaregnskapet ikke er hele sannheten om 
klimagassutslipp i Øyer kommune, og hva kommunen bidrar til. Det er også svakheter rundt 
binding av CO2.  Men det er et utgangspunkt for videre diskusjoner og utredninger. Her kan 
det gjøres politiske beslutninger om hva som skal sees nærmere på. 
 
Klimagassregnskapet sees som et godt utgangspunkt for videre arbeid med klimagassutslipp, 
både i kommunedelplan Øyer Sør og i en rullering av Klima og energiplanen. 
Kommunedirektøren anbefaler at de data om arealbruksendringer og som fremkommer om 
forskjeller mellom ulike byggemetoder tas med inn i arbeidet med KDP Øyer sør, der klima 
allerede er nevnt som et tema. Ut over dette er det opp til kommunestyret og legge inn de 
bestillinger og føringer de ønsker med bakgrunn i fremlagte klimagassregnskap 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer kommunes 
klimagassregnskap for 2020. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som et godt grunnlag for videre arbeid med 
reduksjon av klimagassutslipp i KDP Øyer Sør og en fremtidig rullering av plan for klima og 
energi. 
 
Kommunestyret ber om at de data om arealbruksendringer og som fremkommer om 
forskjeller mellom ulike byggemetoder tas med inn i arbeidet med KDP Øyer sør, for å 
redusere fremtidige klimagassutslipp. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 106/20 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV:  
«Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer 
kommunes 1. utkast til klimagassregnskap. 
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Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for videre 
arbeid for reduksjon av klimagassutslipp i Øyer. 
  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes løpende med å videreutvikle 
Klimagassregnskapet slik dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige 
politiske valg».   
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer 
kommunes 1. utkast til klimagassregnskap. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for videre 
arbeid for reduksjon av klimagassutslipp i Øyer. 
  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes løpende med å videreutvikle 
Klimagassregnskapet slik dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige 
politiske valg.   
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ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2986     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/20 Formannskapet 15.09.2020 
 
65/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Kommunedirektørens forslag av 25.05.20 til vertskommuneavtale: felles 
barneverntjeneste for Øyer kommune og Gausdal kommune 
2.Interkommunal barneverntjeneste svar til felles formannskap 08.09.2020 (lagt til etter 
behandlingen i formannskapet 15.09.2020) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Ny barnevernlov «Barnas beste i sentrum» 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/  
2. Prop. 169 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-169-l-20162017/id2568801/  
3. Barnevernloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevern  
4. Operativ ledelse i barnevernet: Krav og forventinger. 
https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Operativ_ledelse_i_barnevernet.pdf  
 
Sammendrag: 
I denne saken legges det frem forslag om etablering av en interkommunal 
barneverntjeneste for kommunene Øyer og Gausdal med Gausdal som vertskommune. 
Formålet med å etablere et slik samarbeid er å samordne tjenesten i kommunene for å 
styrke og utvikle en robust og faglig sterk barneverntjeneste som kan rekruttere og 
beholde kvalifisert personell, og imøtekomme kravene i ny barnevernslov. Den 
interkommunale barneverntjenesten skal ha ansvaret for oppgaver etter Lov om 
barneverntjenester for begge kommuner. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Prosessen i kommunene har vært i knyttet til «Barnevernløftet», et faglig nettverk i regi av 
KS Hedmark og Oppland, som viser at det vil være utfordringer i framtidens 
barnevernstjeneste det kan være smart å stå sammen om. Stikkord er økt kapasitet og 
kompetanse både barnevernfaglig, i ledelse og kvalitets- og internkontrollarbeid. 
Barnevernstjenestene i Øyer og Gausdal er forholdsvis sårbare når det gjelder kapasitet og 
kompetanse. Med bakgrunn i dette er det gjennomført en prosess for å utrede muligheter 
og konsekvenser ved en eventuell interkommunal barnevernstjeneste for Øyer og Gausdal. I 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-169-l-20162017/id2568801/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevern
https://bibliotek.bufdir.no/BUF/101/Operativ_ledelse_i_barnevernet.pdf


  Sak 65/20 

 Side 15 av 80   

utredningen er det også sett på hvordan et felles barnevern for kommunene kan organiseres 
og innrettes i henhold til kravene til et moderne barnevern. 
 
Gausdal tok initiativ til utredningen da tilsvarende prosess sammen med Lillehammer 
kommune ble lagt på is på grunn av økonomi. Øyer er invitert til å vurdere en felles 
barneverntjeneste med Gausdal som vertskommune. 
Utredningen 
Målsetting 
Målsetting for prosessen var å skape entusiasme og eierskap blant de involverte i 
utredningen av et felles barnevern. Prosessen skulle avklare visjon, verdier og målsettinger. 
• Hva skal det være godt for? 
• Hvem skal det være godt for? 
 
Arbeidshypotese 
Hypotesen for en mulig etablering av felles barnevernstjeneste for kommunene Øyer og 
Gausdal var:  
Vi er bedre sammen. Det er mulig å få til et moderne og framtidsrettet barnevern gjennom 
interkommunalt samarbeid mellom de to kommunene. 
 
Mulige konklusjoner 
1) Fortsette som i dag, med en barnevernstjeneste i hver kommune. 
2) Full sammenslåing, med samlokalisering. 
Det har ikke vært en del av utredningen å vurdere en delvis sammenslåing eller 
samarbeidsavtaler 
rundt deltjenester. Dersom utredningen hadde konkludert med forslag om å 
opprettholde en barnevernstjeneste i hver kommune, ville det gjennom prosessen allikevel 
kunne fremkomme avgrensete områder som det er hensiktsmessig å samarbeide om. 
 
Organisering 
 
Prosjektet er organisert som følger: 

FUNKSJON / ROLLER NAVN 
Prosjekteier/oppdragsgiver (PE) Kommunedirektør Ådne Bakke og 

kommunedirektør Rannveig Mogren 
Prosjektansvarlig (representerer eier) (PA) Cathrine Furu 
Prosjektleder Nina Hjelmstad, Gausdal kommune 
Styringsgruppe Gerd Hvoslef, tjenesteområdeleder Øyer 

Sølvi Bergset, enhetsleder Gausdal 
Frode Fossbakken, kommunalsjef Øyer 
Tone Melbø, HTV Gausdal 

Prosjektgruppe (PG) Nina Hjelmstad, prosjektleder/koordinator 
Gausdal 
Kjersti Grimstad, barnevernleder leder 
Gausdal 
Veronika Stormo, Barnevernfaglig 
representant Øyer 
Reidun Wiker, Merkantil ressurs Øyer 
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Referansegruppe 1 
 

Tjenesteområdeledere/enhetsledere i 
samarbeidende tjenester 

Referansegruppe 2 Tillitsvalgte og verneombud 
 
Metode 
Etter tidligere gjennomført utredningsprosess med Lillehammer kommune foreligger en 
mengde data og vurderinger. Dette materialet er lagt til grunn for denne utredningen. 
Ytterligere nøkkeltall, informasjon om tjenestene og erfaringer fra andre 
sammenslåingsprosesser er innhentet etter behov. 
 
I prosessen med Lillehammer ble tjenestemottakere er hørt ved at det ble gjennomført 
semistrukturerte intervjuer med en fostermor og to mødre som mottar henholdsvis 
hjelpetiltak og omsorgstiltak fra barneverntjenesten i Gausdal, samt en fostermor og en mor 
som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten i Øyer. Landsforeningen for barnevernsbarn 
har gitt sine generelle innspill til interkommunale barnevernssamarbeid skriftlig. 
Organisasjonen for barnevernsforeldre er også kontaktet, men prosjektgruppen har ikke 
lykkes med å innhente innspill fra dem. 
 
Det er gjennomført studiebesøk til barnevernstjenesten i Midt-Gudbrandsdal for å hente 
erfaringer fra sammenslåingen av Ringebu/Sør-Fron og Nord-Fron barneverntjenester i 2019. 
Det er også sett til erfaringer fra Gjøvikregionen, samt til evalueringsrapporter og 
utredninger fra Vest-Telemark, Telemarksforskning, Nordlandsforskning, samt 
fylkesmannsembetene, om andre interkommunale barnevernsamarbeid i Norge. 
 
Relevante tall, statistikk og analyser er hentet fra Bufdir og barnevernmonitoren. 
 
Det er gjennomført samlinger for medarbeidere med informasjon og involvering gjennom 
styrkebaserte prosesser, samt egne møter med tillitsvalgte og verneombud. 
 
Utvikling i norsk barnevern 
I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn under 18 år foreldrenes rett og plikt. Som barn 
har du krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha 
behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder. Barnevernet må ta 
utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med 
hva foreldrene mener. 
 
I 2013 ble det lovfestet et krav til faglig forsvarlighet i barnevernet som et viktig grunnlag for 
å styrke kvaliteten i barnevernets tjenester. Krav til forsvarlighet gjelder for alle tjenester og 
tiltak etter barnevernloven både når det gjelder innhold, omfang og når tjenesten skal ytes. 
Forsvarlighetskravet tilsier at alle barnevernfaglige vurderinger skal dokumenteres og er et 
rettslig utgangspunkt for å vurdere hva som må regnes som uforsvarlig. 
 
Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller 
barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (atferdsproblemer, rus 
etc.). Formålet i barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstkår. 
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Barneverntjenestene i Norge står ovenfor store omstillinger. Ny barnevernlov har i 2019 
vært ute på hør ng og forslagene som foreligger medfører en rekke endringer for 
kommunene. Blant annet ønsker regjeringen å få ned antall akuttvedtak og 
omsorgsovertakelser ved at kommunene må ta et større økonomisk ansvar for plasseringer 
og fosterhjem. Kommunene får også et tydeligere ansvar for å jobbe helhetlig med 
forebygging. Andre endringer som er foreslått er: 
 

• Akuttberedskap lovfestes. 
• En overordnet bestemmelse slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn, i tråd med 
Grunnloven §104. 

• Ettervern skal utvides fra 23 til fylte 25 år. 
• Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og religiøse 

bakgrunn. 
• Barnevernstjenesten pålegges å undersøke barnets helhetlige omsorgssituasjon. 

Dette innebærer at undersøkelsen skal omfatte forholdene i både samværshjemmet 
og hjemmet der barnet bor fast. 

• Barneverntjenesten kan unnta barnets forklaring fra innsyn fra foreldre, dersom 
innsyn kan medføre skade eller fare for barnet. 

 
Disse endringene stiller store krav til barnevernet og dets ansatte. Allerede i dag erfarer 
barneverntjenestene at det er krevende å følge opp komplekse saker og omfattende 
formelle krav. I tillegg er det fastsatt seks nasjonale kvalitetsmål for barnevernet (Prop. 106 
L, s. 49-50): 
 

• Barn og familier skal få hjelp som virker. 
Dette forutsetter at barnets situasjon er tilstrekkelig utredet og at ansatte har 
oppdatert kunnskap om hva som er virksom hjelp. 

• Barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester. 
Barnevernet må lære av uheldige hendelser gjennom å identifisere årsakene til feil og 
kvalitetssvikt og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse. 

• Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse. 
Dette innebærer at barnevernet må ha systemer og metoder for medvirkning og 
informasjon i alle faser av en barnevernssak.  

• Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet. 
Det er barnets og familiens behov for hjelp som avgjør hvilke tjenester som må gjøre 
en innsats og hvordan den felles innsatsen må innrettes. 

• Barnevernets ressurser skal utnyttes godt. 
Dette forutsetter at barnevernet rekrutterer og beholder kompetente ansatte og 
ledere, og at virksomheten har nødvendig omstillingsevne til å håndtere skiftende 
behov. Ressursene må komme barna til gode og samtidig benyttes til samfunnets 
beste.  

• Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester. 
Alle tjenester skal være tilgjengelige og slik fordelt at hele befolkningen gis samme 
mulighet for et godt resultat. Samarbeid med andre tjenester i kommunen og 
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barneverntjenester i andre kommuner kan styrke barnevernets kompetanse og gi 
bedre tilgang på nødvendige tiltak. 
 

I henhold til forskrift om internkontroll til barnevernloven §4 g) har kommunen blant annet 
plikt til å «utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, 
instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 
barnevernlovgivningen». Formålet med internkontrollforskriften til barnevernloven er å sikre 
at kommunene utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av 
lov. Å sørge for forsvarlige tjenester er en kontinuerlig prosess som krever tilstrekkelig 
kapasitet i tjenesten, oppdatert kompetanse og faglige kvalifikasjoner hos de ansatte, samt 
et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring. 
 
Presentasjon av barnevernstjenesten 
Det daglige arbeidet i norske barneverntjenester organiseres i hovedsak etter to 
hovedprinsipp: 
 

• Spesialistorganisering: etablerte team har ansvar for deler av arbeidet, med 
utgangspunkt i saksgang, barnets alder eller ut fra fag- og kompetanseområder. 
Det er ingen regel for hvilke ressurser som utgjør et team, men et team med 
spesialistkompetanse krever mer enn to ansatte i hvert team. 

 
• Generalistmodell: hver saksbehandler har ansvar for hele saksgangen i «sin» sak. 

Ansatte følger opp et bredt spekter av ulike saker. Denne modellen er mest vanlig i 
mindre barneverntjenester på grunn av begrenset antall ansatte. 
 

I vår region er det pr. i dag kun barneverntjenesten i Lillehammer som er organisert etter 
spesialistprinsippet. 
 
Blant de viktigste styrkene i dagens tjenester i Øyer og Gausdal trekkes det frem at det er 
utviklet gode fag- og arbeidsmiljø, tjenestene har god lokalkunnskap og samarbeidsarenaer 
er godt etablert. Fylkesmannen oppgir at det er få/ingen fristbrudd i de to tjenestene. 
 
Barneverntjenesten i Gausdal 
Barneverntjenesten i Gausdal har seks fagstillinger, inkludert barnevernleder. 
Barnevernleder har i tillegg til lederansvar og -oppgaver, også ansvar for enkeltsaker. 
Barnevernleder er underlagt enhetsleder for familie og helse, som har et hovedansvar for 
økonomi og personal. Enhetslederressursen knyttet til barnevern utgjør anslagsvis 25 % 
stilling, da leder har flere ansvarsområder. For å oppfylle lovens krav til et forsvarlig 
barnevern, har en av medarbeiderne i tjenesten funksjon som stedfortreder ved 
barnevernleders fravær. I tillegg har tjenesten hatt 20 % merkantil ressurs, men denne 
ressursen er vedtatt fjernet i Gausdal som følge av reduserte rammer. 
 
Fra samarbeidspartnere trekkes det frem at barneverntjenesten arbeider godt med å være 
synlig og tilgjengelig for kontakt. Også tjenestemottakere oppgir at tjenesten er lett 
tilgjengelig ved behov. Det har vært et målrettet arbeid i kommunen for at tjenestene for 
barn og unge skal fremstå som en enhetlig tjeneste. Det vurderer ledelsen at de har lykkes 
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godt med. Barnevernet kan ikke tildele kommunale tiltak utover det tjenesten selv står for, 
men barnevernet har et tett samarbeid med familieteam, som i mange tilfeller kan drive 
tiltaksarbeid i familier etter barnevernets initiativ. Vedtatt reduksjon i familieteamet vil 
medføre et større behov for utvikling av andre tiltak og bedre tilgang på tiltaksmedarbeidere 
i barneverntjenesten. 
 
Barneverntjenesten i Øyer 
Barneverntjenesten i Øyer har fem fagstillinger, inkludert barnevernleder. Barnevernleder er 
underlagt enhetsleder for helse og familie, men stillingen har stått vakant over tid. Økonomi 
og personalansvar er tillagt enhetsleder, og denne ressursen tilsvarer anslagsvis 25 %, da 
leder har flere ansvarsområder. Barnevernlederfunksjonen ivaretas pr. i dag av enhetsleder, 
og en barnevernkonsulent er tildelt en rolle som fagansvarlig i tjenesten. Kommunen har 
avsatt 20 % stilling til stab/støtte. 
 
Barneverntjenesten har over tid hatt kapasitetsutfordringer, og det har vært krevende å 
håndtere saksomfanget i tjenesten. Det har ikke vært tilstrekkelig kapasitet i tjenesten til å 
ivareta alle administrative oppgaver og fagutvikling. Ansatte beskriver at de opplever 
kommunen som raus med kompetansehevingstiltak, men at de ikke har kapasitet til å 
implementere ny kunnskap i tjenesten slik de hadde ønsket. Barneverntjenesten i Øyer har 
kjøpt familieveiledningstjenester og saksbehandlingstjenester fra private aktører i stort 
omfang i 2019. 
 
Til tross for sårbarheten fremhever de ansatte fordeler ved å være en liten tjeneste. 
Samarbeidspartnere oppgir at barneverntjenesten er lett tilgjengelig og fleksibel, og at de er 
gode på akuttvurderinger. 
 
Barneverntjenesten i Øyer har anledning til å tildele tiltak fra samarbeidene tjenester, 
eksempelvis veiledning fra helsestasjonen og familieteamet. Det ligger i disse tjenestenes 
ansvar å utøve tiltak på oppdrag fra barneverntjenesten. Familieteamet har vært ute av drift 
de siste årene, men kommunen har en familieterapeut. Barneverntjenesten kjøper ellers 
private veiledningstjenester til tiltak i familier. 
 
Øyer kommune har et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Bofelleskapet avvikles 
i løpet av 2019, og beboerne tilbys barneverntiltak etter fylte 18 år/ettervern. 
Barneverntjenesten vil fortsatt ha ansvar for oppfølging av de ungdommene som ønsker 
dette. 
 
Øyer tar i dag imot langt flere flyktninger enn Gausdal, både familier og enslige mindreårige. 
Dersom Øyer framover tar imot vesentlig flere flyktninger enn Gausdal, må kapasitet og 
kompetanse på dette området tas opp som et tema mellom kommunene. 
 
Kvalitet og kapasitet i tjenestene 
Utgifter til kommunalt barnevern er i hovedsak tett knyttet til antall bekymringsmeldinger til 
barnevernet, og derav antall undersøkelser og barn som mottar ulike tiltak, til enhver tid. 
Barn har rett til å få nødvendige tiltak fra barneverntjenesten, og barnevernet kan ikke 
avvise meldinger som kommer inn uten å undersøke om det er grunn til bekymring for det 
aktuelle barnet. 
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Tabellen under viser saksomfanget i de to barneverntjenestene: 
  2018 2019 2020 (pr. 17.6) 
  Meldinger Unders. 

totalt 
Meldinger Unders. 

totalt 
Meldinger Pågående 

undersøkelser 
Under 
omsorg 

Øyer 46 44 48 42 32 12 5 
Gausdal 51 48 54 48 32 14 13 

 
Begge kommuner har et jevnt tilfang av nye meldinger og undersøkelser. Nivået på antall 
meldinger kan variere gjennom året, og fra år til år. Det vil være forskjeller i hva en sak 
genererer av arbeidsmengde og behov for kompetanse og det finnes slik sett ingen 
«gjennomsnittlig barnevernssak». Den generelle utviklingen går imidlertid i retning av at det 
stadig blir flere omfattende saker som krever komplekse vurderinger, både menneskelig, 
faglig og juridisk. 
 
De fleste omsorgssaker blir i dag utredet av en uavhengig sakkyndig fagperson i forkant av at 
saken blir behandlet i fylkesnemnda for sosiale saker. Ofte blir saken også behandlet i 
tingrett, og i lagmannsrett. 
 
Gjennomsnittlig antall saker pr saksbehandler kan variere, avhengig av både kommunens 
kapasitet og type sak. Antall saker pr. saksbehandler påvirker muligheten for å bruke tid med 
hver enkelt familie og barn, og derav også kvaliteten i arbeidet. Kvalitet i barnevernsarbeidet 
og muligheten for å ta gode, velfunderte avgjørelser i enkeltsaker, er oftest sammenfallende 
med kjennskapen til det enkelte barn og mulighet for å bruke tid på vurderinger. Antall saker 
pr ansatt er derfor en viktig faktor. Det finnes ingen nasjonal veiledende bemanningsnorm 
for barnevern, men 15 aktive saker pr. 100% stilling blir brukt som et utgangspunkt. I 2018 
hadde både Øyer og Gausdal et snitt på 16,3 saker pr. ansatt. 
 
Samarbeid med andre sektorer 
Barneverntjenesten har plikt til å samarbeide med andre tjenester og instanser slik at det 
enkelte barn eller familie får nødvendig hjelp. Det påhviler også barneverntjenesten et 
ansvar for å bidra til et godt samarbeid med andre kommunale eller statlige instanser på 
generelt plan, men barneverntjenestens samarbeidsplikt omfatter ikke det generelle 
forebyggende arbeidet i kommunen. 
 
Samordning og samarbeid er essensielt for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid. Det er 
viktig for alle at barneverntjenesten er tilgjengelig og åpen for innbyggere og 
samarbeidspartnere i begge kommuner. Samarbeidspartnere ønsker seg kontaktpersoner, 
kontinuitet og gode strukturer for samhandling, og noen nevner spesifikt barnevernets 
representasjon i tverrfaglige team i barnehager og skoler. Avstanden mellom Gausdal og 
Øyer synes i liten grad å fremstå som en hindring, men det er nødvendig å legge til rette for 
«utjevning» av kulturforskjeller og at det kan avholdes møter med tjenestemottakere i deres 
egen kommune. Et nytt og felles barnevern må være begge kommunenes barnevern. 
 
De kommunale tjenestene barnevernet samarbeider mest med, er helsestasjon og 
skolehelsetjenesten, fastlege, NAV, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoler og 
barnehager. 
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Ny barnevernlov 
Mot slutten av 2016 kom barnevernlovsutvalgets forslag til ny barnevernlov. De første 
endringene i barnevernloven ble iverksatt 1. juli 2018 (Prop. 169 L) ved at barnevernloven 
ble en rettighetslov for barn og barns rett til medvirkning ble tydeliggjort. Blant endringene 
var også økte krav til dokumentasjon. 
 
Barnevernreformen, som er forventet å tre i kraft fra 2022, vil gi kommunene et større 
ansvar for barnevernet både faglig og økonomisk. En ny ansvarsfordeling mellom stat og 
kommune på barnevernsområdet har den hensikt å gi bedre grunnlag for tverrfaglig 
samarbeid og tidlig innsats. Det blir særlig pekt på behovet for bedre samordning av 
tjenester, flere lavterskel tilbud for utsatte barn og familier og tettere oppfølging av familier 
med sammensatte hjelpebehov. 
 
Kommunene får tillagt ansvaret for fosterhjemsarbeidet. I høringsnotatet til ny lov heter det: 
«Det er vedtatt at kommunene skal gis fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, at 
kommunenes ansvar for oppfølging av fosterhjem presiseres og utvides til å omfatte generell 
veiledning, og at det er barneverntjenesten i omsorgskommunen som skal velge et 
fosterhjem som er egnet til å ivareta det enkelte barns behov og som skal godkjenne 
fosterhjemmet, og at kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære 
nettverk lovfestes». Plikten til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk 
lovfestes og barneverntjenesten pålegges et mer systematisk arbeid med 
nettverksinvolvering. Økt økonomisk ansvar forventes å bli kompensert gjennom en økning i 
rammetilskuddet. 
 
Barnevernsreformen presenterer flere tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i det 
kommunale barnevernet, herunder tiltak for å sikre bedre styring og ledelse fra 
administrativt og politisk hold i kommunene. 
 
Kommunenes ansvar for generell forebygging blir tydeliggjort, blant annet ved at 
kommunestyret selv skal vedta plan for det forebyggende arbeidet rundt omsorgssvikt og 
atferdsvansker. 
 
Barneverntjenesten skal årlig rapportere til kommunestyret fra 2021. Rapporteringen 
understreker det politiske ansvaret for barnevernet, og begrunnes blant annet med 
omfanget av interkommunale samarbeid i barnevernet. 
 
Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024 er en del av 
barnevernsreformen og skal bidra til at kommunene blir bedre forberedt på økt ansvar. I 
strategien heter det: «Regjeringen vil stille tydeligere krav til kompetanse i 
barneverntjenestene. Målet er høyere kvalitet i det kommunale barnevernet og mer 
likeverdige tjenester over hele landet». Bufdir er i gang med å utvikle et digitalt 
kvalitetssystem som skal være til støtte for barneverntjenestenes utøvelse av praksis. 
 
Målet med en ny barnevernlov er å sette barnas behov i sentrum, særlig gjennom et økt 
fokus på forebygging og tidlig innsats. Loven skal bidra til bedre faglig arbeid og styrke 
rettssikkerheten for barn og foreldre. Prinsippet om barnets beste og mildeste inngreps 
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prinsipp tydeliggjøres ytterligere. I dette lovforslaget ligger et strengere krav til forsvarlighet, 
også i saksbehandlingen, herunder presisering av dokumentasjonsplikten. 
 
Høringsnotatet presenterer også noen endringer for de ulike fasene i saksgangen: 
 

• Økt fokus på nettverksinvolvering, mobilisering av slekt og nære nettverk, og 
kultursensitivitet i alle faser av saksbehandlingen. 

• Grundigere og mer systematisk meldings- og undersøkelsesarbeid, samt bedre 
beskyttelse av barn i akutte situasjoner. 

• Økt målretting i tiltaksarbeidet ved at valgte tiltak skal svare til den konkrete 
bekymringen. Tiltak skal være kunnskapsbaserte og egnede. 

• Omsorgsovertakelser skal i utgangspunktet være midlertidige. Det skal utarbeides 
plan for samvær og barnevernet får større ansvar for tilrettelegging av samvær. 
Søsken gis rett til samvær. Det lovfestes plikt til også å følge opp foreldre etter 
omsorgsovertakelse. Dette er ytterligere aktualisert gjennom de nylige dommene om 
norske barnevernssaker fra EMD (Menneskerettighetsdomstolen). 

• Styrket ettervern ved utvidet aldersgrense fra 23 til 25 år, og krav om plan for 
arbeidet. 

•  
Oppsummert legger sentrale føringer opp til «mer av alt» i form av systematikk, målretting 
og grundighet i alle barnevernets arbeidsprosesser. 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på at det vil bli krevende for alle kommuner, særlig de 
mindre, å følge opp nye krav til barnevernet. Spesielt vil endringene i økonomisk 
kompensasjon for bruk av fosterhjem og behovet for å utvikle flere differensierte hjelpetiltak 
være utfordrende. Også det økte ansvaret for forebyggende arbeid, for å minske behovet for 
at barn og unge må plasseres utenfor egen familie, vil påvirke hvordan kommunene må 
utvikle og drifte sine tjenester. 
 
Fylkesmannen understreker at de fleste interkommunale samarbeider opplever en økning i 
saksmengde i etterkant av sammenslåing. For de ansatte vil kunne være krevende å tilpasse 
seg en ny arbeidskultur. Fylkesmannen ønsker også å peke på at det bør tilstrebes å beholde 
og videreutvikle det barneverntjenestene er gode på i dag, samt prioritere styring, 
internkontroll og informasjon om barneverntjenesten til de folkevalgte. 
 
Erfaringer fra andre interkommunale samarbeider 
Interkommunalt samarbeid er utbredt på barnevernsområdet på grunn av stadig økende 
nasjonale krav og forventninger til det kommunale barnevernet, i tillegg til lokalt behov for å 
styrke tjenesten. 
 
Telemarksforskning har evaluert seks forsøk med interkommunale barnevern, alle iverksatt 
med det formål å styrke og utvikle tjenesten gjennom etablering av et større og «mer 
robuste» fagmiljø. 
 
I de små kommunene som har inngått i samarbeidene har tallet på bekymringsmeldinger 
økt. Rapporten oppsummerer: «Sentrale erfaringer er at etablering av interkommunale 
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barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile tjenester. Barnverntjenestenes kompetanse 
og kapasitet har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre sårbare, og det har blitt lettere å 
unngå inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og komplekse saker har økt. 
Større tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, mulighetene for 
videreutdanning har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt 
styrket.»  
 
Nordlandsforskning AS har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en studie som inkluderer alle 
de 202 kommunene som hadde interkommunale barnevernssamarbeid på tidspunktet, 
høsten 2014. I rapporten oppsummeres blant annet at rådmenn i vertskommuner generelt 
er mer fornøyd enn rådmennene i samarbeidskommunene. Dette handler om kompetanse 
og kvalitet i tjenesten, og også om opplevelsen av kontroll over økonomien. 
 
Begge rapporter advarer mot å ta for lett på forberedelsene til samarbeid: 
«Alle tjenestene har i større eller mindre grad hatt oppstartsproblemer som følge av det har 
blitt brukt for kort tid til planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før 
oppstart. Behovet for å samkjøre ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert. 
Dette gjelder ikke bare internt i tjenestene, men også i forhold til samarbeidspartnerne og 
ledelsen i samarbeidskommunene. I kombinasjon med økt saksmengde og ulike forventinger 
til hvordan det skal jobbes med barnevern, har dette også i en del tilfeller resultert i høyt 
sykefravær og hyppige lederskifter, noe som ytterligere har bidratt til å vanskeliggjøre 
oppstartsprosessen.» (Telemarksforskning) 
 
Dette støttes av funn fra Nordlandsforskning: «Noen av informantene forteller at det har 
vært betydelig turbulens blant ansatte i enkelte barneverntjenester etter sammenslåingen. 
Enkelte steder har det først og fremst handlet om oppstartsproblemer, mens andre steder 
har turbulensen vart ved over tid». 
 
Erfaringene fra Telemarksforskning og Nordlandsforskning understreker behovet for at en 
interkommunal barneverntjeneste for Øyer og Gausdal må planlegges og utformes slik at det 
etableres en felles plattform for det faglige arbeidet. Det må legges vekt på en tydelig 
barnevernledelse som gir trygghet for gode vurderinger og støtte i det daglige arbeidet. I 
tillegg må det etableres rapporteringsrutiner og avtaler som gir samarbeidskommune og 
vertskommune god kontroll på økonomi og kvalitet i barneverntjenesten. 
 
Økonomi 
Med ny barnevernlov fra 2022 er det varslet ny økonomisk strukturmodell for kostnader ved 
barneverntiltak. Følgene av en slik modell er at det vil bli dyrere for kommunene å kjøpe 
tjenester fra staten i form av mindre refusjon for blant annet fosterhjemstiltak. Denne 
utviklingen vil medføre et stadig større behov for å utvikle gode tiltak i kommunal egenregi. 
Vi har også sett en utvikling de senere årene der stadig flere barnevernssaker blir mer 
komplekse. 
 
Det er tatt utgangspunkt i at en felles interkommunal barneverntjeneste for Øyer og Gausdal 
skal ha et driftsbudsjett på nivå med summen av budsjettene i de to kommunene. 
Budsjettskissen er utarbeidet på bakgrunn av budsjett for 2020 og regnskapstall fra 2019. I 
denne sammenheng må det merkes at Øyer kommune ikke har kostnadsført 
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enhetslederressurser på barnevern, og det er heller ikke lagt inn husleie i budsjett/regnskap. 
Dette skiller seg fra praksis i Gausdal, der en andel av enhetsleder og husleie kostnadsføres 
barnevern og således er inkludert i tallmaterialet som ligger til grunn for vedlagte 
budsjettskisse. For å ha mest mulig tilsvarende grunnlag er enhetslederressursen fra Øyer 
kommune stipulert. 
 
Ved sammenslåing må det påregnes noen omstillingskostnader. Dette vil særlig være knyttet 
til tidsbruk på interne prosesser, kompetanseutvikling og kulturbygging. En sammenslåing 
må forventes å ha betydning for tiltakskostnader som følge av endring i 
saksmengde/meldinger og/eller tiltaksnivå. 
 
Det må etableres rutiner for å sikre at deltakerkommunen blir tilstrekkelig involvert i 
økonomistyringen. Dette foreslås løst ved at det, som skissert i forslag til 
vertskommuneavtale, utarbeides konkrete rutiner i forkant av oppstart. Det bør også 
vurderes om det skal inngås en administrativ avtale om tjenesteleveranse i tillegg til 
vertskommuneavtalen. Denne vil eventuelt regulere hvordan tjenester skal leveres og 
rapportering til samarbeidskommunen skal skje i praksis. En slik avtale vil i så tilfelle bli 
inngått på kommunedirektørnivå. 
 
Økonomisk fordeling av kostnader mellom kommunene 
Fordelingsnøkkelen innebærer at utgifter til drift av barneverntjenesten (KOSTRA 244) 
fordeles ut fra innbyggertall i den enkelte kommune per 1/7 i året før budsjettåret, herunder 
kostnader til tiltaksstillinger/veiledere som er ansatt i barneverntjenesten (KOSTRA 251).  
 
På noen områder vil KOSTRA-funksjonene drift/administrasjon og tiltak ha glidende 
overganger. Hvor mye arbeid som utføres internt i tjenesten vil kunne gi utslag på utgiftene 
til tiltak. Kommunene kan komme til å se en forskyvning i utgifter ført på tiltak til 
drift/administrasjon. Konkret vil en kunne se en reduksjon i kjøp av tjenester (f.eks. 
familieveiledning og avlastning) fra private aktører fordi dette arbeidet utføres av 
barneverntjenestens egne ansatte (tiltakskonsulenter/veiledere). En slik forskyvning er i tråd 
med statlige føringer. 
 
Utgifter til kommunalt barnevern skal føres på tre KOSTRA-funksjoner: 
 

1. Funksjon 244. Her føres drift av selve barneverntjenesten, inkludert juridisk 
bistand og rådgivning i saker samt sakkyndige vurderinger. 

2. Funksjon 251. Her føres utgifter til barneverntiltak i hjemmet. 
3. Funksjon 252. Her føres utgifter til barneverntiltak utenfor hjemmet. 

 
I et samarbeid må disse funksjonene holdes helt adskilt, og noen utgifter må derfor føres på 
en slik måte at kommunene ser hvilken kommune utgiften gjelder. 
 

• Utgiftene i punkt 2 og 3 er utgifter som «tilhører» den enkelte kommune uavhengig 
av samarbeid eller ikke. 

• Punkt 1 må også deles opp, da sakkyndigvurderinger og juridisk bistand knyttet til 
enkeltsaker er tiltak som den enkelte kommune må dekke. 
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Det er således kun driften av selve barneverntjenesten at utgiftene i et samarbeid skal deles 
på deltakerkommunene. Øvrige utgifter er det barnets bostedskommune som må dekke 
(som i dag). 
 
Dette kan vises i en tabell slik: 
 

Tekst ansvar Gausdal Øyer 
Felles drift barneverntjenesten (f 244)  X X 
Gausdal sakkyndigvurdering/juridisk bistand (f 244)  X   
Øyer sakkyndigvurdering/juridisk bistand (f 244)    X 
Gausdal barneverntiltak i familien (f 251)  X   
Gausdal barneverntiltak utenfor familien (f 252)  X   
Øyer barneverntiltak i familien (f 251)    X 
Øyer barneverntiltak utenfor familien (f 252)    X  

*) f = KOSTRA-funksjon. 
 
Det er kun den øverste linja i tabellen over (markert med gult) som skal fordeles på 
deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 
 
Det er per nå gjort en sammenstilling av kommunenes budsjett for 2020 for funksjon 244: 
 

  Sum Gausdal Øyer 
Samarbeid drift barneverntjenesten 9 456 033 5 207 066 4 248 967 
Utgift til interkommunal barnevernvakt 650 000 370 000 280 000 
Utgifter til sakkyndigvurdering og juridisk 
rådgivning/bistand 

1 220 000 770 000 450 000 

Avsatt buffer - økt utgift samarbeid 250 000 250 000   
Sum utgifter funksjon 244 11 576 033 6 597 066 4 978 967 
Tilskudd fra fylkesmannen -1 110 000 -360 000 -750 000 
Netto utgifter funksjon 244 10 466 033 6 237 066 4 228 967 

 
 
Presiseringer til budsjett-tallene i tabellen over 

• Gausdal kommune har i sitt budsjett for 2020 lagt inn en styrking på 250.000 kr 
knyttet til økte utgifter som følge av samarbeid. Øyer har ikke lagt inn en slik styrking, 
og dette beløpet er dermed synliggjort på ei egen linje i denne sammenligningen. 

 Gausdal kommune har i sitt budsjett for 2020 lagt inn andel av enhetslederstilling 
med 25 %, Øyer har i utgangspunktet ikke lagt inn dette, men for å få mest mulig 
sammenlignbare tall, er det i denne tabellen lagt inn en tilsvarende utgift i budsjettet 
til Øyer. 
 

Det er ikke tatt inn budsjett til husleie eller andre fellesutgifter knyttet til et samarbeid. I 
samarbeidsavtalen er dette foreslått å utgjøre 500.000 kr årlig. Beløpet justeres årlig med 
den kommunale deflatoren som fastsettes i statsbudsjettet. 
 

• Personforsikringer inngår ikke i budsjett-tallet. 
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• Øyer har enslige mindreårige som barnevernet har ansvar for. Direkte utgifter til 
dette vil uavhengig av samarbeid bli belastet Øyer kommune, men det vil være de 
ansatte i en felles tjeneste som yter barneverntjenesten. Den utgiften vil inngå i den 
ordinære fordelingsnøkkelen. 

• Det budsjett-tallet som er inntatt ovenfor, er brutto utgift, og kommunens 
øremerkede tilskudd knyttet til bemanning i barneverntjenesten er holdt utenfor. 
Eventuelt bortfall av tilskudd vil derfor ikke påvirke barneverntjenestens drift, men 
må håndteres av hver kommune for seg. 

• I tallene over inngår kommunenes andel av interkommunal barnevernvakt. Dette er 
også utgifter som den enkelte kommune må dekke. 
 

Hvordan utgiftene fordeler seg forholdsmessig på kommunene ut fra budsjettet for 2020: 
Det er også her kun tatt utgangspunkt i den øverste linjen i de to tabellene foran. 

Sum Gausdal Øyer 
9 456 033 5 207 066 4 248 967 

100 % 55,1 % 44,9 % 
 
For å se hvordan dette fordeler seg dersom fordelingsnøkkelen hadde vært innbyggertall per 
01.01.2020: 

Sum Gausdal Øyer 
100 % 54,5 % 45,5 % 

 
Av dette ser vi at Gausdal har noe høyere utgifter enn Øyer ut fra innbyggertall, men 
differansen utgjør kun 55.000 kr og må anses å være uvesentlig. Ut fra antall innbyggere 
bruker kommunene tilnærmet like mye på drift av barneverntjenesten ut fra de 
budsjettforutsetninger som er tatt inn ovenfor. 
 
Enslige mindreårige asylsøkere 
Øyer kommune har enslige mindreårige asylsøkere som mottar oppfølging/ettervern fra 
barneverntjenesten. Det statlige tilskuddet til kommunen er opphørt. 
Saksbehandleroppgavene følger med de ansatte fra Øyer inn i en interkommunal tjeneste og 
blir således belastet funksjon 244 drift/adm. Oppfølgingsoppgavene vil fortsatt ivaretas av 
ansatte fra barneverntjenesten i Øyer kommune for å sikre kontinuiteten. Øyer kommune vil 
dermed fortsatt bære tiltaksutgiftene i dette arbeidet, i tråd med prinsippet for fordeling av 
kostnader på funksjon 252 – tiltak barn utenfor hjemmet. Det presiseres at det vil være den 
interkommunale barneverntjenesten som har faglig ansvar og vedtaksmyndighet i disse 
sakene. 
 
Barnevernvakt 
Den nye barneverntjenesten må fortsatt være tilknyttet den interkommunale 
barnevernvakten for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap. Alle kostnader tilhørende det 
interkommunale samarbeidet om barnevernvakt i Ringsaker kommune belastes den enkelte 
kommune, jamfør tabellen på side 4. 
 
Driftskostnader i en framtidig interkommunal barneverntjeneste 
Etter gjennomført utredning, finner kommunedirektøren ikke muligheter for innsparing som 
følge av en sammenslåing av barneverntjenestene. Den nye tjenesten anes å ha behov for de 
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ressursene de to barnevernstjenestene har per i dag. Etter etablering av interkommunale 
samarbeid erfarer mange kommuner at driftsutgiftene (saksbehandling/veiledning og 
administrasjon) øker noe, og en del kommuner har også sett en økning i utgiftene til tiltak. 
Tiltaksutgiftene knyttes til økt antall bekymringsmeldinger som trolig handler om at det er 
tryggere å melde bekymring til en større tjeneste, samt at det avdekkes mer omfattende 
hjelpebehov i sakene. 
 
Det forventes derfor et noe høyere press på den nye felles tjenesten. Selv om det potensielt 
kan medføre noe økte kostnader i en periode, innebærer det samtidig at barn som tidligere 
ikke har vært kjent for barneverntjenestene kan få den hjelpen de trenger. Gjennom 
utredningen er det satt fokus på hvilke fordeler et samarbeid kan gi innenfor eksisterende 
rammer. Det er også kommunedirektørens vurdering at en større tjeneste vil være mer 
robust til å håndtere de økte kravene som stilles til barnevernstjenesten fra sentralt hold. 
Videre vil endringene i barnevernloven kunne implementeres i én tjeneste, fremfor i to 
separate tjenester, noe som anses å være mer kostnadseffektivt. 
 
Administrasjon og ledelse 
Barnevernloven § 2-1, 4.avsnitt presiserer at «I hver kommune skal det være en 
administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven.» 
Bufdir understreker at barnevernet skal være lærende organisasjoner, med krav til 
kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og forsvarlighet i utøvelse av profesjonelt vern av 
barn. Med kommende endringer i barnevernloven kommer også en klar forventning om at 
ledelse i barnevernet skal forbedres, og både Riksrevisjonen og fylkesmennene har vurdert 
at lederkompetansen i barnevernet er blant de viktigste områdene å styrke. 
 
Barnevernleder skal organisere og forvalte operativt barnevern, i tillegg til å løse 
administrative oppgaver. Operativt barnevern inkluderer meldingsmottak, utredninger og 
beslutninger med eventuelle vedtak. Ledelse er avgjørende i alle ledd i en barnevernssak. 
Leder er ansvarlig for at vern av barn er organisert slik at behovet for øyeblikkelig inngripen 
vurderes, tiltak og evaluering av tiltak gjennomføres, at saker forberedes til Fylkesnemnda, 
og eventuelt rettssystemet i tvangsvedtak om omsorgsovertakelse og atferdsplassering, og 
at oppfølgingen på institusjonsplassering er til barnets beste. Barnevernet er underlagt 
strenge rapporteringskrav og tilsyn fra statlig hold, og dette inngår også i barnevernleders 
administrative oppgaver. 
 
Barnevernets tjenester skal være tilgjengelige til enhver tid. Dette betyr at det må være en 
stedfortreder for barnevernleder, slik at beslutninger kan tas fortløpende ved 
barnevernleders fravær. 
 
I utredningen er det vurdert hvorvidt det ligger «stordriftsfordeler» i å ha en felles 
støttetjeneste og en felles ledelse. Å samle støttefunksjoner kan antakelig gi mer effektiv 
oppgaveutførelse, slik at saksbehandlerne får frigitt tid til å ivareta barnevernsoppgaver. 
Behovet for støttefunksjoner må ses opp mot hva en høyere bruk av digitale verktøy vil 
kunne gi av effektivitet. Gode støttefunksjoner og fagledelse kan, i tillegg til et mer målrettet 
barnevernfaglig arbeid, gi en innsparing i bruk av sakkyndige vurderinger i enkeltsaker. 
Erfaringer fra andre er at små kommuner oftere benytter sakkyndige enn hva større 
kommuner gjør. 
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Kjøp av tjenester 
Det er en målsetting at kommunene i større grad skal yte tjenestene selv, jfr. 
barnevernsreformen og ny barnevernlov. Kvalitativt godt barnevern er kostnadskrevende, og 
sentrale føringer fremholder betydningen av tilstrekkelig kapasitet og kompetanse både i 
ansattgruppen generelt og blant ledere spesielt. Kommunene kjøper i dag tjenester 
(saksbehandling/veiledning, familieveiledning, tilsyn) i relativt stor grad. I henhold til statlige 
føringer er det både ønskelig og nødvendig å avvikle denne praksisen. Å omsette kjøp av 
tjenester til interne ressurser vil gi gevinst både økonomisk og faglig. Barnevernlederne 
fremholder i denne sammenheng betydningen av å ha tilstrekkelige personalressurser i 
tjenesten til å takle ferieavvikling, sykefravær, permisjoner og kortere perioder med 
vakanser. Dette aktualiseres av økte forventninger og nye oppgaver. Hvis en lykkes i å 
dimensjonere tjenesten slik at det er tilstrekkelig kapasitet til å ivareta oppgavene og drive 
målrettet fagutvikling, vil en kunne forvente en betydelig innsparing i kjøp av denne type 
tjenester. 
 
Transportkostnader 
Med økte geografiske avstander vil tid og utgifter til transport øke. Ved sammenslåing av 
barneverntjenestene skal alle ansatte ha felles oppmøte- og arbeidssted. Bebyggelsen er 
spredt i de to kommunene og barneverntjenesten skal gjennomføre hjemmebesøk, 
skolebesøk, samtaler med barn og foreldre, samarbeidsmøter med videre på lik linje i begge 
kommuner. Mye reisetid i arbeidssituasjonen kan gå ut over det barnevernfaglige arbeidet. 
Sett opp mot barnevernssamarbeider med store geografiske avstander er imidlertid den 
geografiske avstanden mellom Gausdal og Øyer begrenset. Kommunesentraene er innenfor 
30 minutters rekkevidde, og det vil være mulig å reise fra barnevernskontoret til de fleste 
deler av Gausdal og Øyer i løpet av en time. 
 
Omfanget av reisingen mellom kommunene vil avhenge av antall saker, type saker og 
alvorlighetsgrad. Det vil være hensiktsmessig at ansatte planlegger arbeidet eksempelvis ved 
å legge flere avtaler i samme område pr. arbeidsdag. 
 
Samarbeidsavtale 
Interkommunalt samarbeid kan etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom 
to eller flere kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i ulike bestemmelser i 
kommuneloven. Formålet med samarbeidet er avgjørende for hvilken samarbeidsmodell 
som bør velges. Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kap. 5 A innebærer at 
beslutningsmyndigheten og gjennomføringen av oppgaver er lagt til en annen kommune, 
men virksomheten kan i og for seg være lokalisert i en annen kommune, eller ha 
avdelingskontorer i ulike kommuner. Samarbeidet er en del av forvaltnings-
/tjenesteapparatet i vertskommunen og en del av dennes styringsstruktur. 
 
Det er to varianter av vertskommunesamarbeid: 
1: Administrativ vertskommune 
2: Vertskommune med felles folkevalgt nemnd. 
For dette samarbeidet, anbefaler kommunedirektøren variant nummer 1, administrativt 
vertskommunesamarbeid. 
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Administrativt vertskommunesamarbeid kan benyttes for oppgaver som ikke er av prinsipiell 
betydning. Innholdet av begrepet «saker av prinsipiell betydning» er det som samme som 
gjelder for delegering til kommunens egen kommunedirektør, jf. kommuneloven § 20-2. 
 
Avtalen som inngås ved administrativt vertskommunesamarbeid er en avtale mellom 
vertskommunen og den enkelte samarbeidskommune. Delegeringen til vertskommunen 
skjer ved at administrasjonssjefen i den samarbeidende kommune får instruks fra 
kommunestyret om å delegere sin kompetanse til å treffe vedtak i enkeltsaker innen det 
bestemte samarbeidsområde. 
 
Dette innebærer ikke at den samarbeidende kommune gir fra seg eller overfører 
myndigheten til vertskommunen. I utgangspunktet kan samarbeidskommunen når som helst 
trekke myndigheten tilbake og/eller utøve den selv. Man vil da likevel være bundet til de 
økonomiske forpliktelsene i oppsigelsestiden og det som framkommer av 
samarbeidsavtalen. De folkevalgte organene i vertskommunen kan heller ikke gi instrukser 
eller omgjøre vedtak som treffes i vertskommunen på vegne av en samarbeidskommune, 
noe som gjelder for begge typer samarbeid. 
 
Loven stiller krav om at det inngås en skriftlig avtale mellom deltakerkommunene vedtatt av 
kommunestyrene. Avtalen skal minst inneholde følgende punkter: 
 
a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommune 
b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen 
c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
d) underretning til deltakerne om vedtak som fattes i vertskommunen 
e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen 
f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet g) annet som etter lov krever 
avtale 
 
Vurdering: 
Gevinster og utfordringer ved interkommunalt samarbeid om barnevern 
En sammenslåing av barneverntjenestene i Gausdal og Øyer kommunene løser i seg selv ikke 
alle utfordringer kommunene står ovenfor når det gjelder tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse i tjenestene, eller de endringer som ny barnevernlov medfører fra 2022. Det 
kan likevel være slik mandatet antyder, at det finnes utfordringer det er smart å stå sammen 
om. 
 
Det er viktig for alle at barneverntjenesten er tilgjengelig og åpen for innbyggere og 
samarbeidspartnere i begge kommuner. Samarbeidspartnere ønsker seg kontaktpersoner, 
kontinuitet og gode strukturer for samhandling, og noen nevner spesifikt barnevernets 
representasjon i tverrfaglige team i barnehager og skoler. Avstanden mellom Gausdal og 
Øyer synes i liten grad å fremstå som en hindring, men det kommer frem at det er nødvendig 
å legge til rette for at barneverntjenesten også kan møte tjenestemottakere og 
samarbeidspartnere i deres egen kommune. 
Med ny barnevernlov kommer endringskrav både til barnevernet og andre tjenester. 
Utviklingstrekk som økte behov i befolkningen knyttet til psykisk uhelse, og ansvars- og 
oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten, vil også medføre endringer for tjenestene i 
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tiden som kommer. 
 
En viktig forutsetning for å lykkes med interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet er 
at deltakerkommunene prioriterer barnevern og forebyggende arbeid høyt og tilnærmet på 
samme nivå. Et velfungerende lavterskeltilbud for barn, unge og deres foresatte må være på 
plass i begge kommuner. Utviklingen i den interkommunale tjenesten vil langt på vei 
påvirkes av i hvilken grad og hvordan øvrige kommunale tjenester for barn og unge arbeider. 
Særlig må nevnes tilbud for barn og unge med psykisk helsevansker og flyktningfamilier med 
store og sammensatte hjelpebehov, samt lavterskel familie-/ foreldreveiledningssaker. 
 
Kvalitet 
Hovedargumentet for etablering av et interkommunalt barnevernssamarbeid er knyttet til 
kvalitet. Dette handler særlig om å skape et større og sterkere fagmiljø med økte muligheter 
for spesialisering og utvikling av spisskompetanse. Ved en sammenslåing av 
barneverntjenestene i Øyer og Gausdal vil antall ansatte fortsatt være for få til å organisere 
etter en ren spesialistmodell. En spesialistmodell med teamstruktur vil kreve at tjenesten til 
enhver tid har tilgjengelig ressurser i hvert team. Basert på 10-12 ansatte vil sårbarheten for 
hvert enkelt team oppveie gevinsten av økt kvalitet. 
 
En felles barneverntjeneste vil allikevel kunne oppnå økt kvalitet, sett opp mot dagens 
struktur. En modell der enkelte funksjoner har større grad av spesialisering enn i dag vil være 
aktuelt. Med en slik modell kan enkelte ansatte ha et særskilt ansvar for spesifikke områder 
og opparbeide seg god kompetanse på oppgaven. Dette vil i hovedsak være knyttet til 
mulighetene som ligger i flere ansatte og økt grad av utnyttet kompetanse. Strukturelle grep, 
knyttet til å vurdere effekt og målrette tiltak i større grad enn i dag, blir også mulig. Det er en 
klar fordel at en med flere ansatte har økt mulighet for å drive mer systematisk fagutvikling. 
Også tjenestemottakere har vært opptatt av de fordeler som kan ligge i økt grad av 
spesialisering og et godt fagmiljø. 
 
Hjelp som virker 
En større tjeneste vil gi en økt bredde i metoder/tiltak ved at alle får tilgang på den 
kompetansen som allerede ligger i de to barneverntjenestene. Begge tjenester har 
kompetanse på veiledningsmetodikk, men rapporterer at de i liten grad har hatt kapasitet til 
å implementere metodikken. En større organisasjon vil i større grad ha mulighet til å følge 
opp ny kunnskap og en større personalgruppe vil gjøre det lettere å fristille ansatte til kurs 
og videreutdanning, samt frigi kapasitet for bruk av flere varierte metoder. 
 
Til tross for økte muligheter for spesialisering er det viktig å merke seg at utvikling av nye og 
bedre tiltak ikke kommer av seg selv. Erfaring fra andre samarbeider tilsier at de kvalitative 
gevinstene hovedsakelig ligger i et sterkt fagmiljø generelt, i håndteringen av komplekse og 
krevende saker, samt i undersøkelsesarbeidet. På tiltakssiden er erfaringene mer varierte. 
Det tar tid å opparbeide styrket tiltakskompetanse. Sentrale forventninger til barnevernet 
fremover er at det arbeides med dette. Behovet understøttes av en mor som uttalte seg i 
forbindelse med utredningen: «Det har vært frustrerende at det er så lite å gjøre (…) jeg 
trodde de skulle ha mer å spille på. Barnevernet har ikke så stort spillerom når det gjelder 
frivillige tiltak». 
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Å utvikle bredde i tiltaksalternativene, samt å målrette tiltakene i forhold til 
bekymringsgrunnlag, krever systematisk arbeid med kompetanseheving, implementering, 
samt ledelsens kontinuerlige oppfølging av ansatte og evaluering i enkeltsaker. 
 
Trygge og sikre tjenester 
En større barneverntjeneste vil kunne gi mulighet for en annen type struktur enn i dag. Dette 
vil kunne gi mer like og sikre tjenester til alle innbyggere i de to kommunene gitt at det 
utarbeides en felles fagkultur med gode rutiner og interne samarbeidsstrukturer som sikrer 
systematisk faglig utvikling og arbeid. Både samarbeidspartnere og tjenestemottakere ser 
det som positivt at en større tjeneste kan øke muligheten for bytte av saksbehandler i de 
tilfeller samarbeidet mellom saksbehandler og tjenestemottaker ikke fungerer. Det gir 
trygghet for den enkelte. På den andre siden presiseres det også fra tjenestemottakere at en 
må unngå unødvendige og uønskete bytter av saksbehandler. 
 
Samordning og kontinuitet 
Samhandling og samordning av tjenester i to kommuner øker kompleksiteten. Det vil følgelig 
være mer krevende å følge opp tverrfaglig samarbeid ved en sammenslåing. Kompleksiteten 
kan medføre et større behov for målretting av samhandlingen, noe som kan gi bedre 
kvalitet. Når det blir flere aktører involvert øker behovet for å vurdere og konkretisere hva 
som er formålet med samhandling, hvilke samarbeid barnevernet skal inngå i, hvem som kan 
bidra i tiltaksarbeidet, samt grensesnittet mellom barnevern og andre kommunale tjenester. 
Med dette forstås hva som regnes som barnevernets oppgaver i de to kommunene og 
hvordan det forebyggende barnevernet skal ivaretas.  
 
Det er en bekymring fra noen samarbeidsparter at barnevernet kan bli mer fjernt fra dem. 
Det kan også være en bekymring for å miste fordelene ved å være en liten tjeneste. Små 
tjenester har god oversikt over aktive saker, de har varierte arbeidsoppgaver og mange 
samarbeidspartnere kjenner dem. Samtidig vil et sammenslått barnevern fortsatt være en 
liten tjeneste, om enn større enn i dag. 
 
God ressursutnyttelse 
Det er behov for lederkompetanse, tydelige lederstrukturer og ansvarsforhold i barnevernet. 
Et større fagmiljø med en tydelig fagledelse vil kunne gi gevinster i form av gode 
barnevernfaglige tjenester og rom for organisering og oppgavespesialisering som legger til 
rette for god ressursutnyttelse. En samlet tjeneste vil tiltrekke flere, og ofte mer 
kvalifiserte/erfarne, søkere. Det er nødvendig å omsette kjøp av tjenester til interne 
ressurser. Dette kan være en arbeidskrevende omstilling, men den vil også kunne gi gevinst i 
form av at barneverntjenesten selv opparbeider og videreutvikler kompetanse, samt at en 
har bedre kontroll med oppgaveutførelsen. 
 
Likeverdige tjenester og tilgjengelighet 
Kvalitativt gode tjenester skal være tilgjengelige for alle som trenger det. 
Samarbeidspartnere har spilt inn en bekymring for at tilgjengeligheten vil begrenses ved at 
den fysiske avstanden øker. Tjenestemottakerne har i mindre grad enn forventet vært 
opptatt av dette. For noen vil det være lettere å ta kontakt med en tjeneste der de kan være 
anonyme eller sjansen for å treffe noen fra nærmiljøet er mindre. Det har vist seg at en 
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større og tydeligere tjeneste kan gi barnevernet den tillit/troverdighet som skal til for å ta 
kontakt.  
 
Nordlandsforskning fant at barnevernlederne vurderte tjenesten som like tilgjengelig for alle 
deltakerkommunenes innbyggere også i de tilfeller der tjenesten ikke hadde fast kontortid i 
alle kommunene. Tilsvarende antas å gjelde tilgjengelighet for samarbeidspartnere. 
 
Effektivitet 
Tilstrekkelig størrelse på barneverntjenesten vil gi rom for organisatoriske grep som kan 
bidra til effektivisering. F.eks. kan et sterkere saksmottak og mer kompetanse på området 
være effektivt for saken i sin helhet. Det trekkes frem fra både ansatte, samarbeidspartnere 
og tjenestemottakere at en større tjeneste vil ha kjennskap til ulike type saker, og ha 
anledning til å bygge seg opp erfaring gjennom mange tilsvarende type saker. Dette kan 
bidra til effektivitet i saksbehandlingen. 
 
Faglig sterk og tydelig ledelse av barneverntjenestene er et nasjonalt satsningsområde. For 
barnevernledelsen vil det kreve mer å lede en større virksomhet. Generelt vil behovet for 
administrasjon, samordning og rapportering øke med to kommunale systemer å forholde seg 
til. Det vil bli flere samhandlingsarenaer og kontaktpersoner, og ledelsen vil måtte samkjøre 
seg slik at flere kan representere tjenesten utad. 
 
En felles tjeneste vil ha bedre forutsetninger for å unngå store kjøp av tjenester. Kjøp av 
saksbehandlertjenester medfører behov for å følge opp og kontrollere arbeidet i stor grad 
for å sikre lovkrav og interne rutiner. Ved å avvikle slike kjøp unngås dobbeltarbeidet som 
følger av at ledelsen selv må delta i store deler av oppgaveutførelsen for å ivareta 
myndighetsutøvelsen. 
 
Det vil overveiende sannsynligvis være kostnadseffektivt å ha én felles tjeneste som ruster 
seg mot ny lov, fremfor å bygge opp to tjenester som hver for seg skal håndtere de endringer 
som kommer. Dette støttes av en undersøkelse Telemarksforskning gjorde av 
kostnadsutviklingen i kommunale barnevern i 2010. Rapporten konkluderte med at 
kostnadsveksten i kommuner med interkommunale samarbeid har vært svakere enn i andre 
små kommuner. Det utledes av dette at etablering av interkommunale barnevern er en mer 
kostnadseffektiv måte å styrke barnevernet på i små kommuner enn om kommunene skulle 
videreutviklet tjenesten hver for seg. 
 
Sårbarhet 
For Gausdal og Øyer er temaet sårbarhet særlig aktuelt. I mindre kommuner er 
habilitetsutfordringene sentrale, og det er få ansatte å spille på. Dette gjelder særlig i 
perioder med fravær, vakanser eller store saksmengder (naturlige svingninger). 
 
Selv ved sammenslåing av de to tjenestene, vil barnevern fortsatt være en sårbar tjeneste. 
Samtidig vil en interkommunal tjeneste være mindre sårbar enn tjenestene hver for seg. En 
større tjeneste vil ha fordelen av å ha flere ansatte som kan avlaste hverandre. 
 
For å kunne avlaste saksbehandlere på saker som omfatter habilitet, kompleksitet, 
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rettsbehandling eller saker som på andre måter er svært krevende, er det en klar fordel å ha 
ledelse som ikke har oppfølgingsansvar i enkeltsaker. Ved behov kan leder tre inn i saker. 
 
Samarbeidsavtale 
For dette samarbeidet, anbefaler kommunedirektøren administrativt 
vertskommunesamarbeid. 
 
Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale som oppfyller lovens krav. Forslaget til avtale 
er vedlagt denne saken. 
 
Når samarbeidet innledes kan det gis en generell instruks om hvordan saker skal løses på 
vegne av samarbeidskommunene, eller en samarbeidskommune kan gi spesiell instruks for 
saker som alene angår denne kommunen eller dens innbyggere. I praksis vil dette ofte løses i 
form av en administrativ avtale om tjenesteleveransen, som gir retning for hvordan arbeidet 
skal utføres og rapportering til samarbeidskommuner skal skje. En slik avtale inngås 
eventuelt på kommunedirektørnivå. 
 
Kommunedirektørens anbefaling 
Det er kommunedirektørens oppfatning at det er mange positive effekter ved å slå sammen 
de to barneverntjenestene. Med tanke på kvalitet vil en sammenslåing muliggjøre en annen 
type struktur og organisering enn i dag. Mulighet for etablering av team med ulik 
kompetanse påvirker evne og mulighet til ressursutnyttelse positivt. 
 
En interkommunal tjeneste vil med overveiende sannsynlighet gjøre barnevernet mer 
effektivt og mindre sårbart. Det vil gi bredere kompetanse, bedre kapasitet og flere 
muligheter for kollegabasert veiledning og støtte, blant annet ved spørsmål om habilitet og i 
konfliktsituasjoner. I tillegg forventes det å være enklere å rekruttere til stillinger i en ny og 
større tjeneste, samt at en får mindre utskiftning av personale. 
 
Etablering av et vertskommunesamarbeid vil ikke gi økonomisk innsparing for 
deltakerkommunene, da dagens driftsnivå anses å måtte videreføres. Utgifter til enkelttiltak 
vil uansett  bæres av bostedskommunen, og er derfor ikke en del av regnestykket. Som 
tidligere nevnt, kan det oppleves som tryggere å ta kontakt med eller melde saker til en 
større tjeneste, noe som kan medføre økt press på tjenesten i en periode og derigjennom 
økte kostnader. Samtidig innebærer et slikt oppsving at barn og familier som tidligere ikke 
har vært kjent for barneverntjenesten kan få hjelpen de har behov for. Det er vanskelig å 
forutse om en slik økning eventuelt vil bli av midlertidig eller varig art. Selv om samarbeidet 
ikke gir økonomisk innsparing på kort sikt, forventes det en mindre kostnadsvekst som følge 
av endringer av kommunens ansvar etter barnevernloven enn om tjenestene står alene. 
 
De kommende endringene i barnevernloven forventes å tre i kraft fra 2022. Reformen gir 
kommunene større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. 
 
Den nye økonomiske modellen som følger av ny barnevernlov vil medføre et stadig større 
behov for å utvikle gode tiltak i kommunal egenregi. Utviklingen heller til at barnevernssaker 
blir mer komplekse. Det kreves en sterk fagledelse både for å sørge for utvikling av 
barneverntjenestens saksbehandlingskompetanse, utredningskompetanse og utvikling av 
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tiltak i egenregi. Dette er også viktig for å trygge ansatte på egen kompetanse og unngå høy 
utskifting av personale og sykefravær i en stadig mer krevende tjeneste. Det er et faktum at 
barneverntjenesten er i en særstilling når det gjelder å måtte stå i interessemotsetninger 
mellom foreldre og barn, stadig flere og mer negativ medieinteresse, samt presset fra ulike 
interesseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt som ønsker å aksjonere mot det norske 
barnevernet. 
 
For å være i stand til å møte alle nye krav for framtidens barnevern, er det en fordel å være 
en større, mer robust fagtjeneste. Dersom kommunestyrene kommer til at det skal etableres 
et vertskommunesamarbeid knyttet til barneverntjenesten, vil Gausdal sikre at praktiske 
løsninger er på plass før oppstart. De to tjenestene vil også arbeide videre med å opparbeide 
en felles fagkultur frem mot sammenslåingen. 
 
Etter en helhetlig vurdering, anbefaler kommunedirektøren at det etableres en 
interkommunal barneverntjeneste for Øyer og Gausdal med virkning fra 1.1.2021. Det 
foreslås at tjenestens budsjettramme ved oppstart tilsvarer summen av kommunens 
separate driftsbudsjetter for barneverntjenestene, med de presiseringer som framgår under 
økonomikapittelet. I tillegg vil det være en pris- og lønnsjustering opp til 2021-nivå. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste 
for Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med 
virkning fra 01.01.2021. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 109/20 

 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) reiste spørsmål om sin habilitet da hun er ansatt som 
formannskapssekretær i Gausdal kommune. Nisveta Tiro fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at hun erklæres habil i henhold til Forvaltningsloven § 6 og Kommuneloven § 13-3 
da hun ikke har vært med på å avgjøre eller forberede saken. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste 
for Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med 
virkning fra 01.01.2021. 
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SLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201807  
Arkivsaksnr.: 18/2010     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
66/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kommunens forslag til bestemmelser der alle endringer er inntatt, sist revidert 03.09.2020 
Plankart, sist revidert 10.06.2020 
Planbeskrivelse, datert 02.05.2019 
ROS-analyse, datert 02.02.2019 
Tillegg til planbeskrivelsen – utarbeidet av kommunen, datert 15.06.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak (43/19) 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3 med plankart sist revidert 10.06.2020 og bestemmelser 
sist revidert 03.09.2020. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er 
innarbeidet i reguleringsbestemmelser.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Kongsvegen 3 Eiendom AS. 
Plankonsulent er Planråd AS. 
 

BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum og har adressen 
Kongsvegen 3. Nærmeste nabo på nordsiden er Coop 
Extra, Øyer idrettsplass ligger i øst med etablerte 
fotballbaner og friområder, i sør ligger Hafjellrampa – 
et handelstorg med butikker, kontor og leiligheter. I 
vest grenser planen mot Kongsvegen. 
 
 
 

PLANSTATUS 
Kongsvegen 3 er regulert til sentrumsformål i gjeldende områdeplan for Øyer sentrum, 
vedtatt 21.03.2013. Sammen med Coop Extra utgjør planområdet S2 i områdeplanen. 
Formålet omfatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting, 
bevertning og boligformål.  

Øyer 
idrettsplass

Coop 
Extra

Hafjellrampa

Planområdet
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PLANENS FORMÅL 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en utvidelse av dagens næringsbebyggelse, i 
tillegg til å regulere inn torg i arealet mellom Kongsvegen 3 og 5.  
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 06.09.2018 og planforslaget er utarbeidet i dialog med 
kommunen. Iht. KU-forskriftens bestemmelser utløser ikke reguleringsarbeidet krav til 
konsekvensutredning. Innspill til varsel om oppstart og merknader er nærmere gjennomgått 
og vurdert i planbeskrivelsen. 
Det ble holdt et informasjonsmøte/åpent møte om planarbeidet 29.01.2019 på Tingberg 
hvor foreløpig planarbeid ble lagt frem. Planforslaget ble fremmet for behandling i 
planutvalget 04.06.19 (sak 30/19,) hvor det ble enstemmig vedtatt å sende planen tilbake til 
administrasjonen for videre bearbeiding. Forslagsstiller foretar noen endringer som følge av 
dette, men mener det er vanskelig å imøtekomme krav om parkering under bakken og full 
andre etasje over næringsbygg.  
 
Kommunedirektøren utarbeider en revidert utgave for å imøtekomme politikerne fullt ut, og 
20.08.19 blir det vedtatt av planutvalget å legge begge forslag ut til offentlig ettersyn. Det 
kom inn 5 merknader, hvorav 1 innsigelse, som er vurdert av kommunedirektøren. 
Innsigelsen er imøtekommet med supplerende bestemmelser angående støy. Det er også 
foretatt noen mindre endringer i bestemmelsene som følge av høringsuttalelsene. 
 
FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG 
Arealformål 
Hensikten med planen er å regulere større arealer til næringsareal tilknyttet Kongsvegen 3, 
samt regulere til torg mellom Kongsvegen 3 og 5. Det skal tilrettelegges for flere 
bruksområder; herunder handel, servering, flerbruk ved arrangementer og andre aktiviteter 
med ulikt bruksformål. 
 
I dialog med kommunen er arealformål endret fra «Kombinert formål» til «Sentrumsformål». 
Dette på grunn av at standardiserte kombinasjonsformål legger føringer på konkret bruk av 
areal/bygning.  Forslagsstiller har mange ideer om hva området kan brukes til, og fra 
kommunen sin side åpner dette formålet opp for boligbebyggelse, uten at dette er hensikten 
fra forslagsstillers hold. 
 
Utforming og utnyttelsesgrad 
I overordnet plan er utnyttelsesgrad i utgangspunktet satt til 50% BYA, men at den kan økes 
til 75% dersom dette redegjøres for. I planbestemmelsene er det åpnet opp for 75% BYA 
uten at dette er nærmere begrunnet, men kommunedirektøren støtter opp under dette, da 
det er ønskelig med høy utnytting i sentrum.  
 
Et forprosjekt som vises i planbeskrivelsen illustrerer et bygg i 1 etasje over bakkenivå, men 
deler av underetasjen vises også mot Kongsvegen. Bestemmelse er utformet slik at det 
åpnes for bygg i 1 etasje over terreng. Dette er imot politikernes ønske og overordnet plan 
som setter krav om minimum 2 etasjer. Det påpekes fra forslagsstiller at det kan bygges slik 
at det fremstår som et to-etasjers bygg.  
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I forprosjektet er det også vist et bygg med flatt tak, selv om det fremgår av bestemmelsene 
at takform bør være saltak. Krav til utforming må utformes som skal-bestemmelse dersom 
det skal være ufravikelig. Forslagsstiller ønsker i utgangspunktet ikke å sette krav til saltak da 
utviklingsmulighetene på eiendommen forringes og det vil være uheldig for fremtidig tilbygg 
dersom man skal bygge på ny etasje. Likebehandling trekkes også frem som argument, og 
det påpekes at det er gitt rom for flate tak i Øyer sentrum tidligere.  
 
Tre skal være det dominerende fasadeelementet. Fasadematerialer kan være en 
kombinasjon av stålplatekassetter og elementer av trestrukturer, med dominerende innslag 
av tre- og naturmaterialer. Det skal brukes en fargeskala som refererer til jordfarger. Det skal 
hensyntas at bygningen ligger i Øyer sentrum, og bestrebes å tilføre det store 
bygningsvolumet estetiske verdier som er tilpasset stedlig og tilgrensende bebyggelse. Det 
skal vektlegges at bebyggelsen gis aktive fasader mot Kongsvegen og mot torgområdet. 
 
Et viktig plangrep er å sikre tilgjengelighet mot idrettsplassen i øst. Planen legger videre til 
rette for at det kan oppføres trapp/amfi som bebyggelse, en scene og/eller andre tiltak som 
gir en naturlig tilknytning til torget. Plangrensen omfatter ikke skråningen mot 
idrettsplassen, men utformingen ivaretar sammenhengen av arealene. 
 
Forslagsstiller ønsker at byggelinjen mot Kongsvegen fravikes ift. overordnet plan, slik at 
bebyggelsen kan plasseres på linje med nabobygget. Dette støttes fra politisk hold.  
 
Parkering  
På arealet som er regulert til torg, tillates det etablert parkeringsanlegg med kombinerte 
arealer for ulike torgfunksjoner. Politikernes forventning om parkering under bakkenivå 
mener forslagsstiller ikke er regningsvarende og at utvikling vil stoppe. Parkering er dermed 
tenkt løst på terreng, men det åpnes opp for parkering under terreng uten at dette er satt 
som et krav.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 02.02.19 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med 4 hendelser der risiko ikke kan elimineres; alle 
av trafikal art. For å senke risikonivået til akseptabelt nivå, vil god skilting og oversiktlige 
trafikkmønster være påkrevet.  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS PLANFORSLAG – AVVIK FRA FORSLAGSSTILLER  
 
Arealformål 
Plankartet er likt i begge planforslag, og arealformålene omfatter i hovedsak 
«sentrumsformål» og «torg.» I forslaget til kommunedirektøren er det likevel lagt inn 
bestemmelser som i større grad åpner opp for boligbebyggelse da det kreves minimum 2 
etasjer, hvorav det vil være naturlig å plassere boenheter i en øvre etasje. Det er også 
medtatt bestemmelser om uteareal, lekeareal, parkering og støyskjerming for å tilrettelegge 
for beboelse.  
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Utforming og utnyttelsesgrad 
Det er nedfelt krav om minimum to etasjer over bakkenivå iht. overordnet plan, politikernes 
forventninger og regionale retningslinjer som forutsetter høy utnytting i sentrumsnære 
områder. Pkt. 3.1.3 er dermed formulert som at to etasjer over bakkenivå er et 
minimumskrav.  
 
Det er også satt skal-bestemmelse mht. saltak i pkt. 3.1.4. Eneste unntak er dersom det skal 
bygges takterrasse. Kommunedirektøren er av den oppfatning at saltak med fordel kan 
benyttes på et rektangulært bygg uten at det blir dominerende. Dagens bygg er oppført slik, 
og det bør kunne videreføres selv om bygget både øker i størrelse og høyde. 
 
Parkering 
Parkering under bakkenivå er et ønske fra politisk hold, og kommunedirektøren støtter opp 
om dette mtp. at det er regulert til flere etasjer. Det er nedfelt i bestemmelsene at parkering 
for bebyggelsens etasje H2 og H3 skal løses under terreng/i underetasje. Parkering for etasje 
H1 kan løses på terreng. I tillegg er det listet opp ytterlige parkeringskrav som gjelder antall 
parkeringsplasser.  
 
ROS-analyse 
Kommunedirektøren er enig i risikovurderingen til forslagsstiller, men at skilting og 
oppmerking må medtas i planbestemmelsene for å sikre at det blir gjennomført. Det er 
derfor nedfelt i bestemmelsene at dette skal være på plass før bebyggelsen tas i bruk.  
 
På bakgrunn av innkomne merknader, har kommunedirektøren gjort ytterlige endringer i 
planforslaget som tas videre til sluttbehandling. Dette gjelder planbestemmelsene, og har 
ikke konsekvenser for det overordnede i planen. Bestemmelsene er bearbeidet for å 
imøtekomme regionale merknader og innsigelse. Disse konkretiseres under «samlet 
vurdering og endringer.»  
 
INNKOMNE MERKNADER OG KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING 
 

1. Lillehammer region brannvesen 
Brannvesenet har ingen innvendinger til plan, men minner om behovet for etablering av 
tilstrekkelig slokkevann og vannforsyning til brannslokking. 
 
Kommunedirektørens vurdering: Tatt til følge. 

 
2.  Statens vegvesen 
SVV støtter kommunen sine vurderinger. 
  
Kommunedirektørens vurdering: Tatt til orientering. 
 
3. NVE 
NVE viser til generelle merknader og veiledere. 
 
Kommunedirektørens vurdering: Tatt til orientering. 
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4.  Lunke Eiendom AS, v/ Ole Christian Lunke 
Lunke Eiendom poengterer at det er svært uheldig at det kreves flere etasjer med 
bebyggelse iht. kommunedirektørens forslag, og mener dette vil begrense mulighetene 
til å investere i næringsutvikling. Kravene som gjelder underjordisk garasje og leiligheter 
ansees også som uheldig. Dette medfører andre investeringer enn først tiltenkt, og kan i 
ytterste konsekvens føre til at all utvikling på tomten opphører. Det argumenteres med 
at det ikke er tilstrekkelig med etterspørsel etter leiligheter i Øyer.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
Det er forståelig at utbygger ikke ønsker føringer som får økonomiske konsekvenser for 
tenkt utvikling av eiendommen. Overordnet plan og regionale føringer for 
sentrumsutvikling tillegges likevel vekt, og politikerne var klare i sin forventning til at 
reguleringsplanen skulle videreføre sentrumsplanens krav til bebyggelse med minimum 
to etasjer. Høy utnytting i sentrumsnære områder vil også være i tråd med statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det vil skape en 
uheldig presedens dersom det tillates bygg i 1 etasje, og dette vil få konsekvenser for alle 
fremtidige reguleringsplaner i sentrumsområdene. Når det gjelder etterspørsel etter 
leiligheter, tyder utviklingen i sentrum på at det stadig er etterspørsel. Eksempelvis er 
det nylig vedtatt reguleringsendringer som åpner for flere leiligheter på Slettmoringen, 
samt det er igangsatt nytt byggetrinn på Granrudtunet.  
 
5. Fylkesmannen i Innlandet (innsigelse) 
Fylkesmannen er positiv til kommunens alternative planforslag, og anbefaler at dette 
videreføres. Det anerkjennes likevel at det er en del utfordringer ved boligbebyggelse i 
tettsteds- og bysentrum, og i denne reguleringsplanen gjelder det spesielt etablering av 
gode uteareal for barn og håndtering av støy fra veg.  
 
I forhold til barn- og unges interesser er fylkesmannen er enig i kommunedirektørens 
løsning for nærlekeplass på takterrasse. Det forventes at følgende tilføyes 
rekkefølgebestemmelsene; «Før det gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til boenhet 
nr. 8, skal felles takterrasse med lekeareal som er tilpasset mindre barn være 
opparbeidet.» 

 
På bakgrunn av manglende støyvurdering fremmer fylkesmannen innsigelse til 
kommunens forslag til reguleringsplan. Innsigelsen begrunnes med at det er lagt til rette 
for støyfølsom bebyggelse i gul støysone, og at støyfaglig utredning mangler. Det vises til 
at støyutfordringer skal avklares på reguleringsplannivå, med bindende bestemmelser 
der løsninger konkretiseres. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) skal legges til grunn, og boligbebyggelse bør bare tillates i gul sone dersom 
man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3 i 
støyretningslinjen. 
 
Det informeres om at innsigelsen kan imøtekommes gjennom en vurdering av 
støyforholdene, og utredning av avbøtende tiltak slik at grenseverdier for støy 
tilfredsstilles for uteoppholdsareal og utenfor rom til støyfølsomme bruksformål i de nye 
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boenhetene. Krav om gjennomføring av aktuelle avbøtende tiltak må forankres i 
planbestemmelsene, og medtas i rekkefølgebestemmelser.  
 
Ellers påpeker Fylkesmannen at krav til overvannshåndtering er omtalt i 
planbeskrivelsen, men ikke tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Dette anbefales gjort.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
I kommunens planforslag er det krav om at dersom det bygges 8 boenheter eller flere, 
skal det etableres en takterrasse som innehar et lekeareal som er tilpasset mindre barn. 
Dette mener kommunedirektøren er den beste løsningen for lekeplass for mindre barn, 
da torgarealet mellom næringsbyggene kombineres med parkering i det daglige. 
Bestemmelse ang. takterrasse og brukstillatelse tilføyes rekkefølgebestemmelsene slik 
fylkesmannen ber om.  

 
Når det gjelder støyvurdering er det i kommunens forslag til bestemmelser nedfelt at T-
1442 skal legges til grunn ved vurdering av støy og behov for avbøtende tiltak. Det 
fremkommer også at før byggetillatelse gis, skal det dokumenteres at støyfølsom 
bebyggelse er iht. retningslinjene, og eventuelt hvilke avbøtende tiltak som kreves. Med 
tanke på at det i reguleringsplanen åpnes opp for støyfølsom bebyggelse i gul sone, må 
det iverksettes tiltak som reduserer støyen til anbefalt nivå. Kommunedirektøren 
registrerer at fylkesmannen ønsker dette avklart på reguleringsplannivå, og at løsninger 
skal konkretiseres i reguleringsplan. For å imøtekomme innsigelsen, vil det bli 
innarbeidet ytterlige bestemmelser angående støy i kommunens planforslag, og på 
denne måten sikre at man tar stilling til problematikken tidligere i planprosessen.   

 
Følgende bestemmelser vil tilføyes planforslaget: 

 
- Boenheter med fasade i gul støysone skal være gjennomgående med minimum 

ett soverom vendt mot stille side (<55 db.)  
- Alle boenheter skal ha privat uteareal eller tilgang til felles uteareal med støynivå 

<55 dB. 
 

Rekkefølgebestemmelse: 

- Nødvendige støyskjermingstiltak skal være etablert før boligene tas i bruk.  

Under punkt 2.1 som angår byggesøknad skal følgende setninger tilføyes: 

- Ved byggesøknad skal det redegjøres for nødvendige tiltak for skjerming av støy, 
både i fasader og for uteareal for boliger. Det må dokumenteres at krav til 
innendørs og utendørs støynivå tilfredsstilles. 
 

Når det gjelder overvann, skal dette håndteres lokalt og det er i reguleringsplanen stilt 
krav om at byggesøknaden skal redegjøre for dette. Dette står nedfelt i bestemmelsene.   
6. Innlandet fylkeskommune 
Fylkeskommunen anbefaler at kommunens alternative planforslag videreføres. 
Tilrettelegging for høy utnytting i sentrumsnære områder og boliger med kort avstand til 
sentrale funksjoner er god arealutnyttelse og i tråd med føringer i Statlige 
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planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Utover dette 
bemerker fylkeskommunen følgende: 
- Løsninger for renovasjon bør avklares i planfasen gjennom bestemmelsene til planen. 
- Frisiktsone er vist i plankartet, men det er ikke knyttet bestemmelser til denne. Det bes 
om at dette følges opp før sluttbehandling av planen. 
- Byggeplan må godkjennes av Innlandet fylkeskommune ved tiltak som berører 
fylkesveg, samt at det må skrives en gjennomføringsavtale. Det bes om at det tas inn en 
formulering i reguleringsbestemmelsene om dette. 

 
Kommunedirektørens vurdering:  

- Når det gjelder renovasjon er kommunedirektøren enig i at avfallshåndtering bør 
forankres i planbestemmelsene og foreslår at det tilføyes en setning i pkt. 2.1. om 
at egnet renovasjonsløsning skal fremgå av byggesøknad.  

- For å sikre at frisiktsonen holdes fri for obstruksjoner, må hensynssonen 
forankres i bestemmelsene med følgende setning; «Innenfor frisiktsoner skal det 
ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0.5m over vegbanens 
nivå.» 

- Når det gjelder fylkeskommunal veg, vil det tilføyes under punkt ang. 
byggesøknad (2.1) følgende; «Tiltak som berører eller kommer i konflikt med 
fylkeskommunal veggrunn skal godkjennes av Innlandet fylkeskommune.» 

 
SAMLET VURDERING OG ENDRINGER: 
Det ble til offentlig ettersyn fremmet to alternative planforslag – et som er utarbeidet av 
regulant, og en revidert utgave som ble fremmet av kommunedirektøren for å imøtekomme 
politikerne sine forventninger, overordnet plan og regionale retningslinjer. Det fremgår av 
innspillene til regionale myndigheter at kommunens alternative planforslag bør videreføres. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor å ta dette videre til sluttbehandling. 
 
Basert på innkomne merknader har det blitt gjort noen endringer i planforslaget, da først og 
fremst i planbestemmelsene. Merknadene fra fylkeskommunen og fylkesmannen er 
imøtekommet, mens øvrige merknader er av en slik art at planforslaget kan godkjennes uten 
at det gjøres ytterlige endringer i planforslaget. Følgende endringer er blitt gjort etter 
offentlig ettersyn: 
 
1.4 Støy (tillegg) 

- Boenheter med fasade i gul støysone skal være gjennomgående med minimum ett 
soverom vendt mot stille side (<55 db.)  
- Alle boenheter skal ha privat uteareal eller tilgang til felles uteareal med støynivå <55 
dB. 
 

2.1 Krav i forbindelse med byggesøknad (tillegg) 
- Ved byggesøknad skal det redegjøres for nødvendige tiltak for skjerming av støy, både i 
fasader og for uteareal for boliger. Det må dokumenteres at krav til innendørs og 
utendørs støynivå tilfredsstilles. 

- Egnet renovasjonsløsning skal fremgå av byggesøknad.  
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- Tiltak som berører eller kommer i konflikt med fylkeskommunal veggrunn skal 
godkjennes av Innlandet fylkeskommune. 

 
 
 
5. HENSYNSSONE (nytt punkt) 
5.1 Frisiktsone 
Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 
0.5m over vegbanens nivå. 
 
 
5 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (nye punkt) 
5.4 6.4 Før det gis ferdigattest til boenhet nr. 8, skal felles takterrasse med lekeareal som er 
tilpasset mindre barn være opparbeidet. 
5.5 6.5 Nødvendige støyskjermingstiltak skal være etablert før boligene tas i bruk. 
 
Utbygger sitt forslag til plandokumenter er hørt, jf. pbl § 12-11. Etter en vurdering av vedtak 
ved første gangs behandling av planforslaget samt innkomne merknader fra regionale 
myndigheter, finner kommunedirektøren at utbygger sine planbestemmelser ikke legges 
frem som et alternativ til sluttbehandlingen. Pbl § 12-12 åpner for at det kan fremlegges 
alternativer i en sluttbehandling, men kommunedirektøren finner ikke dette tjenlig i denne 
saken. Kommunedirektøren anbefaler at kommunens reviderte planforslag vedtas med de 
endringer som er gjort etter offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020.  
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 15.09.2020 sak 87/20 

 
Behandling: 
Lars Høvren reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte. 
Lars Høvren er medeier i Stuttreist sammen med Ole Christian Lunke. Dette selskapet er 
tenkt leietager i Kongsvgen 3. Utfallet av reguleringsvedtak vil kunne påvirke økonomien til 
Stuttreist, som igjen vil kunne påvirke økonomien til Lars Høvren. Dette ansees som et 
særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til Lars Høvren, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. 
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Leder for Plan- og miljøutvalget Marthe Lang-Ree fremmet forslag om at Lars Høvren 
erklæres inhabil til å delta i behandlingen av reguleringsplanen for Kongsvegen 3, jf. 
Forvaltningsloven § 6 andre ledd. 
Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt, og Lars Høvren fratrådte under behandlingen av 
saken. 
 
Omforent forslag: 

 I avsnitt 2 i pkt. 1.1 endre «skal» til «kan» 
 Endring i pkt. 1.1: Tillegg til 3. avsnitt: Det skal etableres en passasje mot 

Hafjellrampa. 
 Endring i pkt 3.1.3, 3. avsnitt: «skal” endres til ”kan” 

 
Begrunnelse for endring, og fravik fra områdeplanen: Sikre framdrift for utbygging på tomta. 
 
Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. Omforente endringer ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020, med følgende endringer 
 

 I avsnitt 2 i pkt. 1.1 endre «skal» til «kan» 
 Endring i pkt. 1.1: Tillegg til 3. avsnitt: Det skal etableres en passasje mot 

Hafjellrampa. 
 Endring i pkt 3.1.3, 3. avsnitt: «skal” endres til ”kan” 

Begrunnelse for endring, og fravik fra områdeplanen: Sikre framdrift for utbygging på tomta. 
 
Lars Høvren tiltrådte. 
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SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201809  
Arkivsaksnr.: 18/2465     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/20 Formannskapet 15.09.2020 
 
67/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, 3.9.2020 
2. Planbestemmelser, 3.9.2020 
3. Plankart C0, 3.9.2020 
4. Plankart C1, 3.9.2020  
5. Temakart for hensynssoner i Øyer kommune, 1.9.2020 
6. Merknadsbehandling fra Nye Veier AS, 23.6.2020 
7. Høring av planforslag for kryssløsning på Ensby, 8.7.2020 
8. Varsel og høring av planutvidelse innenfor hensynssone ras, 6.7.2020 
9. Prosessnotat om høring og utvidelse, 4.9.2020 
10. ROS-analyse, 23.6.2020 
11. Estetisk oppfølgingsplan, 23.6.2020 
12. Anleggsgjennomføringsrapport, 20.4.2020 
13. Ytre-miljø plan (YM-plan), 23.6.2020 
14. Massedisponeringsplan, 23.6.2020 
15. Fagrapport støy, 23.6.2020 
16. Støykart for C0 og C1, 1,5 meters målehøyde, datert 28.02.20 
17. Støykart for C0 og C1, 4 meters målehøyde, datert 28.02.20 
18. Trafikkberegninger for ulike kryssløsninger for E6  Øyer, Cowi, 17.6.2020 
19. Trafikksikkerhetsmessig vurdering av fv. 2522, 12.6.2020 
20. Notat – flomforhold langs ny E6 Storhove – Øyer, Asplan Viak, 15.6.2020 
21. Rensing av overvann fra vei, Asplan Viak, 6.5.2020 
22. Oversikt og oppsummeringer av skredvurderinger, Asplan Viak, 23.6.2020 
23. Skredfarevurderinger for bebyggelse (20280-01-1), Skred AS, 9.6.2020 
24. Revurdering av område for vernskog (18411-08-1), Skred AS, 12.6.2020 
25. Skredfarevurdering (18411-02-1) Skred AS, 08.02.2019 
26. Skredsikringstiltak (18411-03-1) Skred AS, 12.03.2019 
27. Tilstrekkelig areal for skredsikring (18411-05-1), Skred AS 28.4.2020 
28. Supplerende uttalelse tilstrekkelig areal for skredsikring (18411-06-2), 27.5.2020 
29. Skredfarevurdering (18411-04-1) Skred AS, 28.02.2020 
30. Foreløpig skredfarevurdering for nordre påhugg – alt A3 og B, 18.1.2019 
31. Notat knyttet til skjøtselssoner (18411-09-2) Skred AS, 28.8.2020  
32. Notat med forslag til skjøtselstiltak, Kistefos skog AS, 30.8.2020 
33. Notat – juridisk vurdering av skredsikringstiltak, Advokatfirma Tofte, 22.6.2020 
34. Notat om ekspropriasjonsgrunnlag, Advokatfirmaet Tofte, 28.8.2020 
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35. E6 Storhove – Øyer, KU Landskapsbilde, 16.08.2019 
36. E6 Storhove – Øyer, KU Naturmangfold, 16.08.2019 
37. E6 Storhove – Øyer, KU Naturressurser, 16.08.2019 
38. E6 Storhove – Øyer, KU Friluftsliv / by- og bygdeliv, 16.08.2019 
39. E6 Storhove – Øyer, KU Kulturarv, 16.08.2019 
40. E6 Storhove – Øyer, Prissatte konsekvenser, 16.08.2019  
41. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport trafikk og trafikksikkerhet, 16.08.2019 
42. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport lokal og regional utvikling, 16.08.2019 
43. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport luftforurensing, 16.08.2019 

 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 KST-sak 115/19 
 FSK-sak 25/20 
 Tegningshefte 16.08.2019 
 Varsel om oppstart, datert, 19.02.2019  
 Oppsummering høringsuttalelser fra Lillehammer sitt første offentlige ettersyn 

28.02.2020 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt revidert forslag til detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer. 
Nye Veier har, i samråd med Øyer kommune, innarbeidet justeringer av planforslaget som 
følge av innsigelser og merknader fra statlige og regionale aktører, organisasjoner og 
offentligheten for øvrig etter høring. Kommunedirektøren anser planforslaget å være av 
tilfredsstillende kvalitet for sluttbehandling, og anbefaler alternativ C0 – opprettholdelse av 
kryss på Ensby.  
 
Saksutredning: 
Planarbeidet omfatter ny E6 i både Lillehammer og Øyer kommune. I overordnet planfase 
ble det vedtatt en kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby. Planavgrensningen på 
kommunedelplanen strakk seg kun 800 m nord for Ensbykrysset. Før neste plannivå ble det 
besluttet i Stortinget at Nye Veier skulle detaljregulere og bygge strekningen og det ble 
bestemt at parsellen skulle forlenges til utløpet av Mosåa. I arbeidet med planmaterialet ble 
det klart at Hunderfossen er en flaskehals, så til offentlig ettersyn ble det kun utarbeidet 
plankart som regulerer ny E6 frem til Hunderfossen. Alle konsekvensutredninger inneholder 
likevel også alternativer som strakk seg til utløpet av Mosåa. 
 
FORSLAGSSTILLER: 
Detaljreguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Asplan Viak AS på vegne av 
Nye Veier AS. Asplan Viak har videreført og supplert plandokumenter som opprinnelig ble 
ført i pennen av COWI AS.  
 
PLANENS FORMÅL: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t 
fra Øyer grense i sør til Hunderfossen i nord.  
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PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
Medvirkning i planprosessen før vedtak om offentlig ettersyn fremgår av KST-sak 115/19. I 
KST-sak 115/19 ble det vedtatt en rekke krav til innholdet i planforslaget før dette kunne 
sendes ut på høring. Blant annet ble det satt som vilkår at planmaterialet skulle inneholde en 
gang/sykkelveg langs fv. 2522 Måkrudgutua-Ensby for å kunne høres. Vedtaket resulterte i at 
det ikke var mulig å legge planmaterialet ut på høring før det var vesentlig endret. Nye Veier 
har kjørt en felles planprosess med separate kommunevise dokumenter ovenfor 
Lillehammer og Øyer kommune. Dette medførte at Lillehammer kommune gjennomførte 
høring av sitt planmateriale selv om vedtaket i Øyer kommune utsatte prosessen i Øyer. 
 
Etter behandling av planmaterialet i KST-sak 115/19 ble det gjennomført en rekke møter 
mellom Nye Veier og Øyer kommune for å skape forståelse for arbeidet som gjensto før 
planmaterialet var klart for offentlig ettersyn. Høring av planmaterialet i Lillehammer 
kommune ble gjenstand for flere innsigelser. Dette medførte at det ble enighet om at Nye 
Veier skulle omarbeide planmaterialet for begge kommunene, og tok sikte på en ny 
fremleggelse av planmateriale likt i kommunene.  
 
3.3.2020 oversendte Nye Veier et nytt planmateriale til kommunene. Dette ble gjennomgått 
av administrasjonen og sendt til politisk behandling i formannskapet 24.3.2020 (sak 25/20). 
Høring av planforslaget ble gjennomført i perioden 26.3.2020 - 13.5.2020. Det ble 
gjennomført et folkemøte 28.4.2020 via nettportalen Teams, der det ble anslått at ca. 50 
eksterne logget seg på og hadde anledning til å stille spørsmål. Arrangør var Nye Veier AS.  
 
I høringsperioden kom det inn totalt 23 uttalelser til planforslaget i Øyer, hvorav 8 fra 
offentlige myndigheter, 10 fra organisasjoner, lag og foreninger og 5 fra privatpersoner. Det 
er fremmet innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet 
fylkeskommune og NVE. Innsigelsene knyttet seg i hovedsak til faresone for ras og skred, 
bestemmelser om flom og vassdrag, manglende sammenheng mellom ROS-analyse og 
bestemmelser, kulturhistorisk trafikkmiljø på Ensby og behovet for å sikre myke trafikanter 
langs fv. 2522. Merknadsbehandling fra Nye Veier er sammenfattet i et eget dokument, se 
vedlegg 6. 
 
Etter høringsperioden har kommunene hatt en rekke møter med Nye Veier AS, Asplan Viak, 
ekstern spesialkompetanse innenfor fagfeltene ras/skred og skogskjøtsel. I tillegg har det 
vært en rekke dialogmøter med regionale myndigheter for å finne løsninger på merknader 
og innsigelser. Kommunene har i all hovedsak deltatt sammen på møter fordi 
problemstillingene ofte var felles. 
 
I arbeidet med sluttbehandling ble det avdekket at planavgrensningen ikke var tilstrekkelig 
stor nok for å sikre arealer til hensynssone ras/vegetasjonssikring. I starten på juli ble det 
derfor varslet utvidelse av planområdet, samtidig som det ble ansett som en høring av 
planmaterialet som lå til grunn for utvidelsen. I tillegg ble det i samme tidsrom gjennomført 
en høring til noen berørte grunneiere for et nytt forslag til kryssløsning på Ensby. Disse to 
høringene er oppsummert i vedlegg 9. Totalt er det gjennomført tre høringer av 
planforslaget. Kommunedirektøren er av den oppfatning at endringer gjort etter disse 
høringene tydeliggjør intensjonene i planmaterialet som har vært hørt, og dermed ikke 
utløser behov for ny høring.   
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Kort oppsummering av endringer etter offentlig ettersyn med høringsfrist 13.5.2020: 

 Rasvoll er inntegnet på plankartet helt sør ved kommunegrensa. Denne er en 
forlengelse av en lengre rasvoll i Lillehammer. 

 Planområdet er utvidet ved kommunegrensa for å sikre tilstrekkelig areal til 
rasforebygging. 

 Kontrollplass for kjøretøy er innregulert i C1 alternativet. 
 Adkomst til Midtskog og Hunder bil-demontering er noe modifisert. 
 Adkomstveg for bebyggelse øst for fv. 2522 ved Ensbykrysset er endret i C0 

alternativet. 
 Bedre ivaretakelse av kulturhistorisk vegmiljø på Ensby i begge alternativ. 
 Innarbeidet viltpassasje i kulvert under Sagåa og justert parkeringsmulighet der. 
 Justeringer av bestemmelser for å imøtekomme merknader og innsigelser. Dette har 

omhandlet skred, vassdragsmiljø, støy, forurensning og ytre miljø. I tillegg har 
kommunen selv foreslått endringer av bestemmelsene uavhengig av eksterne 
innspill. Rekkefølgekrav skal sikre hvem som er ansvarlig for ulike elementer, også i 
driftsperioden etter vegåpning. 

 ROS-analyse, YM-plan, massedisponeringsplan og plan for anleggsgjennomføring er 
oppdatert og presisert. 

 Presiseringer i estetisk oppfølgingsplan for å tydeliggjøre krav til entreprenør for 
estetikk og landskapstilpasning av anlegget.  

 Det er gjort ytterligere utredninger som grunnlag for planmaterialet som omhandler 
skred og trafikkanalyser. 

 Planbeskrivelsen er oppdatert. 
 
PLANFORSLAGET SOM FORELIGGER TIL SLUTTBEHANDLING: 
Planforslaget er svært omfattende. To alternative plankart, bestemmelser, planbeskrivelse 
og ROS-analyse, en rekke KU-rapporter og fagrapporter og utredinger. Planbeskrivelsen gir 
en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av konsekvensutredningen (KU) og 
andre fagrapporter og utredninger. For å få en oversikt over planforslaget og hovedpunkter i 
underliggende rapporter vil planbeskrivelsen være nyttig lesning.  
  
Det vil være for omfattende å beskrive alle plandokumentene i saksframlegget, så under 
følger en kort sammenfatning av de mest sentrale temaene. 
 
Vegtrasé og regulert område 
I Lillehammer kommune bytter E6 og fv. 2522 plassering i forhold til dagens situasjon. Dette 
medfører at fv. 2522 fra Øyer grense blir liggende på østsiden av ny E6. I Øyer kommune 
planlegges E6 som en breddeutvidelse av dagens E6 trasé fra Ensby og nord til 
Hunderfossen. Vegen skal dimensjoneres for 110 km/t, og Statens vegvesens vegnormaler er 
lagt til grunn. Kryssløsning er den vesentligste forskjellen på plankartene. C0 har kryss på 
Ensby. C1 medfører at Ensbykrysset opphører og at et halvkryss etableres ved Midtskog, der 
det blir av- og påkjøringsramper for trafikk til/fra sørlig retning. I begge alternativene er det 
nå regulert inn kontrollplass på Ensby. For å ivareta det kulturhistoriske vegmiljøet på Ensby 
er det gjort justeringer etter offentlig ettersyn som sikrer dette unike miljøet og medfører at 
Innlandet fylkeskommune trolig trekker sin innsigelse innen fagfeltet. 
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Konsekvensutredning 
Det er laget mange konsekvensutredninger innenfor ulike temaområder. Disse ligger til 
grunn for de øvrige plandokumentene. Det er ikke gjort endringer i KU-rapportene etter 
offentlig ettersyn. Gjennom planprosessen er det jobbet aktivt med å sikre at de negative 
konsekvensene av vegbyggingen blir så små som mulig. Planforslaget er forsøkt tilrettelagt 
slik at blant annet friluftsliv/fiske og vilt får gode fremtidige forhold. Vegprosjektet har også 
utløst en prosess for bygging av gang - og sykkelvegløsning fra Måkrudgutua til Ensbykrysset. 
Dette er et viktig tiltak for folkehelse generelt og Øyersamfunnet spesielt. 
 
ROS-analyse 
ROS-analysen for planforslaget viser sannsynlighet og konsekvens for ulike tema og foreslår 
avbøtende tiltak der dette ses som nødvendig. Denne er omarbeidet for å imøtekomme 
innsigelser fra regionale myndigheter. Funn i ROS-analysen er hensyntatt i 
planbestemmelser. 
 
Tematiske rapporter og utredninger 
Det er i tillegg til KU laget en rekke temarapporter/fagrapporter. Noen av disse er reviderte 
til denne fremleggelsen.   
 
Fagrapport støy beskriver skjerming av støyfølsom bebyggelse (boliger) med langsgående 
skjermer/voller langs vegen. Det foreslås skjerming (skjerm eller voll) i 4 og 5 m høyde. Der 
det ikke oppnås ønsket effekt med slike tiltak, må lokale skjermingstiltak vurderes. 3 
boligeiendommer ligger i rød støysone uten skjermingstiltak i plankartet, og må gis lokale 
skjermingstiltak ihht. T-1442/16. Bestemmelsen om støy er skjerpet slik at det nå står at det 
skal gis skjerming.  
 
Det er gjort en trafikkanalyse for fv. 2522 etter høringsperioden.  Det konkluderes i 
rapporten med at behovet for gang- og sykkelveg allerede er tilstede på deler av strekningen 
da den er definert som skoleveg for 2. - 10. klasse. Således er behovet til stede uavhengig av 
om E6 medvirker til økt ÅDT på strekningen Ensby – Øyer sentrum.  Rapporten viser også at 
trafikken på fv. 2522 mellom Ensby og Øyer sentrum vil øke betraktelig når det innføres bom 
på ny E6.  Dette kalles trafikkavvisning. 
 
Plan for ytre miljø (YM-plan) er omarbeidet på bakgrunn av innsigelser og dialog med 
kommunene. YM-plan omfatter alle forhold som er tilknyttet ytre miljø, inkludert tema som 
overvann, flom, skred, forurensning og andre potensielle miljøulemper. Flere av tiltakene i 
planen er trukket inn i planbestemmelsene.  
 
Plan for massedisponering og -anleggsfasen viser forslag til hvordan masseoverskudd 
midlertidig og permanent kan løses, og hvordan man kan gjennomføre anleggsarbeidet. Det 
er gjort presiseringer mht. deponering av forurenset masse. 
 
Plan for estetisk oppfølging setter krav til utforming av det visuelle inntrykket av veganlegget 
og sidearealene. Denne er også omarbeidet på bakgrunn av innsigelser fra regionale 
myndigheter. 
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Nye veier sin anbefaling (s. 137 i planbeskrivelsen) inntas under: 
« Nye Veier stiller seg positiv til begge de forelagte planalternativene i Øyer kommune, 
alternativ C0 og C1, og lar det derfor være opp til Øyer kommune å velge det alternativet 
som bygger best opp om ønsket utvikling i kommunen. På et faglig grunnlag anbefales 
alternativ C1 i Øyer kommune, ettersom dette alternativet gir høyest samfunnsøkonomisk 
nytte, minst støy og ulemper for naboene langs fylkesvei 2522, lavest trafikkbelastning forbi 
skolene i Granrudmoen og er det alternativet som etter gjeldende kommuneplan vil bidra 
best til den planlagte utviklingen i kommunen. Nye Veier ser samtidig kommunens behov for 
å tilrettelegge for en mulig framtidig utvikling av Ensby til næringsformål, og at alternativ C0 
med kryss på Ensby vil åpne for flere muligheter enn det gjeldende kommuneplan legger opp 
til. Dette er vurderinger som faller inn under lokaldemokratiets oppgaver, og Nye Veier 
ønsker å støtte de veivalg lokaldemokratiet legger opp til.» 
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Planforslaget er svært komplekst. Dette kombinert med Nye Veier sitt ønske om rask 
fremdrift har gjort planprosessen krevende å følge for kommunene, involverte myndigheter 
og offentligheten for øvrig. Medvirkning for direkte berørte parter i et så omfangsrikt 
planarbeid har trolig vært krevende, men kommunedirektøren har hatt god dialog med disse 
og har hatt en utstrakt veiledning inn i planmaterialet. 
 
I Øyer kommune har det vært gjennomført en høring av hele planforslaget. I tillegg har det 
vært gjennomført to små separate prosesser etter offentlig ettersyn. En mindre høring og en 
varsling og høring av utvidelse av planområde. Disse hadde sammenfallende høringsperiode 
nå i sluttfasen før sluttbehandling.  
 
Det har vært tett samarbeid mellom Lillehammer og Øyer kommuner med kvalitetssikring og 
samkjøring. Nye Veier har tilrettelagt for bred medvirkning under vegs, både med jevnlige 
kontaktpunkt med berørte myndigheter, åpne møter og gjennom en medvirkningsportal på 
nett. I medvirkningsportalen har de samlet inn innspill fra berørte og andre og informert om 
prosjektet. Prosessen og medvirkningsopplegget har vært ressurskrevende. 
Kommunedirektøren mener likevel det har vært nødvendig, og at planforslaget gjennom 
dette er gjort godt kjent. Innspill og merknader har vært vurdert og innarbeidet, og 
kommunedirektøren mener endringene som er gjennomført som følge av prosessen har 
vært med på å sikre viktige samfunnsinteresser. 
 
Det er siden midten av mai 2020 jobbet med å løse innsigelser til planforslaget. Det har vært 
en god dialog med regionale myndigheter. Med forbehold om at planen vedtas med de 
endringer som er gjennomført etter høring, er kommunedirektørens oppfatning at 
innsigelsene er løst. NVE har vært med på å utforme presiserte bestemmelser for vannmiljø 
og skred. Fylkesmannen har akseptert foreslåtte endringer i ROS-analysen og bestemmelser 
knyttet til funn i denne. Innsigelsen fra Innlandet fylkeskommune er forsøkt innfridd med et 
trafikknotat samt rekkefølgebestemmelser. Innsigelse til vegløsningen på Ensby er forsøkt 
løst ved å legge om private adkomstveger for å sikre det trafikkhistoriske kulturmiljøet.   
 



  Sak 67/20 

 Side 50 av 80   

Under følger en vurdering av utvalgte problemstillinger, med fokus på endringer etter 
offentlig ettersyn. Det anbefales å bruke planbeskrivelsen for å få oversikt over 
planmaterialet og enkelttema. Det vises for øvrig til vedlagt plankart, bestemmelser og 
øvrige vedlegg. Plankartene inneholder alle juridiske linjer for hensynssoner og liknende, og 
fremstår derfor noe rotete. For å få oversikt over hensynssonenes plassering, anbefales det 
derfor å se til temakartene som er i vedlegg 5. 
 
Kryssløsningene C0 og C1 
Kryssløsning C0 er noe omarbeidet etter offentlig ettersyn. Kommunedirektørens merknad 
ved første gangs behandling og fylkeskommunens innsigelse har medvirket til at Nye Veier 
har funnet å kunne stramme inn vegformålet slik at det kulturhistoriske vegmiljøet blir bedre 
ivaretatt. Tidligere rv. 50 går tapt, men arealet rundt Kongevegen blir bedre ivaretatt. 
Hensynssone for midlertidig anleggsområdet er tatt vekk fra området og sikrer at det ikke 
blir gjort ødeleggelser av kulturmiljøet. Endringen har også medført endrede avkjørsler for 
noen husstander på Ensby. 
 
C1 er ikke vesentlig endret, men broløsningen over til Midtskog er noe endret og 
sammenføyd med avkjøring til Hunder bil-demontering. Det er lagt inn kontrollplass på 
Ensby også i C1-alternativet. Dersom dette alternativet vedtas vil det medføre økt 
tungtrafikk på strekningen mellom Midtskog og Ensby. Etter endt kontroll av kjøretøy i 
nordgående retning må kjøretøyet kjøre til Granrudmokrysset for å komme seg videre 
nordover. Dette er ikke optimalt. 
 
Kulturminner/Kulturmiljø 
Pilegrimsleden fra Øyer kommune grense til Ensby blir omlagt i planforslaget. I dag følger 
leden fv. 2522 fra Fåberg. Siden leden blir omlagt i Lillehammer kommune vil det også være 
naturlig å finne en god trasé inn mot Ensby og kommunedirektøren mener planforslaget nå 
gir en god løsning. Pilegrimsleden er lagt oppstrøms rasvoll på kommunegrensa og videre går 
den i skogsterreng inn mot Ensby. Ved Ensby blir den sammenfallende med Kongevegen. Det 
har også vært viktig for kommunedirektøren at området rundt Kongevegen blir ivaretatt.  
 
Estetikk og landskapshensyn 
Nye Veier sin utbyggingsmodell gir stor frihet til entreprenøren i valg av konstruksjoner og 
materialer, og optimalisering av veglinja. Det har derfor vært viktig å sette noen rammer i 
reguleringsplanen som entreprenøren må jobbe innenfor. Gjennom planprosessen har det 
kommet inn flere tydelige krav til estetikk og landskapstilpasning. I tillegg til Nye Veiers 
estetiske veileder (som gjelder for alle deres prosjekt i hele landet) er det utarbeidet en 
estetetisk oppfølgingsplan for strekningen Storhove - Øyer. Denne er tilpasset lokale forhold, 
og har blant annet hentet mange av prinsippene fra «formingsveilederen for E6 Biri – Otta». 
Det stilles skal-krav til ulike elementer, og er satt noen premisser for fokusområdene på 
Ensby og Midtskog.   
 
Formingsveileder for Biri – Otta ble utarbeidet av Statens vegvesen da de hadde arbeidet 
med å planlegge ny E6 i Gudbrandsdalen. Denne skulle sikre at alle parsellene la samme 
prinsipper til grunn mht vegens tilpasning til landskapet og materialbruk. 
Formingsveilederen er svært detaljert, og på enkelte områder utdatert.  
Kommunedirektøren mener tilnærmingen med bruk av veilederen som et utgangspunkt for 
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estetisk oppfølgingsplan sikrer tilstrekkelig sammenheng med allerede bygde parseller på 
strekningen Biri-Otta. Oppfølgingsplanen lister opp prinsipper for utbygging som 
entreprenøren skal benytte i videre prosjektering av vegen og ulike veg-element. Det er 
supplert med flere illustrasjoner, snitt og mer informasjon om blå-grønne strukturer etter 
høringen, i tråd med Lillehammer kommunes merknader. Merknadene fra Lillehammer 
kommune er til dels dekkende for Øyer kommune også, men det stilles selvsagt store krav til 
utforming av portalområder for tunell. Det er også satt krav til kompetanse for de som skal 
prosjektere anlegget. For alle konstruksjoner kreves byggesaksbehandling. 
Kommunedirektøren mener estetikk og landskapstilpasning er ivaretatt i planen. På grunn av 
manglende kompetanse innenfor fagområdet administrativt i Øyer kommune, har 
kommunen støttet seg til Lillehammer kommunes faglige merknader.  
 
Ras og skred 
Fra kommunegrensa og ca. 350 m inn i Øyer kommune er det dokumentert at ny E6 vil være 
ras- og skredutsatt. Det har etter høring vært jobbet med å få dokumentasjon på reell fare, 
samt tiltak for å minske skredfaren. Vedlegg 22 oppsummerer utredningene frem til 
26.6.2020. Vedlegg 31-34 er utarbeidet etter at Nye Veier oversendte planmaterialet til 
behandling.   
 
Ved 1. gangs høring var kommunedirektøren skeptisk til håndteringen av ras- og 
skredproblematikken gjennom planmaterialet, og forventet at dette ble jobbet videre med i 
planprosessen mot sluttbehandling.   
 
Ras- og skredsikringen, i planforslaget til sluttbehandlingen, består av flere ulike elementer 
som samlet sett skal ta risikoen for ras og skred ned til akseptabelt nivå. Dette inkluderer;  
1. Skogen som ras- og skreddempende tiltak, med forbud om flatehogst og krav til 

særskilt skjøtsel innenfor hensynssonene.  
2. Øvrige ras og -skredsikringstiltak  
 
1. Skogen som ras- og skreddempende tiltak  
Skog i bratt terreng reduserer risikoen for - og konsekvensene av ras og skred. Dette 
forutsetter at skogen er vital og kan fornyes. Det har vært utarbeidet flere rapporter som 
vurderer hvor stor risiko det er for ras og skred i planområdet. En forutsetning satt i alle 
rapportene har vært at skogen ikke fjernes, men skjøttes på en slik måte at den over tid 
bevarer sin ras- og skreddempende effekt. Dette gjør at de andre sikringstiltakene i området 
kan være mindre omfattende. Det har i høringen vært stilt flere spørsmål tilknyttet denne 
måten å håndtere slik risiko på. 
 
Areal for faresone ras og skred 
Etter høring ble det avdekket at plankartet manglet deler av området som var vist i 
fagrapportene som nødvendig areal for tilstrekkelig ras- og skredsikring. Sommeren 2020 ble 
plangrensen derfor utvidet noe, og det er nå lagt hensynssone på hele arealet som er lagt til 
grunn i rapportene for sikring av skogen. Kommunedirektøren legger til grunn at 
arealbeslaget er anbefalt av fagkyndige, og har derfor akseptert omfanget som nødvendig 
for prosjektet. 
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Rettigheter til å skjøtte skogen 
Det er gjort en juridisk vurdering av mulighetsrommet til Nye veier for å sikre seg 
rettighetene til å skjøtte skogen. Nye Veier ønsker minnelige avtaler med grunneiere, slik at 
disse blir kompensert for tap som følge av begrensninger på deres areal i reguleringsplanen. 
Reguleringsplanen fratar, gjennom hensynssone for ras og skred og dens bestemmelser, 
grunneierne mulighetene til å drive skogen. Det er konkludert med at Nye veier (gjennom 
Statens Vegvesen) har ekspropriasjonsrett gjennom hensynssonen (se vedlegg 34) dersom 
man ikke får på plass minnelige avtaler med grunneiere. Kommunedirektøren legger til 
grunn for planvedtaket at Nye Veier har tilstrekkelig juridisk grunnlag til å sikre seg 
rettigheter til skjøtsel og at Nye Veier skal administrere slik skjøtsel. 
 
I reguleringsplanen er det lagt inn et rekkefølgekrav om at rettigheter til skjøtsel og 
skjøtselsplaner må være på plass før bygge- og anleggsarbeidene for E6 kan igangsettes. 
Kommunen har hele tiden vært opptatt av at ansvaret for skjøtsel av skogen tilligger vegeier. 
Gjennom rekkefølgekrav i planen mener kommunedirektøren dette er sikret.  
 
Kommunedirektøren forutsetter videre at skogeierne blir kompensert for tapet og 
belastningen reguleringsplanen gir. Det er i møter mellom kommunen og Nye Veier blitt 
enighet om at det skal inngås en avtale for dekking av kostnader med rassone for E6. Den 
nedfeller at det er Nye Veier og/eller den staten setter til å forvalte E6 som har den fulle 
økonomiske byrde med å sikre seg rettigheter til skjøtsel samt gjennomføre slik skjøtsel i all 
framtid. En slik avtale fremlegges for kommunestyret ved sluttbehandling til orientering. 
 
Skogskjøtsel av ras- og skredfarlig område 
Det har blant annet fra landbrukskontoret vært stilt spørsmål ved hvorvidt skogen kan drives 
på en måte som ivaretar den ras- og skreddempende effekten til skogen. Området er bratt 
og lite tilgjengelig. Det er erfaringsmessig problematisk å etablere driftsveger i slike områder 
fordi det kan føre til opphopning av vann og dermed øke faren for ras og skred. Det er 
utarbeidet et notat fra Kistefos skogtjenester (vedlegg 32), som bekrefter at det er 
gjennomførbart dersom man ikke legger til grunn at driften skal gi fortjeneste eller 
tømmervirke. Det er samtidig laget en rapport fra Skred AS (vedlegg 31) som presenterer 
noen prinsipper som må inkluderes i en skjøtselsplan for å sikre langsiktig ras- og 
skreddempende funksjon.  
 
Det ligger en rekke forutsetninger i notatene fra både Skred AS og Kistefos skogtjenester. 
Landbrukskontoret har vurdert innholdet i disse og mener skjøtselsplanen teoretisk sett kan 
ta opp i seg prinsippene som sikrer ras- og skreddempende funksjon, slik Kistefos skriver. De 
er likevel bekymret for om spesialskjøtsel av skogen er tilstrekkelig sikret i det lange 
tidsperspektivet vi snakker om. Skogen må skjøttes i hele vegens levetid. Dersom tømmer 
ikke skal tas ut men bli liggende i skogen, kan dette ha innvirkning på skoghelsen, blant 
annet utbredelse av barkebiller. Noe av det som gjør reduksjon av ras- og skredrisiko 
gjennom skogskjøtsel utfordrende å vurdere, er at det er lite praksis på denne typen 
håndtering av ras- og skredproblematikk. 
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Kommunedirektøren mener planbestemmelsene for hensynssonen, sammen med avtalen 
mellom Nye Veier og Øyer kommune hvor Nye Veier tar på seg de økonomiske 
konsekvensene av denne løsningen, er tilstrekkelig.  
 
2. Øvrige ras og -skredsikringstiltak 
I tillegg til skogen som ras- og skreddempende tiltak er det også behov for fysiske 
sikringstiltak. I vedlegg 25 anbefaler Skred AS å bygge eksempelvis en voll helt nord i 
Lillehammer kommune. Utstrekningen av denne vollen går inn i Øyer kommune. Mangel av 
arealformål og bestemmelser for å legge til rette for dette ble ikke oppdaget i arbeidet med 
planmaterialet før offentlig ettersyn, men ble oppdaget i sluttfasen og er nå innarbeidet i 
plankartet og i bestemmelsene. I samme rapport anbefales det ytterligere sikring på en gitt 
strekning videre nordover. Skred AS har foreslått at dette kan sikres med fangstgjerde for 
ras- og skredmasser. Slik Nye Veier planlegger sine vegprosjekter er det opp til entreprenør å 
velge hvilke type tiltak som skal bygges for å løse «utfordringen». Dette betyr at det kan 
være andre former for sikring som tilslutt blir bygd. 
 
Luft og støy 
Når det etableres nye støykilder skal eksisterende boliger og annen følsom bebyggelse 
skjermes mot støy. Dette er nedfelt i støyretningslinje T-1442. I støyanalysen, vedlegg 15,  er 
det sett på muligheten for å skjerme boliger gjennom langsgående støyskjermer eller voller 
langs E6. Det er innregulert i underkant av 2 km med støyskjerming. I tillegg vil det bli tilbudt 
lokale skjermingstiltak der skjerming langs veg ikke gir tilstrekkelig effekt. For 
planstrekningen i Øyer kommune er det beregnet at omkring 40 boliger ligger i gul sone og 3 
boliger ligger i rød støysone. Disse må skjermes for å komme innenfor akseptable støynivåer. 
Bestemmelsene er etter høringen presisert for å sette tydeligere krav til etablering av 
støytiltak, både på uteplass og for innendørsstøy. Det er også sikret skjerming av 
anleggsstøy. Kommunedirektøren mener bestemmelsen er tydelig på hvilken grad av 
skjerming som kreves, samtidig som den gir fleksibilitet til å finne alternative løsninger 
dersom kravene ikke kan tilfredsstilles eller lokale forhold tilsier det – særlig i 
anleggsperioden. Det forutsettes at beboere blir inkludert i planlegging av tiltak som berører 
dem, for å få et best mulig tilpasset opplegg for skjerming av hver enkelt eiendom, der 
støyen ikke kan skjermes langs veien. 
 
For å kunne utnytte fjellmassene i prosjektet er man avhengig av arealer som kan benyttes 
til knusing av masser. Dette er en svært støyende og støvende aktivitet, og bør derfor ikke 
etableres i nærheten av boligområder. I planforslaget tillates det knusing av masser kun på 
avgrensede områder nord for tunnelen. Dette vil likevel kunne medføre noe ulempe for 
bebyggelse rundt Ensby og Tverrslaget, både øst og vest for Lågen, i anleggsperioden. Det er 
sikret i bestemmelsene at støy og støv i anleggsfasen skal skjermes.  
 
Noen boliger kan være utsatt for luftforurensing. Det er satt krav i bestemmelsene om at det 
skal gjøres avbøtende tiltak dersom nivåene overskrider nivåer for gul og rød sone. Kravene 
gjelder både i anleggsfasen og i permanent situasjon. Kommunedirektøren anser dette som 
tilfredsstillende.  
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Vann, flom og ytre miljø 
Det har etter høring vært gjort presiseringer av bestemmelser for å sette tydeligere krav til 
oppfølging av flom, overvann, inngrep i vassdrag og forurensning. Dette som en oppfølging 
av innsigelser og en tydeliggjøring av de føringer som er beskrevet i andre dokumenter 
knyttet til planarbeidet, eksempelvis i fagrapporter. Kommunedirektøren mener 
bestemmelsene nå sikrer hensynene tilstrekkelig.  
 
Midlertidige bygge- og anleggsområder  
Store deler av sidearealet til ny E6 kan benyttes midlertidig til rigg-, anleggs- og 
deponiområde, vist i planen som bestemmelsesområde. Etter høring er det av 
kulturminnehensyn gjort innskrenkinger ved Ensby. De midlertidige områdene skal 
tilbakeføres til dagens formål etter anleggsperioden er over. Kommunedirektøren har vært 
opptatt av at det settes av nok arealer til anleggsgjennomføring, samtidig som det gis 
forutsigbarhet i forhold til anleggsbruk, istandsetting og tilbakeføring. Det er satt krav i 
bestemmelsene til hvordan tilbakeføring skal skje, og hva som tillates innenfor de 
midlertidige områdene. Det er også tatt inn en bestemmelse om at midlertidige deponier 
over 10 meter (høyde) skal omsøkes. Det tillates kun knusing av masser på Ensby (vest for 
E6) og sør i Tverrslaget. Det er satt bestemmelser til sikring i forhold til forurensning, støy og 
støv, men fleksibiliteten i bruken av «midlertidige bygge- og anleggsområder» gjør det 
vanskelig for kommunedirektøren å vurdere omfanget av konsekvenser i disse områdene. 
 
Trafikk og sidevegnettet 
Det er utarbeidet et notat for å imøtekomme Innlandet fylkeskommune sin innsigelse til 
informasjon om trafikkgrunnlaget. Notatet er et viktig grunnlag for å vurdere hvorvidt det 
bør kreves avbøtende tiltak som følge av vegprosjektet. Det er også etter høringen supplert 
med nye trafikkberegninger fra Cowi.  
 
I notatet påpekes det at deler av fylkesvegen er skoleveg for 2 kl. og eldre (4 km). Dette 
kunne utløst behov for tiltak uten påvirkning av E6 prosjektet. Antall husstander som er 
innenfor 4 km radius til skole er marginal. Men det er i gjeldende KDP for området og 
utbyggingsprogrammet satt fokus på denne strekningen som en av 12 prioriterte strekninger 
i Øyer sør. Det er vedtatte planer for boliger på Ensby. Terrenget er relativt flatt og eldre 
elever og elsykkelbrukere vil med letthet kunne sykle fra Ensby inn til Øyer sentrum. Men i 
dag er sykkelruta lite innbydende, da biltrafikken går tett på og vegen føles tilrettelagt for 
bil. Kommunedirektøren mener behovet for gang/sykkelveg først og fremst knytter seg til 
boligbebyggelsen på Ensby, både eksisterende og fremtidig. Dersom det kun var vurdert 
behov for å innfri skoleveg, ville traséen sluttet ved Sørbygdsvegen. Kommunedirektøren 
legger derfor til grunn at trafikkøkningen på fv. 2522, både i anleggsperioden og i 
bomperioden skyldes utbyggingen av ny E6, og dermed utløser krav om gang/sykkelveg.  
 
Valg av kryssløsning er helt avgjørende for trafikktall på fylkesvegen. C1 alternativet vil gi 
minimal endring i trafikktall. C0 alternativet vil medføre nærmest en dobling av antallet i år 
2022. Videre vil det også i anleggsperioden trolig være mange som er kjent med 
vegbyggingen og velger å kjøre lokalvegen fremfor å kjøre innenfor veganleggets interne 
omkjøringsruter. Nye Veier har hele tiden lagt til grunn at de ikke skal belaste 
omkringliggende vegnett med omkjøringer. Dette er en nobel tanke, men med dagens 
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informasjonsinnhenting via smarttelefon/kartløsninger vil nok mange gjøre andre valg enn 
det Nye Veier legger til grunn. Det er forankret i planbestemmelsene ved eventuell formell 
bruk av andre veger, eksempelvis fylkesveger, kun kan skje etter avtale med vegeier. Vegeier 
har i denne prosessen anledning til å sette vilkår for bruk av vegen, og eventuelle krav om 
avbøtende tiltak. Det vil uavhengig av bruk som anleggsveg kunne forventes noe økt trafikk 
på sidevegnettet i forbindelse med bygging. Denne typen trafikk er vanskelig å måle, men 
erfaringen fra blant annet Ringsaker er økt trafikk på sidevegnettet.  
 
Øyer kommune signaliserte allerede i 2019, i de innledende møtene om planforslagets 
innhold, at det var klare forventninger til at fremtidig g/s-trase som var vist i 
kommunedelplan for Øyer sør ble regulert inn i planforslaget. Dette ble ikke tatt til 
etterretning, men etter kommunestyrets behandling i KST-sak 115/19 ble det satt som krav 
for å få godkjent reguleringsplanen at denne forventningen ble innfridd. 
Kommunedirektøren mener nytt vegprosjekt, med økt trafikkavvisning, utløser behov for 
gang/sykkelveg på strekningen. Trolig ville trafikkavvisningen blitt mindre dersom 
bomsnittet lå sør for Ensbykrysset. Med vedtatt bomsnitt nord for krysset vil trolig også 
kjøremønsteret til lokalbefolkningen også endres, spesielt de som pendler daglig til 
Lillehammer. Det er en direkte sammenheng mellom behovet for gang/sykkelveg og den 
økte trafikken som vegprosjektet utløser.  
 
Parkering 
Planforslaget legger opp til to nye parkeringsplasser, hhv ved Ensby og sør for Bruvoll som 
også inkluderer 15 plasser til sykkel. I C0 alternativet vil parkeringsplassene ha samme 
standard, mens i C1 alternativet vil den parkeringsplassen ved Ensby ha en lavere standard, 
da denne er tenkt å fungere som parkering for utøvelse av fiske og friluftsliv.  
 
Tilrettelegging for friluftsliv og vilt 
Det finnes flere fiskeplasser langs Gudbrandsdalslågens østside med adkomst fra 
planområdet. Det har vært viktig å bevare tilkomsten til disse områdene i planen. Det har 
også kommet flere innspill fra fiskeforeninger og DNT i høringene som presiserer dette. I 
begge planalternativene er det tilrettelagt for parkeringsplass ved Ensby nettopp med tanke 
på parkering for fiske og friluftsliv.  
 
Langs ny E6 skal det settes opp viltgjerde, som er tenkt plassert øst for E6 og vest for 
jernbanen. Det er viktig at disse ikke er til hinder for tilkomst for gående. Det er tatt inn en 
bestemmelsene at det skal opparbeides sti vest for viltgjerde for å forenkle forflytting nord-
sør i området. Det er også innarbeidet at det skal tilrettelegges for passasjer i viltgjerdene 
ved eksisterende kryssinger av jernbanen. Kulvert under Sagåa skal kunne være passasje 
både for mennesker og dyr. 
 
For vilt som forviller seg inn på jernbanetraséen er det blitt innregulert uthopp på egnede 
steder slik at viltet har en fluktmulighet ut av området. 
 
Kapittel 15 i pbl, innløsning og erstatning, kan komme til anvendelse. Kommunedirektøren 
legger til grunn at det er Nye Veier, gjennom avtale med Øyer kommune, som blir 
erstatningspliktig og som må bekoste alt arbeid med slik oppfølging av reguleringsplanen. 
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Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener planmaterialet ivaretar intensjonene i kommunedelplan for E6 
Vingrom – Ensby på en tilfredsstillende måte. Kommunedirektøren mener alternativ C0 i 
større grad ivaretar et helthetlig samfunnshensyn og er den mest optimale løsningen for 
videre utvikling av Øyer kommune. Kryss på Midtskog ville medført økt tungtrafikk inn i Øyer 
sentrum, og de negative effektene det utgjør for lokalsamfunnet kan ikke veie opp 
samfunnsnytten Nye Veier har beregnet at kjøremønsteret for hyttebefolkningen i søre del 
av Hafjell vil gi.  
 
Kommunedirektøren har vært opptatt av å finne gode og fremtidsrettede løsninger som 
tjener Øyer-samfunnet. Høringene har vært en viktig del av kvalitetssikringen, og det har 
kommet inn innspill og innsigelser som har ført til viktige endringer av planmaterialet. 
Kommunedirektøren mener planmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet for 
sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens oppdaterte forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, med planbestemmelser datert 10.9.2020, 
plankart og planbeskrivelse datert 3.9.2020. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer, feilrettinger ol. av 
planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 105/20 

 
Behandling: 
Ordfører opplyser at han av saksbehandler er gjort oppmerksom på at det er feil i 
kommunedirektørens forslag til innstilling. Kommunedirektørens forslag til innstilling ble 
oppdatert i møtet før voteringen. 
 
Kommunedirektørens oppdaterte forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, med planbestemmelser datert 10.9.2020, 
plankart og planbeskrivelse datert 3.9.2020. 
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Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer, feilrettinger ol. av 
planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby. 
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SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2697     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/20 Formannskapet 15.09.2020 
 
68/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2020 – 2024, oppdatert august 
2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K- sak 17/12 Rusmiddelpolitisk plan, https://www.oyer.kommune.no/planer-og-
reglement.449155.no.html 
K-sak 57/14 Rullering av rusmiddelpolitisk plan m/ handlingsprogram for  
perioden 2014 -2017  
K-sak 17/16 Salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2012-2016 forlengelse 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)  
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk. 
 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i kommunens vedtatte 
Rusmiddelpolitiske plan. Det foreslås videre at kommunestyret vedtar retningslinjer for salg - 
og skjenking av alkoholholdig drikk 2020 – 2024 slik de ligger vedlagt, og at de salgs- og 
skjenkebevillinger som er gitt for gjeldende bevillingsperiode 2016 – 2020, videreføres i inntil 
4 år uten ny behandling. 
 
Saksutredning: 
Salgs- og skjenkebevillinger i kommunen er gitt for bevillingsperioden 2016 – 2020 og utgår 
30.09.2020. En endring i alkoholloven åpner for at bevillinger til salg- og skjenking kan 
videreføres for en ny periode på 4 år uten ny søknadsbehandling. Forutsetningen er at 
kommunen etter kommunevalget har hatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i 
kommunen, herunder bevillingspolitikken. Endringen trådte i kraft 01.01.2016. 
  
Kommunestyret vedtok i møte 29.03.2012, K-sak 17/12, Retningslinjer for salg og skjenking 
av alkoholholdig drikk for perioden 2012 -2016. Retningslinjene ble vedtatt som en del av 
rusmiddelpolitisk plan. Handlingsprogrammet i rusmiddelpolitisk plan ble rullert i 2014, K-
sak 57/2014. Det ble ikke foretatt noen endringer i retningslinjene i forbindelse med 
rulleringen.  
 

https://www.oyer.kommune.no/planer-og-reglement.449155.no.html
https://www.oyer.kommune.no/planer-og-reglement.449155.no.html
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Revidering av rusmiddelpolitisk plan var tenkt gjennomført i løpet av våren 2020. Dette 
arbeidet ble ikke igangsatt da all tilgjengelig arbeidskapasitet ble brukt på håndtering av 
Corona-pandemien. Overordnet plan (Plan for livsløp) er også forsinket med tanke på 
vedtatt framdriftsplan, og revidering av Kommuneplanens samfunnsdel er også på trappene. 
Det er viktig å se planhierarkiet i sammenheng. 
 
Kommunedirektøren mener kommunen bør benytte seg av muligheten i alkoholloven til å 
videreføre bevillingene uten ny søknadsrunde. Dette innebærer at det må tas en 
gjennomgang av Rusmiddelpolitisk plan og vedtas reviderte/oppdaterte retningslinjer. 
 
Av alkoholloven § 1- 7 framgår flg.:  
«Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi 
forskrifter om innholdet i alkoholpolitisk plan.  
Av rusmiddelpolitisk plan vedtatt i 2012 og rullert i 2014 framgår flg.: «Alkoholpolitisk 
handlingsplan (alkoholloven) inngår som en integrert del av Rusmiddelpolitisk plan. Dette 
innebærer at retningslinjer for salg- og skjenkebevillingspolitikken inngår i planen»  
 
Av alkoholloven § 1- 6. 1, 1. ledd framgår:  
«Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for fire år av 
gangen, med opphør senest 30. september etter at nytt kommunestyre tiltrer.»  
 
Av samme paragrafs 3. ledd framgår (ny pr. 01.01.2016)at: «Kommunen kan beslutte at 
bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en 
periode på inntil 4 år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre 
tiltrer.»  
 
Videre framgår av 4. ledd.  
«Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har 
foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert 
bevillingspolitikken»  
 
Rusmiddelpolitisk plan m/ handlingsprogram ble sist behandlet av kommunestyret i juni 
2016. Det ble da besluttet at neste revisjon skal i foretas sammen med revisjon av plan for 
psykisk helse. Framdriften i planarbeidet holder ikke forutsatt tempo. Dette har ulike 
årsaker, men kapasiteten til denne type oppgaver er presset. I arbeidet med planstrategien 
som nå pågår vil det bli foreslått behandling i løpet av kommende år. I og med at 
Rusmiddelpolitisk plan ble behandlet i 2014, og vil komme opp igjen til ny behandling i løpet 
av et år, vurder kommunedirektøren det som tilstrekkelig at eksisterende Rusmiddelpolitisk 
plan og handlingsprogram legges fram til en enkel gjennomgang/orientering for 
kommunestyret nå. En grundigere gjennomgang og rullering av handlingsprogrammet og 
oppdatering i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal gjøres ved 
kommende planlagte revisjon. 
  
Vedtatt rusmiddelpolitisk plan omhandler følgende: 
  

 Rusmiddelpolitiske mål og strategier  
 Kunnskapsbasert praksis  
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 Beskrivelse av rusmiddelsituasjonen  
 Forebyggende tiltak og utfordringer  
 Oppfølging, rehabilitering og behandling  
 Frivillig sektor  
 Salg- og skjenkebevillingspolitikk  
 Øyer kommune som attraktiv arbeidsplass  

 
Handlingsplanen er utarbeidet for perioden 2012 – 2016 og bygger på mål og strategier i 
forrige samfunnsplan. Handlingsprogrammet ble revidert i 2014 og omfatter perioden 2014- 
2017.  
 
Nedenfor er det kort oppsummert noen sentrale tema/sammendrag fra plandokumentet. 
Det henvises for øvrig til plandokumentet for nærmere beskrivelse av utfordringer og tiltak 
på ulike områder og til handlingsprogrammet for planperioden 2014 -2017. Salgs- og 
skjenkebevillingspolitikken som grunnlag for nye retningslinjer for salg- og skjenking omtales 
særskilt nedenfor.  
 
Rusmiddepolitiske mål og strategier har fokus på folkehelsearbeid, dvs. forebygging og tidlig 
innsats og oppsummeres slik: (kap. 1)  
«Ressurser må disponeres slik at forebyggende og helsefremmende tiltak bidrar til å redusere 
framtidige behov. Dette skal skje samtidig med at antallet som skal ha oppfølging, omsorg 
og behandling i kommunen vil øke både i omfang og kompleksitet. I vedtatte kommunale 
planer er tidlig innsats, i betydningen tidlig i alder og tidlig i forløp, styrende for 
prioriteringer.» 
 
Forebyggende tiltak – utfordringer omhandler: (kap.10)  
Folkehelsearbeid, Risiko og beskyttelse, Forebygging med tiltak rettet mot hele 
befolkningen, tiltak rettet mot risikogrupper og tiltak rettet mot de med allerede identifisert 
risiko, symptomer eller diagnoser. 
  
Behandling og rehabilitering (kap.11); 
«Tilstrekkelig kompetanse til å identifisere rusrelaterte problemer er viktig for tidlig innsats. 
Høy faglig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til tett individuell oppfølging er avgjørende 
for gode resultater. Aktivitet/arbeid og en stabil bosituasjon er avgjørende for rehabilitering 
og det må være helhet og sammenheng i tilbudene.  Det kreves økt og samordnet innsats 
mellom tjenester og nivåer.» 
 
 
Salgs- og skjenkebevillingspolitikken.  
Kapitel 13 i plandokumentet omhandler salgs- og skjenkebevillingspolitikken og er 
oppsummert slik:  
Retningslinjer for tildeling av salg- og skjenkebevillinger i Øyer skal utformes slik at de bidrar 
til å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Modellen ansvarlig 
alkoholhåndtering bør etableres. Kriterier for tildeling av bevilling, kontrollrutiner og 
reaksjoner ved overtredelser må framgå tydelig av retningslinjene.  
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I forbindelse med endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det også vedtatt endring i 
Alkoholforskriften som gjelder prikkbelastning og inndragning ved brudd på alkoholloven.  
Forskriften angir i detalj hvilke overtredelser det skal reageres på og som er i strid med lov 
eller forskrift og hvilken prikkbelastning som skal gis i hvert enkelt tilfelle. Eventuelt om 
brudd skal medføre inndragning av bevilling. Reglene er svært detaljerte og regulerer i langt 
større grad en tidligere hvilke overtredelser det skal reageres på og gir i mindre grad enn 
tidligere grunnlag for skjønn. 
 
Øyer kommune har pr. 01.09.2020 : 6 salgsbevillinger og 21 skjenkebevillinger . 
 
Øyer kommune har inngått avtale med Østlandske kontrolltjenester AS om kontroll av salg- 
og skjenkebevillinger.  
 
Kontrollen skal skje i henhold til bestemmelser i alkohollov med forskrifter, samt utføres i 
henhold til kontrakt med kontrolltjenesten. Kommunen skal sikre at kontrollen til enhver tid 
rettet mot de forhold som synes hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold, jfr. 
alkohollovens forskrift § 9-4. Ved skjenkekontroll skal kontrolløren forespørre 
ansvarshavende om hvem som er styrer og stedfortreder. På anmodning fra kontrollør har 
styrer og stedfortreder plikt til å legimitere seg, jfr. alkoholloven § 1-7c. 
 
Salgs- og skjenkekontroll kan skje åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren 
alltid presentere seg for ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet, jfr. 
alkohollovens forskrift § 9-5. 
 
Salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal 
kontrolleres minst en gang årlig. Det skal videre utføres minst tre ganger så mange kontroller 
som kommunen har salgs- og skjenkesteder. 
 
Vurdering: 
Handlingsprogrammet i rusmiddelpolitisk plan ble vedtatt i 2014 og omfatter perioden 2014 
-2017. Handlingsprogrammet følges opp gjennom budsjett og økonomiplanarbeidet. I den 
foreliggende saken er mål, strategier og tiltak oppsummert. Salgs- og 
skjenkebevillingspolitikken inngår som en integrert del av planen. Endring i alkoholloven og 
alkoholforskriften fra 01.01.2016 gir kommunen en mulighet til å videreføre bevillinger uten 
ny behandling. Kommunedirektøren mener dette bør gjøres. Det gir mer forutsigbarhet for 
bevillingshavere.  
 
I tillegg forenkles saksbehandlingen. Søknader skal behandles i tråd med lov og forskrift og 
de krav som skal stilles til bevillingshavere. Bevillingshaverne skal også være godt orientert 
om konsekvenser ved overtredelse. Praksis og erfaring inneværende bevillingsperiode viser 
at bevillingshaverne i all hovedsak framstår som ansvarlige. Kommunedirektøren mener at 
god kontroll av bevillinger i tråd med ny forskrift til alkoholloven som inneholder detaljerte 
regler for prikkbelastning og inndragning, vil bidra til å sikre utøvelse av bevillingspraksisen 
slik kommunen vil at den skal være. Retningslinjene for salgs- og skjenkebevillingspolitikken 
for perioden 2020 - 2024 følger vedlagt og er revidert og oppdatert i hht. endringer i 
alkoholloven og alkoholforskriften. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt.  
Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan 
for psykisk helse i inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. 
  
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024. 
  
3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2016 -2020 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.09.2024. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 107/20 

 
Behandling: 
Nisveta Tiro(SV) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 2 for Øyer SP og Øyer SV: 
«Nytt avsnitt kapittel 6  
Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
Skjenkebevilling innvilges kun til skjenkesteder som gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. 
Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos 
bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn. 
  
Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra 
skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet.» 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt.  
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Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan 
for psykisk helse i inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. 
  
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024 med nytt avsnitt i kapittel 6: 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
Skjenkebevilling innvilges kun til skjenkesteder som gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. 
Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos 
bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn. 
  
Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra 
skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet 
  
3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2016 -2020 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.09.2024. 
 



  Sak  69/20 

Side 64 av 80  

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK 
FORSKRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
69/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Høringsnotat 
 
Sammendrag: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i forskrift om byggesak 
(heretter forkortet SAK10) og byggteknisk forskrift (heretter forkortet TEK17). Høringsfristen 
er 12. 10.20.  Bakgrunnen for forslagene er Granvolden-plattformens punkt om at 
regjeringen vil «forenkle krav til saksbehandling og redusere antall søknadspliktige tiltak.» 
Formålet med lovendringene er å gjøre det enklere for folk. 
 
Forslagene går i hovedsak ut på;  
- å unnta flere terrasser fra søknadsplikt, 
- å unnta flere tilbygg fra søknadsplikt, 
- presisere plikten til å informere om oppført tiltak og 
- definere når en bygning er frittliggende. 
 
Bygningsmyndigheten sitter med en bred kompetanse om forhold som skal kontrolleres i en 
byggesak. Lovendringene vil medføre at innbyggere må finne ut av samtlige forhold på 
egenhånd, og risikoen for at det er forhold de ikke sjekker ut er stor. Dette fører igjen til at 
kommunen må føre tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Foreslåtte lovendringer forventer at 
alminnelige folk skal ha den samme fagkompetansen som bygningsmyndigheten har. Folk 
flest kjenner ikke til faguttrykk, kommunens forvaltningspraksis, og de har ikke fullstendig 
kontroll over alle forhold som skal sjekkes ut før igangsetting av et tiltak. Lovverket er 
komplisert og omfattende. Departementet fremstiller byggesaksbehandling som noe 
vanskelig og krevende for innbyggerne. Byggesaksbehandling er en kontroll om at de tiltak 
som føres opp er iht. til lover og regler som er vedtatt på stortinget eller i kommunestyret.  
 
Vurdering: 
Unnta flere terrasser og tilbygg fra søknadsplikt 

Plattinger/terrasser 
Forslag til endring, SAK10 § 4-1 første ledd bokstav d skal lyde: 
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«Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra ferdig planert terreng, er forbundet 
med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike 
terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde, 
og avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m. De skal ikke medregnes i grad av 
utnytting.» 

I dag er terrasser regulert av veiledningen til SAK10 § 4-1; «Bygging av terrasse på bakken i 
områder med arealformål byggeområde ligger utenfor tiltaksbegrepet etter pbl. § 20-1. ”På 
bakken” betyr at terrassegulvet ikke kan ligge høyere enn 0,5 m over terreng[…] Terrasser 
med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i 
pbl. § 20-1. For denne typen tiltak vil også andre bestemmelser i plan- og 
bygningslovgivningen være relevante. Blant annet må slike terrasser medregnes i bebygd 
areal og ha rekkverk, jf. byggteknisk forskrift §§ 5-2 og § 12-11 annet ledd.» 

Departementet skriver følgende på side 4; «Det kan stilles spørsmål ved om en platting eller 
terrasse, med høyde over 0,5 meter over ferdig planert terreng, er av så stor 
samfunnsmessig betydning at det er behov for søknad til kommunen.» 

En stor andel av utbyggingen i Øyer kommune er fritidsbebyggelse på fjellet. De regulerte 
områdene er strengt regulert, og i de fleste planene er det bestemmelser om tillatt areal på 
plattinger/terrasser. Det er en risiko for at foreslått lovendring vil medføre at det bygges 
større terrasser enn det planer tillater. Selv om tiltaket skal være iht. planer, viser erfaringer 
i kommunen at bestemmelser i planer sjelden blir sjekket når tiltak er unntatt søknadsplikt. 
Kommunen må da bruke ressurser på ulovlighetsoppfølging.  

På side 8 foreslår departementet å unnta terrasser og balkonger i utregning av 
utnyttelsesgrad. Dette gjelder ikke dersom balkongen eller terrassen føres opp samtidig med 
selve bygningen. Kommunen forstår ikke hvorfor det skal være forskjell mellom utregning av 
utnyttelsesgrad av det samme tiltaket ut fra om det bygges samtidig som bygningen eller 
senere. For Øyer kommune kan dette få konsekvenser ved at søknad om nybygg ikke viser 
tegninger av terrasse, og kommunen får da ikke kontrollert at terrassen er iht. bestemmelser 
gitt i plan. Kommunen opplever stadig at terrassene er større enn det planene tillater, og vi 
ber da om nye tegninger som viser redusert terrasse. Uansett fremgår det ikke klart nok i 
departementets forslag til ordlyd at det skal være et skille mellom terrasse i tilknytning til 
nybygg eller eksisterende bygg. Forslag til endring av beregning av utnyttelsesgrad vil påvirke 
kommunens eksisterende planer, og kommunen ønsker ikke at forslaget skal gjennomføres.  

Tilbygg - rom som brukes til beboelse 

Forslag til endring, SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b skal lyde: 

«Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 
15 m². Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller 
plan på det eksisterende byggverket.» 
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I dag kan det føres opp et tilbygg på inntil 15 m2 uten søknad dersom tilbygget «ikke 
inneholder rom til varig opphold eller beboelse». Departementet foreslår at bestemmelsen 
endres til at rom som inneholder varig opphold eller beboelse også skal være unntatt 
søknadsplikt. Med rom vil varig opphold menes soverom, stues, kjøkken, bad o.l. 
Departementet skriver at det kan være vanskelig å forstå hvorfor søknadsplikten skiller 
mellom «rom til varig opphold», og at det kan bygges et bad i eksisterende bolig men det 
kan ikke føres opp et tilbygg med bad.  

I høringen på side 6 skriver departementet følgende; «Byggesaksgebyr må betales og 
tiltakshaver må vente på en byggetillatelse fra kommunen[…] En mulighet for å bygge et 
ekstra bad i første etasje, et ekstra soverom eller et større kjøkken uten søknad, kan bidra til 
at folk bor lenger i boligen. Dette kan blant annet gjøre det lettere å planlegge for egen 
alderdom ved å tilrettelegge egen bolig».  

Øyer kommune mener at søknadsplikten ikke er årsaken til at færre bygger tilbygg. En 
komplett søknad skal behandles innen tre eller tolv uker, jf. pbl. § 21-7. Argumentet om at 
«tiltakshaver må vente på byggetillatelse» er noe søkt.  Det er ikke slik at en tiltakshaver ikke 
får bygge et ekstra bad eller soverom fordi de må søke til kommunen; søknaden kontrollerer 
bare at tiltakshaver har holdt seg innenfor lovgivningen. Videre mener kommunen at en 
søknadsprosess ikke påvirker om folk bor lenger i boligen eller ikke. Byggesaksgebyr for å 
behandle et tilbygg 15 m2 er i dag 4050 kroner jf. kommunes gebyrregulativ. Tiltakshaver 
betaler kun byggesaksgebyr når søknaden er komplett. Det betyr at dersom det oppstår 
forhold i en byggesak som medfører at tiltakshaver ikke lenger ønsker å bygge (eksempelvis 
krav til utredning etter pbl. § 28-1), påløper ingen gebyr. Kommunen er ikke enig i 
departementets argumentasjon for å unnta flere tiltak fra søknadsplikt. Dessuten mener 
kommunen at det må være betryggende for tiltakshaver å sette i gang en byggeprosess (som 
for øvrig er meget kostbart) når de vet at alle forholdene som skal ivaretas i en 
byggesaksbehandling er avklart og godkjent av kommunen.  

Definere begreper 

Departementet foreslår å definere «platting» og «terrasse» i SAK10. Kommunen har 
imidlertid benyttet begrepet «terrasse» i samtlige planer, som omfatter både 
departementets forslag på definisjon «platting» og «terrasse». Kommunen frykter at forslag 
til lovendring vil medføre at tiltakshavere bygger ubegrenset med «platting», ettersom 
kommunen kun har benyttet begrepet «terrasse» i samtlige planer. Det vil være vanskelig 
for kommunen å følge opp slik saker når kommunens planer og forvaltningspraksis ikke er i 
samsvar med departementets forslag til nye definisjoner. Øyer kommune mener derfor at 
dette forslaget ikke bør gjennomføres.  

Departementets forslag til definisjon av «terrasse» er heller ikke i samsvar med den 
alminnelige definisjonen av «terrasse». Begrepet terrasse stammer fra det latinske begrepet 
«terra» som betyr jord eller land. En alminnelig forståelse av terrasse inngår derfor i 
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departementets forslag til definisjon av «platting». Det kan derfor lett oppstå fremtidige 
uklarheter.  

Ulemper og konsekvenser ved å unnta flere terrasser og tilbygg fra søknadsplikt 

Øyer kommune ønsker å trekke frem flere ulemper og konsekvenser ved å lempe på 
saksbehandlingsregler og redusere søknadspliktige tiltak.  Det blir redegjort for ulemper og 
konsekvenser i punktene nedenfor.  

 Forvaltningspraksis 
Ved behandling av byggesaker opplever bygningsmyndigheten ofte å sende ut foreløpig svar 
brev for å rette opp mangler ved en søknad i forhold til bestemmelser gitt i kommunale 
planer. Ved å gjennomføre foreslåtte lovendringer vil kommunen ikke kunne kontrollere at 
tiltakene er iht. planer og kommunens håndhevelse av disse.  

 VA 
 I en byggesak sender alltid bygningsmyndigheten søknaden til kontroll hos vann- og 
avløpsavdelingen i kommunen. Kontrolleren skal sikre at det er betryggende avstand mellom 
ledning og byggverk. Minste horisontale avstand mellom bygg og senterlinje grøft for og 
vann- og avløpsledning er 4 meter ved normalt leggedyp for ledningene. Fravik fra dette må 
behandles av VA-ansvarlig og det må evt. gjøres andre tiltak, for eksempel fundamentere 
ned mot ledningens leggedyp eller flytte plassering av bygg. Dette er for å forhindre at bygg 
ikke skal rase dersom kommunen i ettertid skal grave seg ned til ledningsnettet.  

Det er viktig å ivareta VA-ledningene ved gravearbeider. I Øyer kommune er kravene til 
overdekning av VA-ledning uten frostsikting min. 2,5 meter i gate/vei og 2,0 meter utenfor 
gate/vei. Dersom overdekning fjernes ved graving, og ledningen ikke blir frostsikret, kan 
ledningene fryse og bli ødelagt. Dette kan medføre store kostnader og ikke minst påføre 
miljøet store forurensningsskader. Dersom hovedledningen til vann blir ødelagt, vil flere 
miste vannforsyning i en periode. Det er også viktig at ikke overdekkingen blir for stor slik at 
leggedypet på ledningen øker. Dette vil være med å påvirke grøfteutslaget. 

VA-avdelingen i kommunen får særdeles få telefoner vedr. bygg/tilbygg som er unntatt 
søknadsplikt. VA-kartet ligger ikke tilgjengelig for offentligheten, slik at de som skal bygge er 
nødt til å ta kontakt med kommunen for å få informasjon. Kontrollen av VA-ledningene er et 
forhold som taler for at en ytterligere lemping på tiltak som skal bli unntatt søknadsplikt er 
svært uheldig. 

 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt 
Selv om et tiltak er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven eller SAK10, skal 
tiltaket meldes inn til kommunen når det er utført. På den måten får kommunen registrert 
alle bygninger på en eiendom i matrikkelen. Selv om et tiltak er unntatt søknadsplikt, foretar 
Øyer kommune en kontroll på at tiltaket er iht. kommunale planer. Dessverre viser det seg at 
flere tiltak ikke oppfyller kravene gitt i pbl. eller i medhold av loven. Ettersom tiltaket skal 
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meldes fra etter at tiltaket er oppført, må kommunen bruke ressurser på 
ulovlighetsoppfølging. 

Departementet skriver på side 9; «Etter departementets vurdering vil imidlertid god 
veiledning kunne bidra til å øke tiltakshaveres bevissthet om nødvendigheten av å melde inn 
tiltak til kommunen og Matrikkelen. Vi viser til at Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet 
et skjema der tiltakshaver på en enkel måte kan gi melding til kommunen om bygning eller 
tilbygg som er unntatt søknadsplikt.» 

Erfaringer i kommunen viser at mange ikke melder fra til kommunen når tiltakene er 
oppført. Etter retaksering av eiendomsskatten i 2018 har kommunen nå avvik på minst 200 
tiltak som ikke meldt fra til kommunen eller søkt om. Tiltakene blir da ikke registrert i 
matrikkelen og beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten blir ikke korrekt. Kommunen får 
igjen en stor jobb med ulovlighetsoppfølging og etterregistrering. Departementet mener at 
god veiledning vil bidra til å økte bevisstheten om nødvendigheten av å melde inn tiltak til 
kommunen. Vi har hatt et «meldingssystem» siden 2015, og erfaring viser at det fungerer 
dårlig. En ytterligere økning fra søknadspliktige tiltak til meldepliktige tiltak, vil forverre 
situasjonen.  

 Eiendomsskatt og matrikkelen 
Dersom de meldepliktige tiltakene ikke blir meldt fra til kommunen, vil matrikkelen bli 
mangelfull. Eksempelvis blir kartgrunnlaget og opplysninger kommunen sender til meglere 
feil. Kommunen vil oppdage avvikene ved retaksering av eiendomsskatt, men det krever 
store ressurser av kommunen når matrikkelen ikke er fullstendig. Før en evt. retaksering vil 
også beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten bli feil og det vil bli betalt mindre 
eiendomsskatt.  

 Aktsomhetssone for flom og skred 
I Øyer kommune har vi større aktsomhetssoner for flom og skred. I en byggesaksbehandling 
kontrollere kommunen at tiltaket ikke ligger innenfor slike aktsomhetssoner. I alle 
byggesakene kommunen mottok i 2019 var søknader innenfor slike soner ikke utredet på 
forhånd og vedlagt søknaden. Kommunen har derfor måtte kreve utredning jf. pbl. § 28-1. 
Dette betyr at flere som tar på seg et ansvar i en søknadsprosess i stor grad ikke klarer i å 
sette seg inn i gjeldende regelverk, og kommunen må i stor grad gi veiledning i prosessen før 
tillatelse kan gis.  

Eksempelvis er det nylig bygget en terrasse uten å søke. Det viser seg at tiltaket ble plassert 
innenfor aktsomhetssone for skred. Da kommunen startet tilsyn/ulovlighetsoppfølging stod 
vi overfor en interessant problemstilling; Riving er også et søknadspliktig tiltak. Kan man rive 
uten å utrede skredfaren først, jf. pbl. § 28-1? Ved å åpne opp for at flere tiltak skal være 
unntatt søknadsplikt, kommer det til å bli oppført flere tiltak innenfor aktsomhetssonene 
uten utredning.  

 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, jf. pbl. § 1-8 
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Følgende fremgår av pbl. § 1-8 første ledd; 

«I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» 

Det er en risiko for at det bygges tiltak som er unntatt søknadsplikt innenfor forbudet gitt i 
pbl. § 1-8, som igjen vil føre til at kommunen må bruke ressurser på ulovlighetsoppfølging. I 
en byggesaksbehandling vil forbudet i pbl. § 1-8 bli kontrollert av kommunen.   

 Kommunens veiledningsplikt vs. byggesaksbehandling? 
Departementet skriver at foreslåtte lovendringer vil medføre mindre saksbehandling i 
kommunen og at kommunens veiledningsarbeid blir mindre omfattende samt redusert 
veiledningsbehov.  

Videre skriver departementet at «[k]ostnadene ved byggesaksbehandlingen faller inn under 
selvkostregnskapet i kommunen og forslagene vil dermed ikke medføre økt behov for 
kommune bevilgninger. Endringen vil dermed ikke få noen konsekvenser for kommunes 
budsjettrammer.» Dette er Øyer kommune uenig i. Flere unntak vil medføre at flere vil ha 
behov for veiledning, og denne veiledningen vil bli mer omfattende. Kommunen må da 
veilede tiltakshaver om øvrige forhold som skal sjekkes ut, og veiledningsplikten går fort over 
i en byggesaksbehandling. Kommunen er nødt til å gi en utstrakt grad av veiledning i slike 
saker, da det ikke kan forventes at tiltakshaver har tilstrekkelig med kompetanse til å sjekke 
samtlige forhold.  

På side 9 skriver departementet at «tiltakshavere vil ha tilstrekkelig mulighet til å innhente 
nødvendig informasjon og avklare forholdet til både plan- og bygningsloven og 
særlovsregelverket, blant annet ved god veiledning og brukt av elektronisk hjelpemidler.» 
Den gode veiledningen er det i hovedsak bygningsmyndigheten i kommunen som skal gi. 
Mener departementet at byggesaksgebyr fra andre tiltakshavere for søknadspliktige tiltak 
skal dekke kostnadene til «god veiledning» for tiltak som er unntatt søknadsplikt? 
Kommunen mener at det er urimelig. En slik veiledning kan være svært omfattende og 
tidkrevende for kommunen, eksempelvis regne på eksisterende bygg for å finne 
utnyttelsesgrad, opplyse om bestemmelser i plan, sjekke aktsomhetssoner etc. Veiledningen 
blir fort en byggesaksbehandling uten at kommunen gir en formell tillatelse, og kommunen 
får heller ikke dekket kostandene ved arbeidet.  

 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
I forbindelse med retaksering av eiendomsskatt i Øyer kommune i 2018 ble det avdekket 
over 200 avvik, hvilket betyr at det er over 200 tiltak som er oppført uten at kommunen har 
mottatt søknad om tillatelse til tiltak eller melding om bygning som er unntatt søknadsplikt. I 
2015 ble det foretatt en lovendring der flere tiltak gikk fra å være søknadspliktige til 
meldepliktige. Bakgrunnen for lovendringen i 2015 var at bygging skal bli enklere for folk, 
samme begrunnelse som i denne høringen. Kommunen mener at lovendringen i 2015 har 
ført til flere ulemper og konsekvenser enn fordeler. Listen over avvik hadde vært betydelig 
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redusert dersom lovendringen i 2015 ikke hadde vært vedtatt. Folk flest har fått med seg at 
man kan bygge uten å søke, og de sjekker ikke ut viktige regler om plankrav, 
aktsomhetssoner, og de glemmer/har ikke kunnskap om meldeplikten til kommunen osv. 
Lovendringen er enklere for de som har klart å fange opp alle de forholdene som skal sjekkes 
ut i en byggesaksbehandling. De som ikke har klart å få med seg alle forholdene, har blitt 
lovovertredere. Kommunen synes utviklingen er svært uheldig.  

Øyer kommune bruker nå nesten alle ressurser på tilsyn for å følge opp ulovlige tiltak som i 
stor grad knytter seg til «bygg som er unntatt søknadsplikt». Kommunen har en plikt til å 
følge opp ulovligheter vi kjent med jf. pbl. § 32-1. Per i dag bruker kommunen ingen 
ressurser på å føre tilsyn med at byggene som blir oppført er i teknisk god stand, og viser her 
til fokusområdene som Direktoratet for byggkvalitet ønsker at kommunen skal prioritere i 
SAK10 § 15-3. Slike tilsyn er viktige å føre for å sikre at TEK17 blir ivaretatt og at byggene 
som bygges er iht. den standarden som er satt.  

 Byggteknisk forskrift 
På side 9 skriver departementet; «at tiltakshavere er opptatt av at det de bygger har god 
kvalitet og at de for eksempel ikke er interessert i å bygge et tilbygg som ikke oppfyller de 
tekniske kravene i plan- og bygningsloven. Dette er rom som de selv skal bo i, og som de ved 
et eventuelt salg må gi opplysninger om. I tillegg kan byggfeil gi skader som husforsikringen 
ikke vil dekke. Vi antar derfor at tilbyggene i stor grad vil oppfylle de tekniske kravene, 
uavhengig av om tilbygget skal søknadsbehandles eller ikke.» 

Formuleringen til departementet gir signaler om at tiltak som er unntatt søknadsplikt er 
unntatt de tekniske kravene i TEK17, hvilket er uheldig. Videre skriver de at de fleste vil følge 
tekniske krav ettersom forsikringen ikke vil dekke evt. skader/feil dersom de ikke følge 
tekniske krav. Kommunen vil her påpeke at skader/feil kan oppdages lang tid etter at tiltaket 
er oppført, og i mellomtiden kan eiendommen være solgt flere ganger. Dersom tiltaket i 
tillegg ikke bli meldt ifra til kommunen, kan være vanskelig å bevise hvem som har ført opp 
tiltaket.   

 Støy 
I en byggesak vurderer bygningsmyndigheten støy, og viser til TEK17 § 13-6. Forslag til 
lovendring vil kunne medføre at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til støy ved plassering av 
tilbygg/terrasse.  

Konklusjon 

Kommunedirektøren fraråder at foreslåtte lovendringer blir gjennomført. Tvert imot taler 
samtlige hensyn og argumenter ovenfor at reglene bør endres i motsatt retning. Erfaringer i 
kommunen viser at lovgivers intensjon om at bygging skal bli enklere for folk, medfører flere 
ulemper og konsekvenser. Kommunen mener at det er så mange forhold som skal avklares i 
en byggesak, at det er nødvendig at kommunen kontrollerer at samtlige forhold er i orden 
før det bygges. Dersom foreslåtte lovendring blir gjennomført, vil det medføre flere ulovlige 
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tiltak. Lovendringen skaper flere lovovertredere. Det er en trygghet for alle i samfunnet at 
kommunen foretar den kontrollen som en byggesaksbehandling er. Forslag til lovendring gir 
ikke bare folk en «frihet». Det pålegger også innbyggere store plikter for tiltak som er 
unntatt søknadsplikt. Øyer kommune har forståelse for lovgivers intensjon om å gjøre det 
enklere for folk. Regelverket knyttet til plan- og bygningsloven er i dag så omfattende og 
komplisert at en byggesaksbehandling dessverre er nødvendig.  

Per i dag bruker kommunen ingen ressurser på å føre tilsyn med at de byggene som blir 
oppført er i teknisk god stand, og viser her til fokusområdene som Direktoratet for 
byggkvalitet ønsker at kommunen skal prioritere i SAK10 § 15-3. Bakgrunnen er at vi har en 
plikt til å følge opp ulovligheter som vi kjent med, jf. pbl. § 32-1, og listen kommunen har i 
dag er lang. Kommunen mener at denne listen hadde vært betydelig redusert dersom det i 
2015 ikke hadde åpnet for at enkelte tiltak ble unntatt søknadsplikt. En ytterligere lemping 
vil øke kommunens problem. Direktoratet for byggkvalitet har laget gode veiledere på sine 
hjemmesider, men erfaringer i kommunen viser at disse ikke blir brukt eller forstått av 
mange nok.  

Presisering av plikten til å informere om oppført tiltak 

Kommunen er enig i at det er behov for presisering av plikten til å informere kommunen når 
tiltak er oppført. Kommunen har en kommentar til forslag til ny SAK10 § 4-1 fjerde ledd 
bokstav c.  

Følgende fremgår av forslag til ny SAK10 § 4-1 fjerde ledd bokstav c; 

«kart over eiendommen som viser senterpunkt for tiltaket» 

Dersom det sendes inn kart med kun senterpunkt for tiltaket, får ikke kommunen inn 
omrisset på bygget før ved flyfotografering. Det kan bli ressurskrevende for kommunene hvis 
konstruktørene ikke kobler sammen bygningspunkt og flate. Det mest ryddige er at det 
sendes inn situasjonskart som viser byggets plassering. Det bør kreves samme standard som 
i SAK10 § 8-1; 

«Dokumentasjon om tiltakets plassering skal enten skje ved innmålte koordinatverdier eller 
ved inntegning på [tidligere godkjent] situasjonsplan.» 

Kommunen ønsker for øvrig en utredning om hvordan kommunen skal følge opp saker der 
det ikke meldes fra til kommunen, ettersom det er et eksisterende problem. Kommunen blir 
ofte møtt med kommentarer som «vi visste ikke at vi må melde fra til kommunen». Det føles 
urimelig å ilegge overtredelsesgebyr i slike saker, hvilket betyr at arbeidet med 
etterregistrering og pålegg om meldingsskjema er en utgift kommunene må ta. Omfanget er 
dessverre stort.  
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Definisjon av når en bygning er frittliggende 
Ingen kommentar.  

Retting av SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a 
Ingen kommentar.  

Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at innspillene ovenfor blir sendt til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Alternativt kan kommunestyret komme med egne innspill 
evt. en kombinasjon av kommunedirektørens innspill. Forslag til lovendringer er politikk, selv 
om administrasjonen faglige innspill er viktige. Kommunedirektøren oppfordrer derfor 
kommunestyret til å ha en aktiv debatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 Alternativ 1  
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 

 Alternativ 2 
Kommunestyret innspill; (fylles ut av kommunestyret)  
 

 Alternativ 3  
Øyer kommune sender ikke høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 15.09.2020 sak 90/20 

 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet forslag om alternativ 1 for Øyer SP og Øyer SV. 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag om alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
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SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR 
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K40  
Arkivsaksnr.: 20/1885     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
70/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om godkjenning av vald for rådyr - Skjema 
 
Sammendrag: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr, jf eiendoms og arealoversikt 
nedenfor.  I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning 
av vald, hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I 
tillegg er det utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 
2016 – Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. Det følger av § 9 i 
forskriften at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til 
jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer 
minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Minstearealet for rådyr er på 1500 daa og det 
er i søknaden oppgitt et tellende areal på 2424,5 daa. I veilederen til forskriften står det at 
kommunen likevel må utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i 
betraktning at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der 
hvor strukturen på valdet (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og 
effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre 
ordninger.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, samt iht veilederen til forskriften (veileder M478 2016) at søknad om godkjenning 
av vald for jakt på rådyr avslås. Dette med begrunnelse i valdets avgrensning, form og 
størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv viltforvaltning. 
 
Kommunedirektøren foreslår videre at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som 
kommunal viltmyndighet, så raskt som mulig, tar kontakt med rettighetshaverne og prøve å 
finne en løsning som ivaretar en rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette 
området. 
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Saksutredning: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr. Søknaden omfatter 
eiendommene gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. 
 
I søknaden er det oppgitt følgene totalareal og tellende areal for de ulike eiendommene: 

Eiendommens navn Gnr/Bnr/Fnr Totalt areal Tellende areal 
Kvam 57/1 1700,8 daa 1254,9 daa 
Skarsskogen 59/2 1126,9 daa 1067,1 daa 
Kvam fjøstomt 57/12 32,7 daa  22 daa 
Tillegg fjøstomt 57/13 3,8 daa 3,7 daa 
Skarsmoen 
skytterbaneanlegg 

59/2/2 86,3 daa 76,8 daa 

  
Dette gir totalt 2424,5 daa tellende areal. Det søkes i tillegg om godkjenning av 271,7 daa 
annet areal som grunnlag for fellingstillatelse.  
Frants Kvam har meldt at disse eiendommene er trukket ut av grunneierlaget – Nordbygda 
jaktforvaltning og vil ikke inngå i valdet Øyer Østside Forvaltningsområde. 
 
Lovgrunnlaget: 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning av vald, 
hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I tillegg er det 
utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 2016 – Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. 
 
§ 9 Krav til vald for jakt på elg, hort og rådyr 
Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, 
hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet 
for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. 
 
§ 10 Søknad om godkjenning av vald 
Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. 
mai. Søknaden skal bl.a inneholde opplysninger om hvilken art søknaden gjelder for, kart 
som tydelig viser grensene for valdet m.m. 
 
§ 11 Godkjenning og endring av vald omhandler bestemmelser om hvordan kommunen skal 
behandle søknad om godkjenning av vald. Det følger bl.a av § 11 at godkjenning av nye eller 
endringer av eksisterende vald skal behandles innen 15. juni. Det følger videre av § 11 at 
jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent vald, skal melde dette 
skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen. I veilederen til forskriften står 
det at kommunen skal vurdere om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene i §§ 9 og 10. 
Valdet kan ikke godkjennes dersom disse kravene ikke er oppfylt. Kommunen må likevel 
utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i betraktning at det som 
hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der hvor strukturen på 
valdet (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning, 
bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre ordninger. 



  Sak 70/20 

 Side 75 av 80   

 
Hva som regnes som tellende areal fremgår av § 8 i forskriften. For elg, hjort og rådyr skal 
kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. 
Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor 
betydning for vedkommende art. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger 
disponeres av vedkommende viltart trekkes ut av tellende areal. Endelig fastsettelse av 
tellende areal for godkjent vald foretas administrativt iht § 8 og iht praksis i kommunen. 

I Øyer er det gjennom Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever fastsatt et 
minsteareal for rådyr på 1500 daa. 

Hjorteviltforvaltning i Øyer kommune: 
I Øyer har man i utgangspunktet 2 vald for forvaltning av hjorteviltartene elg, hjort og rådyr; 
ett på vestsida av Lågen – Øyer Vestside forvaltningsområde og ett på østsida av Lågen – 
Øyer Østside forvaltningsområde. For elg har man på vestsida etablert et større felles vald 
med Gausdal som omfatter Øyer vestside og «Østre». På Øyer Østside forvaltes alle 3 
hjorteviltartene; elg, hjort og rådyr gjennom Øyer Østside forvaltningsområde. Dette er et 
samarbeid mellom både private rettighetshavere/grunneierlag og Øyer Statsallmenning. Elg 
og hjort forvaltes gjennom 5-årige bestandsplaner og kvote for rådyr tildeles som «kvotefri 
jakt». Øyer Østside forvaltningsområde er organisert med et eget styre med representanter 
fra de ulike grunneierlagene og fjellstyret, og fjellstyret innehar sekretærfunksjonen. 
 
Vurdering: 
Søknad om godkjenning av vald fra Frants Kvam for eiendommene; 57/1- Kvam, 59/2 – 
Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen 
Skytterbaneanlegg tilfredsstiller de formelle kravene iht § 10. Arealene som er oppgitt i 
søknaden er videre innenfor kravet om at det skal være et tellende areal tilsvarende 
minstearealet for vedkommende viltart, jf § 9. Det følger videre av § 9 at valdet skal ha en 
avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. I veilederen til forskriften 
står det i forbindelse med vurdering av søknaden, at det må utøves skjønn når valdets form 
og avgrensning vurderes og at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med 
store enheter. Der hvor strukturen på valdet (avgrensning, form, størrelse) er til hinder for 
en rasjonell og effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med rettighetshaverne 
arbeide for en bedre ordning. 
 
I Øyer kommune har man i dag en god og effektiv forvaltning av hjorteviltet og en god 
valdstruktur. Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr forvaltes av 2 vald, ett på østsida av Lågen 
og ett på vestsida. For elg er det på vestsida et felles vald med Gausdal. I løpet av de siste 20 
årene har det vært en positiv utvikling av valdstrukturen i Øyer kommune. Tidligere var det 
små vald på grunneierlagsnivå. Så gikk to eller flere grunneierlag sammen og dannet større 
vald/forvaltningsområde med godkjente bestandsplaner og nå i dag har man som nevnt to 
store vald. På Øyer Østside er dette valdet på ca 430000 daa (telende areal elg). Det har vært 
forvaltningsmessige grunner for denne utviklingen. Det har vært et overordnet mål å ha en 
valdstruktur som bidrar til en bestandsvis forvaltning av hjorteviltressursene. En god 
organisering og en god valdstruktur er etter kommunedirektørens vurdering helt avgjørende 
for å nå vedtatte målsettinger for forvaltningen av hjorteviltet, for å kunne gjennomføre 
ulike forvaltningstiltak og for å kunne forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte. 
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Kommunedirektøren kan ikke se at det ligger forvaltningsmessige grunner bak at 
eiendommene er trukket ut av grunneierlaget og at det søkes om godkjenning av eget vald 
for rådyr. Det er og har vært et mål at man skal legge til rette for en bestandsvis forvaltning 
av viltressursene og Kommunedirektøren kan vanskelig se at dette lar seg gjøre på et vald på 
2424 daa. Konsekvensen av at arealet er trukket ut av grunneierlaget er at det omsøkte 
arealet ikke kan benyttes til jakt på elg eller hjort. Dette blir totalt sett en dårlig forvaltning 
av utmarksressursene. Videre vil jaktområdet bli fragmentert og naboeiendommene vil bli 
mindre egnet for jakt på elg og hjort. Etter kommunedirektørens vurdering er det svært 
uheldig at man får et område mellom Øyer og Tretten hvor en ikke får beskattet bestandene 
av elg og hjort på en rasjonell og effektiv måte. Erfaringer viser at hvis man ikke får beskattet 
hjorteviltbestandene som oppholder seg nede i dalbunnen, nede mot både infrastruktur 
som veg og jernbane og mot bebyggelse, så vil det gi uheldig konsekvenser, og i dette 
tilfellet mht påkjørsler.  
 
Innen et vald kan det være mange jaktfelt og det er valdet selv som velger en egnet 
jaktfeltstruktur. Dette er viktig for å beskatte og forvalte hjorteviltet, men også for sikre 
allmenheten, og i mange tilfeller også rettighetshavere og folk innenfor ei grend, muligheten 
til å utøve jakt. Etter kommunedirektørens vurdering er dette en mye bedre måte å ivareta 
disse interessene på enn å etablere nye og småe vald. Det følger av veilederen til forskrift 
om forvaltning av hjortevilt at der strukturen på et vald (avgrensning, form og størrelse) vil 
være til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning bør kommunen i samarbeid med 
jaktrettshaverne arbeide for en bedre ordning. Kommunedirektøren vil som kommunal 
viltmyndighet invitere Frants Kvam og rettighetshaverne til et møte for å prøve å finne en 
løsning mht rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Kommunedirektøren ser videre at hvis man åpner for egne vald med et begrenset 
arealgrunnlag, som i dette tilfellet, så vil det gi presedens mht andre saker, og man får en 
negativ utvikling i valdstruktur i kommunen, noe som vil være svært uheldig. 
Som nevnt ovenfor tilfredsstiller omsøkt areal minstekravet mht tellende areal. Valdet er 
likevel på mange måter delt i 2 med et areal ovenfor gården Kvam og et areal mellom Kvam, 
Rindheim og Skarsmoen, jf vedlagte kart. Det vil etter kommunedirektørens vurdering være 
mulig å jakte rådyr på dette arealet, men i forhold det som er nevnt som vurderingskriterium 
for godkjenning av vald; at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store 
enheter og at valdet skal ha en form og avgrensning (avgrensning, form og størrelse) som 
ivaretar en rasjonell og effektiv viltforvaltning, så mener kommunedirektøren at det 
omsøkte valdet ikke tilfredsstiller disse hensynene.  Kommunedirektøren mener at det bør 
være forvaltningsmessige grunner for etablering av nye vald. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
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Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.06.2020 sak 76/20 

 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP), Lars Høvren (SP) og Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) ba om å få 
vurdert sin habilitet, i forhold til at de er grunneiere, og med det via grunneierlaget medlem i 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort. Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Hilde 
Margaret Strangstadstuen fratrådte. 
 
Habilitetsspørsmålet ble vurdert etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 6 annet ledd: 
 

 Foreligger det et særegent forhold?  
Det foreligger ikke et nært personlig forhold eller nært vennskap eller sterkt 
motsetningsforhold mellom søker og de nevnte medlemmene i plan- og miljøutvalget. Det 
særegne forholdet er at flere medlemmer i plan- og miljøutvalget er grunneiere og medlem i 
ulike jaktlag.  
 

 Er det særegne forholdet egnet til å svekke tilliten?  
Dette betyr at det etter omstendighetene kan foreligge inhabilitet i tilfeller hvor det reelt sett 
ikke foreligger grunn til å tro at tjenestemannen/folkevalgte lar seg påvirke. Tilliten må altså 
vurderes utenfra. I vurderingen må det legges vekt på innbyggernes alminnelige forventning 
til og oppfatning av omstendighetene. At tjenestemannen/folkevalgte selv mener at 
han/henne ikke lar seg påvirke, er derfor ikke avgjørende. I vurderingen skal det legges vekt 
på to momenter; 1) vil avgjørelsen i saken innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for 
ham/henne eller noen som han/henne har nær personlig tilknytning til, 2) er 
inhabilitetsinnsigelse reist av en part.  
 
«Særlig fordel, tap eller ulempe»; Det må dreie seg om en fordel eller ulempe som tilkommer 
vedkommende spesielt, eller som vedkommende vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange 
eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for tjenestemannen/folkevalgte. Kvam har trukket ut sitt areal fra Nordbyga jakt, slik 
at det vanskeliggjør jaktforholdet til andre jaktlag. Dette gjorde Kvam før innsendt søknad. 
Kvams søknad påvirker ikke grunneierne i foreliggende sak, og de oppnår ingen fordeler eller 
ulemper.. Medlemmene i Plan- og miljøutvalget føler selv at de kan behandler saken på en 
forsvarlig måte, og de føler seg ikke inhabile. Plan- og miljøutvalget mener at tilliten ikke 
svekkes utenfra.  
 
Det er ikke reist inhabilitetsinnsigelse av en part.  
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Alle tre ble funnet habile og tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) foreslo at saken innstilles til kommunestyret, da det ansees som en 
prinsipiell avgjørelse.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
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Vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet datert 02.09.2020: LOVLIGHETSKONTROLL - POLITISK 
OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI , OPPVEKST OG 
HELSE 
 
Planstrategi for Lillehammer 2020-2023 – HØRINGSUTTALELSE FRA NETTVERKET FOR 
REGIONAL FJELLGRENSE I LILLEHAMMER, RINGSAKER OG ØYER 
 
Gausdal kommune - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - 2. GANGS 
HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN - HØRINGSBREV 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 098/001  
Arkivsaksnr.: 09/566   Unntatt offentlighet ofl 

§13 fvl §13  
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Lukking av møte jf. kommuneloven § 11-5 – taushetsbelagte opplysninger 
Opplysninger i saken er klassifisert som unntatt offentlighet på grunn av taushetsplikt etter 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, jf. offl. § 13. Dette fordi opplysninger om lovbrudd 
om en person eller næringsdrivende har gjort seg skyldig i, etter omstendighetene anses 
som «personlige forhold» etter nevnte bestemmelse.  
 
På bakgrunn taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven og offentleglova skal et 
folkevalgt organ (her kommunestyret) vedta å lukke møte «når det behandler en sak som 
inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt» jf. kommuneloven § 
11-5 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår derfor at kommunestyret vedtar å lukke møte 
under denne saken. 
 
Ved en evt. debatt bør debatten holdes i lukket møte, og en avstemming om lukking skal 
holdes i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
 
 
Sakspapirene sendes kommunestyrets medlemmer som elektronisk forsendelse via 
SvarUt.


