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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV 
MARTHE LANG-REE 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 18/151     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 16.01.2018 
 
 
Saksutredning: 
Marthe Lang-Ree søker om permisjon fra vervet som fast representant i kommunestyret, 
formannskapet og andre tilhørende verv tom 31.07.2018. 
 
Marthe Lang-Ree er valgt inn i følgende politiske verv for Øyer kommune for perioden 
22.10.2015- 31.10.2019: 
 

 Kommunestyret – fast medlem 

 Formannskapet – fast medlem 

 Valgnemnda – fast medlem (konsekvens av formannskapet) 

 Partssammensatt utvalg – fast medlem (konsekvens av formannskapet) 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem 

 Representant til Regionrådet – fast medlem 

 Saksutvalg evaluering og vurdering av politisk organisering – fast medlem 
 
Søknaden fremmes på bakgrunn av sykdom, og permisjon fra politiske verv er anbefalt av 
legene. 
 
Vurdering: 
I kommuneloven § 15.2 heter det følgende: 
 
«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet». 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Marthe Lang-Ree innvilges permisjon fra sine politiske verv for Øyer kommune for perioden 
26.01.2018 – 31.07.2018. 
 
Vararepresentanter for perioden 26.01.2018 – 31.07.2018: 
 

 Kommunestyret – fast medlem: Anne Magnhild Braastad Lie 

 Formannskapet – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Valgnemnda – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Partssammensatt utvalg – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: Steinar Grimsrud 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: Steinar Grimsrud  

 Saksutvalg evaluering og vurdering av politisk organisering – fast medlem: ……………… 
 

 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2377     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
3/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
Vedlegg: 

1. Rådmannens forslag til økonomireglement Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Økonomireglement fra 2001 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår nytt økonomireglement for Øyer kommune. Økonomireglementet 
erstatter reglement fra 2001 og er tilpasset for å gjelde aktuelle områder. 
 
Saksutredning og vurdering: 
I henhold til K-sak 109/16 skal økonomireglementet revideres i 2017. Eksisterende økonomi-
reglement er fra 2001. 
 
Rådmannen legger fram forslag til økonomireglement med utgangspunkt i anbefalt mal fra 
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK). 
 
Kommuneloven med forskrifter angir som minimum at rådmannen skal rapportere til 
kommunestyret to ganger i året. I henhold til K-sak 87/17 skal det rapporteres kvartalsvis til 
politisk nivå i Øyer kommune.  
 
Av endringer i forhold til gjeldende økonomireglement, er at overføringsordningen ikke 
videreføres. 
 
Tillegg etter at saken var oppe til behandling i Formannskapet 05.12.2017: 
Innspill fra formannskapet er vurdert og innarbeidet i vedlegg 1. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 10/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
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INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2444     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
4/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Investeringsreglement for Øyer kommune 
Vedlegg 2: Kommunal regnskapsstandard nr 4 
 
 
Sammendrag: 
Framlagt investeringsreglement vedtas som del av Øyer kommunes økonomireglement.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Styring av investeringer er en viktig del av kommunens helhetlige økonomistyring. Riktig 
beslutningsgrunnlag, prioriteringer, styring og gjennomføring må sikres. Utvikling av 
investeringsreglement er en viktig del av denne styringen. 
 
Forslag til investeringsreglement som rådmannen legger fram i denne sak gjelder for alle 
kommunens investeringer og skal bidra til:  

 Forutsigbar og enhetlig behandling av investeringsprosjekter. 

 Å sikre gode prosesser fram mot investeringsbeslutninger. 

 Å sikre relevant informasjon for rådmannens planlegging av finansiering. 

 Å sikre tilfredsstillende rapportering om status, framdrift, økonomi og eventuelle 
avvik i prosjektene. 

Totalbevilgning til investeringsprosjekter vedtas som hovedregel i årsbudsjett. Gjennom året 
skal det rapporteres på investeringsprosjekter sammen med øvrig økonomirapportering. 
Sammen med sak om årsregnskap skal det foretas rebudsjetering av tidligere års ubrukte 
investeringsmidler. 
 
Tillegg etter at saken var oppe til behandling i Formannskapet 05.12.2017: 
Innspill fra formannskapet er vurdert og innarbeidet i vedlegg 1.  
Nytt vedlegg 2. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 11/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
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KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV 
LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT 
 
 

Saksbehandler:  Brit K. Lundgård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2405     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
5/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Saksdokumenter fra Kontrollutvalget (sak 22/17) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 88/17, møte 23.11.2017- Leie av lokaler i Øyer  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret behandlet i sak 88/17 oversendelse av saken om leie av lokaler i Øyer til 
legekontor/legevakt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandlet i møte 12.12. 2017 
hvordan bestillingen fra kommunestyret skulle besvares.  

Kontrollutvalget i Øyer kommune søker kommunestyret om ekstra bevilgning på 
kr. 150 000,- for å kunne gjennomføre bestillingen i kommunestyrets vedtak i sak 88/17.  

 
Saksutredning: 
Kommunestyret behandlet i sak 88/17 oversendelse av saken om leie av lokaler i Øyer til 
legekontor/legevakt til kontrollutvalget etter forslag fra Øyer SV og Øyer SP.  

Følgende enstemmige vedtak ble truffet:  

Sende sakene vedr. legesenter/legevakt til kontrollutvalget for vurdering  

Som følge av sak 77/17 Framtidig legestruktur har det kommet opplysninger i blant annet 
media som ikke stemmer overens med saksframlegg i denne saken og tidligere saker vedr. 
legesenter/legevakt (kommunestyresakene 67/16, 95/16 og 117/16). Øyer SV og Øyer Sp 
ønsker derfor sak, saksgang og prosess vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum sendt til 
kontrollutvalget.  

1. Kommunestyret sender sakene vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum til 
kontrollutvalget for gjennomgang.  

2. I tillegg til kontrollutvalgets generelle mandat ønsker kommunestyret følgende:  

a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og involvering.  

b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske forhold.  
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Kontrollutvalget Øyer behandlet saken i møte 12.12.2017 sak 21/17  

Protokoll  
Innlandet Revisjon IKS var til stede under behandlingen av saken og noterte seg innspill fra 
kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget ønsket nytt punkt 2 i vedtaket og fattet følgende enstemmige  

Vedtak  
1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget gjennomføre en 
undersøkelse i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 88/17.  

2. Formålet med undersøkelsen er om saken med leie av legekontor er blitt tilstrekkelig 
saksutredet;  

a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og involvering.  

b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske forhold.  

3. Kontrollutvalget forutsetter at undersøkelsen gjøres innenfor en tidsramme på 150 timer.  

4. Kontrollutvalget ber om en statusrapport fra Innlandet Revisjon IKS på sitt møte i februar 
2018 som i tillegg til status på arbeidet også inneholder nærmere angivelse av tidsbruk, 
kostnad og framdriftsplan.  

Kontrollutvalget har etter dette fremmet egen søknad om finansiering av undersøkelsen 
(sak 22/17). Kontrollutvalget i Øyer kommune søker kommunestyret om ekstra bevilgning 
på  kr. 150 000,- for å kunne gjennomføre bestillingen i kommunestyrets vedtak i 
sak 88/17. 
 
Vurdering: 
Ordfører rår kommunestyret til å innvilge søknaden. Alternativt må kontrollutvalget 
reversere allerede bestilt forvaltningsrevisjon «Kommunalt psykiatri og rusarbeid». Dette er 
uheldig for kontrollutvalgets oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-
2019.  

Saldo disposisjonsfondet pr. 28.11.2017 er kr. 19.087.769  

Tillegg etter at saken var oppe til behandling i Kommunestyret 14.12.2017: 
Rådmannens vurdering er at tilleggsbevilgningen synes høy og mener at kr 90.000,- er 
tilstrekkelig. 
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Ordførerens forslag til innstilling: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 150.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 12/18 
 
Behandling: 
Ordføreren redegjorde for prosedyrereglene ved benkeforslag. 
 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag: 
«Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 90.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet».  
 
Ordførerens endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 90.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  
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SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS 
 
 

Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2397     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
7/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
6/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Skisse av tomteareal, datert 23.11.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
FSK-sak 73/10 – 24.08.2010 – Tingberg industriområde – fastsetting av tomtepriser  
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt forespørsel om kjøp av grunn på Tingberg industriområde fra 
Lysbakken Maskin AS. 
Det aktuelle området er I – 2 området på ca 8000 m2 innenfor reguleringsplanen Tingberg 
industriområde, og hele området er regulert for industri. 
 
Området går over to gards og bruksnummer. Det ene gbnr. 73/42  på 2912 m2 eies i dag av 
Einar Nybakken, og det andre gbnr. 74/1 på 5150 m2 eies av Øyer kommune. 
 
Rådmannen har en muntlig avtale med Einar Nybakken om  kjøp av hans del av området til 
kroner 30 pr m2 med forbehold om politisk tilslutning til salg av hele arealet til Lysbakken 
Maskin AS   
 
Saksutredning: 
Lysbakken Maskin AS har meldt et behov for ca. 8000 m2 for plassering av maskiner og 
utstyr som i dag er lagret på tomta ved Slettmoen boligfelt. Lysbakken Maskin AS får da 
ryddet opp på tomta ved Slettmoen boligfelt og flyttet sin virksomhet til Tingberg 
industriområde. 
 
Arealet det gjelder ligger på nedsiden av vegen opp til industriområdet der Einar Nybakken 
eier 2912 m2 og Øyer kommune 5150 m2 
 
Det har vært samtaler med Einar Nybakken angående overdragelse av hans del til Øyer 
kommune for videresalg til Lysbakken Maskin AS. Forutsatt politisk vedtak om salg av hele 
arealet. Det er enighet om en pris på kroner 30 pr. m2 for dette arealet. 
 
Intern opparbeidelse og planering er ikke utført. Dette ønsker kjøper å utføre selv og vi ser 
det derfor det riktig at prisen reduseres i forhold til infrastrukturkostnader forøvrig på 
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området. Det blir da kjøpers ansvar og kostnad å få på plass veg , El og VA internt på sitt 
område. Kjøper drar nytte av at veg og VA er opparbeidet inn til og forbi området. Vi ser det 
da naturlig at kjøper dekker en andel av tidligere etablert infrastruktur. 
Rådmannen foreslår en pris på kroner 15 pr m2 for tilliggende infrastruktur og kroner 30 pr. 
m2 for råtomt. I tillegg til tomteprisen betaler kjøper alle kostnader forbundet med 
fradeling, oppmåling, sammenføyning , tinglysning og dokumenter , avgifter etc. 
 
Vurdering: 
Dette vil være en god løsning for alle parter i denne saken. Det blir ryddet opp i området 
ved Slettmoen boligfelt og vi får næring etablert i Tingberg industriområde. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune kjøper parsell av eiendommen Gnr. 73 Bnr. 42 på ca 2912 m2 for 
kroner 30 pr.m2 fra Einar Nybakken 

2.  Øyer kommune selger hele området på ca 8000m2 til Lysbakken Maskin AS for 
kroner 45 pr.m2 

3. Nettoinntekt ca kr. 270 000 inntektsføres salg av fast eiendom i 
investeringsregnskapet 

4. Kjøper, Øyer kommune punkt 1 og Lysbakken Maskin AS i punkt 2 betaler alle 
omkostninger med fradeling av tomt, tinglysning etc. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Odd Magne Tuterud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 7/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune kjøper parsell av eiendommen Gnr. 73 Bnr. 42 på ca 2912 m2 for 
kroner 30 pr.m2 fra Einar Nybakken 

2.  Øyer kommune selger hele området på ca 8000m2 til Lysbakken Maskin AS for 
kroner 45 pr.m2 

3. Nettoinntekt ca kr. 270 000 inntektsføres salg av fast eiendom i 
investeringsregnskapet 

4. Kjøper, Øyer kommune punkt 1 og Lysbakken Maskin AS i punkt 2 betaler alle 
omkostninger med fradeling av tomt, tinglysning etc. 
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FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - IGANGSETTING AV TILTAK OG 
ETABLERING AV GUDBRANDSDALSTING 
 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: 112  
Arkivsaksnr.: 14/480     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
7/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis - rapport fra Gudbrandsdalsmøtet 2017 i 

Lom 
2. By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping – 

prosjektbeskrivelse, sist oppdatert 16. november 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
På grunnlag av resultatene fra Byregionprogrammet og arbeidet med strategier og tiltak på 
Gudbrandsdalsmøte 2017 i Lom 19. og 20. oktober, foreslås samarbeid om 
Gudbrandsdalspraksis.  I første omgang tre tiltak under fire hovedoverskrifter. Det 
innebærer at kommunene og fylkeskommunen samarbeider om neste planstrategi, at det 
utredes alternativer for en felles kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for 
Lillehammer og Gudbrandsdalen og at kommunene oppretter egne råd for 
deltidsinnbyggerne. I videre arbeid skal det særlig fokuseres på satsinger der regionen har 
opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, formidling og utvikling av fjellsamfunn. 
Gudbrandsdalstinget foreslås etablert med to møteplasser, et årlig møte mellom ordførerne 
og et årlig møte mellom representanter fra formannskapene.  For å opprettholde 
prosjektorganisasjonen og aktiviteten fram til rapport- og regnskapsfrist til departementet 
30. september 2018, anmodes regionrådene om å øremerke midler til arbeidet også for 
2018. Regionreformen vil kunne ha innvirkning på organisering og finansiering av 
samarbeidet på sikt.   
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn for saken 
Lillehammer søkte på vegne av alle kommunene i Gudbrandsdalen, om deltagelse i det 
statlige Byregionprogrammet fase en.  Samarbeid ble etablert, fase en gjennomført med en 
bred samfunnsanalyse som resultat: Gode i hop – Samspill og samarbeid mellom 
Lillehammer og omland (ØF-rapport 10/2014).  Partene ble enige om å søke om videre 
deltagelse i fase to med prosjektet By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for 
utvikling og verdiskaping.  Felles saksframlegg om innhold, organisering og finansiering ble 
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utformet og behandlet i kommunene, regionrådene og fylkeskommunen i perioden april-
juni 2015. På bakgrunn av behandlingen hos partene ble det laget en prosjektbeskrivelse 
som utgangspunkt for aktiviteter og organisering.  For mer informasjon henvises til 
prosjektbeskrivelse (vedlegg 2) og programmets nettsider:  
https://byregionlg.wordpress.com/ 
 
Fakta 
Siden høsten 2015 har det vært jobbet med delprosjekter og tiltak i Byregionprogrammets 
fase to, i samsvar med prosjektbeskrivelsen.  Noe av arbeidet er dokumentert i ØF-rapport 
02/2017 om Fritidsboliger og lokal verdiskaping, og i et notat om handlingsrom når det 
gjelder kultur, tjenester og lovverk.  Det er avholdt egen innovasjonsskole med deltagelse 
fra samtlige kommuner, fylkeskommune og fylkesmann.  Gudbrandsdalsmøte høsten 2016 
la grunnlaget for å stake ut kursen videre slik at prosjektorganisasjonen etterhvert kunne gi 
sine anbefalinger til Gudbrandsdalsmøtet 2017 i Lom 19. og 20. oktober.  Resultatene 
framgår av rapporten (vedlegg 1) som også inneholder viljeserklæringen undertegnet av 12 
ordførere og fylkesordfører.   
 
Vurdering: 
Sakens vedlegg 1, sidene 15 til 25 gjengir vurderinger, problemstillinger og anbefalinger som 

følger av arbeidet i Byregionprogrammet.  Dette ble det jobbet med på 

Gudbrandsdalsmøtet 2017. Ulike innspill og vurderinger framgår av det som ble presentert i 

plenum og gruppenotater.  Som det framgår støtter disse i all hovedsak opp om forslagene.  

Det kom opp nye alternativer, for eksempel når det gjelder sammensetning av 

Gudbrandsdalstinget.  Dette er det tatt hensyn til i saksframlegget. 

Gudbrandsdalspraksis  
I arbeidet med Byregionprogrammet har målet vært å utvikle Lillehammer og 

Gudbrandsdalen til en ledende bo- og fritidsregion med utgangspunkt i by og fjell og de 

muligheter som ligger i moderne bosetting.  Dette er også hovedmålene i videre satsing i 

kjølvannet av programmet: 

 Øke gleden og nytten ved å bo og virke i Lillehammer og Gudbrandsdalen 

 Gjøre Gudbrandsdalen mer attraktiv for tilflytting både for heltids- og deltidsbosatte. 

 

Dette innebærer å bygge ned skillene mellom ulike typer bosetting ifht medvirkning, 

offentlige tjenester, informasjon/kommunikasjon osv.  Det forutsetter samarbeid og satsing 

på tvers av grenser – en felles Gudbrandsdalspraksis. 

Gudbrandsdalspraksis blir en samlebetegnelse på tiltak og aktiviteter som partene vil 

samarbeide om.  Gudbrandsdalspraksis vil omfatte tiltak og aktiviteter for moderne 

bosetting.  Og med moderne bosetting menes at en positiv samfunnsutvikling fremmes ved 

mindre skiller mellom fastboende og deltidsinnbyggere (hytte-eiere, pendlere osv.).  

Gudbrandsdalspraksis skal også bidra til å fremme merkevaren Gudbrandsdalen og 

Lillehammer, og blir sånn sett også en viktig del av regionens profileringsarbeid.  

https://byregionlg.wordpress.com/
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Lillehammer-navnet vil alltid følge med, fordi det i seg selv er en viktig merkevare og nyttig i 

profilering av hele regionen. 

Arbeidet med Gudbrandsdalspraksis vil måtte skje på tvers av grenser, både politiske, 

administrative og faglige.  Innovative arbeidsmetoder og nettverk vil være nødvendig i 

arbeidet.  Etter anbefaling fra kommunenes rådmenn i møte 14.9.17, opprettes ikke et eget 

«nettverk for innovative kommuner», som prosjektbeskrivelsen legger opp til.  I stedet 

etableres nettverk for tema og tiltak som igangsettes som en del av Gudbrandsdalspraksis, 

der det er formålstjenlig.  Gudbrandsdalsnettverk benyttes som samlebetegnelse for slike 

nettverk/samarbeidsfora. 

Så langt har Gudbrandsdalspraksis følgende fire hovedoverskrifter/tema (se vedlegg 1 for 

mer om innhold): 

 Medvirkning – demokrati 

 Tjenestetilbud 

 Planlegging 

 Åpne dører 

 

Med disse temaene som overskrifter, skal partene samarbeide om ulike tiltak og satsinger.  

Skjematisk kan dette vises slik: 
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På bakgrunn av forslag og resultatene fra årets Gudbrandsdalsmøte, foreslås at følgende tre 

tiltak er starten på en Gudbrandsdalspraksis, som vil være i stadig utvikling: 

Planstrategi 
Planer og planlegging kan være effektive virkemidler for å samle aktører til forpliktende 

samarbeid.  Det gjelder både formelle, lovpålagte prosesser og planlegging på 

tema/områder som er pekt på for samarbeid om moderne bosetting og 

Gudbrandsdalspraksis.  I første omgang foreslås samarbeid om kommende planstrategier.  

Planstrategi er en viktig arena for å drøfte utviklingstrekk og vurdere planbehov i perioden, 

og kan gi effektive avklaringer knyttet til samarbeidet i Gudbrandsdalen generelt og 

moderne bosetting spesielt.  Samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen blir 

særdeles viktig i dette arbeidet. 

I utgangspunktet foreslås at de kommunale planstrategiene inneholder en kommunal del og 

en regional del for hele Gudbrandsdalen.  I tillegg vil det høyst sannsynlig være behov for en 

bolk om andre regionkonstellasjoner/interkommunalt samarbeid. 

Kommunikasjonsplattform  –  innovasjonsprosjekt for innbyggerdialog 
Etablere en kommunikasjonskanal særlig rettet mot fritidsinnbyggerne, men som også vil 

være til nytte for alle typer innbyggere som bor og virker i Lillehammer og Gudbrandsdalen.  

Den bør inneholde informasjon om relevante varer og tjenester, plan- og utviklingsarbeid, 

offentlige tjenester, lokalt organisasjons- og kulturliv osv.  Det må være et mål å finne 

løsninger som bidrar til reell innbyggerdialog.  I Midt-Gudbrandsdal er det utviklet en 

nettside med lokale tilbud (www.mingudbrandsdal) og det finnes også andre portalen og 

andre prosjekter under utvikling.  Kanalen/plattformen må ta hensyn til både heltids- og 

deltidsbosetting, og gå på tvers av kommunegrenser når det gjelder tilbud og tjenester.  

Sosiale medier vil være viktige i arbeidet.  

En slik satsing vil kreve innovative tilnærminger og løsninger.  Tradisjonelle nettportaler er 

ikke lenger løsningen, det må jobbes fram hensiktsmessige alternativer for informasjon, 

kommunikasjon og dialog.  En ser for seg et åpent innovasjonsprosjekt for innbyggerdialog 

for Lillehammer og Gudbrandsdalen.  Her må det samarbeides med det som allerede finnes 

av regionale løsninger og andre prosjekter under utvikling.  I første omgang kan det være 

hensiktsmessig å gjennomføre et forprosjekt for å få nærmere avklaring av behov og 

løsninger.  Det foreslås at Styringsgruppa for Byregionprogrammet setter ned ei 

arbeidsgruppe som gis i oppdrag å foreslå et konkret innovasjonsprosjekt for 

innbyggerdialog for Lillehammer og Gudbrandsdalen.  I dette arbeidet skal det være god 

geografisk representasjon, representanter for lokalt næringsliv, i tillegg til fagpersoner innen 

kommunikasjon og næring.  Arbeidsgruppa skal foreslå finansiering og søke støtte til 

arbeidet.  

Kommunalt råd for deltidsinnbyggere 

http://www.mingudbrandsdal/
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Med økende antall deltidsinnbyggere (hytteeiere, pendlere osv.) som følge av moderne 

bosetting, må deltidsinnbyggernes rettigheter og plikter på dagsorden.  Det kan på sikt bety 

større endringer når det gjelder demokratiske rettigheter og statlige 

overføringer/rammetilskudd.  I første omgang foreslås opprettelse av råd for 

deltidsinnbyggere i alle kommuner, eventuelt også fylkeskommunen.  Selv om dette i dag 

ikke er en etablert praksis i norske kommuner, kan det henvises til at de allerede finnes i et 

30-talls finske kommuner. 

Kommunene er forskjellige og andel deltidsinnbyggere er ulikt.  Kommunene bør derfor stå 

relativt fritt i utforming og mandat for et slikt utvalg.  Men på bakgrunn av drøftinger og 

anbefalinger i Byregionprogrammet, og for at det skal inngå i en felles 

Gudbrandsdalspraksis, foreslås følgende føringer: 

 Det skal være et rådgivende organ  

 Det skal bestå av deltidsinnbyggere, politikere og eventuelt andre lokale representanter 

(fra for eksempel grendelag) 

 Representanter for deltidsinnbyggere velges gjennom et samarbeid med velforeningene 

i kommunen 

 Rådmannen eller den han/hun bemyndiger, møter fra kommunens administrasjon. 

 Kommunen dekker møteutgifter, og fører referater mv.   

 

Forsking, utdanning og utvikling   
I videre arbeid med Gudbrandsdalspraksis og samfunnsutvikling, vil satsinger der regionen 

har opplagte fortrinn og potensiale være viktig.  Gudbrandsdalen er en særdeles interessant 

arena for å videreutvikle et sterkt forsknings-, utdannings-, formidlings- og utviklingsmiljø 

som arbeider med lokal og regional analyse og utvikling av samfunn i fjellområder. Flere 

sentrale aktører har utvikling i fjellsamfunn som et hovedanliggende, såsom Høgskolen i 

Innlandet Lillehammer, Østlandsforskning, Norsk Institutt for Naturforskning, 

Kunnskapsparken Skåppå, konsulentmiljø som Norsk turistutvikling, Maihaugen og ikke 

minst, Norsk fjellsenter i Lom, for å nevne noen. En slik samling om utvikling i fjellsamfunn 

kan og vil skape et sterkt og for fjellregionene svært relevant kunnskaps- og 

kompetansemiljø. Dette er også en visjon som har vært en bærende idè i arbeidet med 

Byregionprogrammet.  Et naturlig tyngdepunkt er Lillehammer og Gudbrandsdalen, men en 

slikt tanke kan også utvides til å omfatte fjellområdene i dagens Hedmark. Høgskolen i 

Innlandet sine campuser på Rena og på Evenstad har kunnskaps- og kompetansemiljø som 

vil styrke en slik satsing på fjell og fjellsamfunn som et spesialisert forsknings- og 

utviklingstema. Det har i mange sammenhenger blitt påpekt at den regionale kompetanse– 

og utviklingspolitikken har blitt dominert av fokus på Mjøsområdet. Med en slik satsing på 

fjellområder kan den regionale kompetanse- og utviklingspolitikken bli komplettert og ha 

betydning i hele det nye storfylket.   



  Sak 7/18 

 

 Side 19 av 44   

 

 

Gudbrandsdalsting 

Gudbrandsdalstinget etableres i samsvar med premisser lagt til grunn forut for samarbeidet 

i Byregionprogrammet, og i dette arbeidet.  Mandat og organisering vurderes fortløpende.  

Regionreformen vil kunne medføre endringer i forutsetninger, herunder organisering av 

dagens regionråd.   

Mandat 
1. Gudbrandsdalstinget er et samarbeidsorgan for kommunene i Gudbrandsdalen og 

Lillehammer og politisk ledelse i fylkeskommunen.   

2. Gudbrandsdalstinget etableres som samarbeidsfora/samarbeidsorganer uten 

vedtaksmyndighet som binder opp kommunene ressursmessig.  Slike beslutninger tas i 

de enkelte kommunestyrer. 

3. Gudbrandsdalstinget er en politisk møteplass som skal samarbeide om 

samfunnsutviklingen i regionen Lillehammer og Gudbrandsdalen, på tvers av kommune- 

og regiongrenser. 

4. Gudbrandsdalstinget skal fremme regionens interesser overfor regionale og nasjonale 

myndigheter. 

5. Regionrådene inviteres til å gi innspill på saker som Gudbrandsdalstinget skal behandle. 

6. Gudbrandsdalstinget skal styre regionens arbeid med moderne bosetting og 

Gudbrandsdalspraksis, i samsvar med vedtak i kommunestyrene/fylkesutvalg om 

oppfølging av Byregionprogrammet By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for 

utvikling og verdiskaping. 

 

Sammensetning og organisering 
Gudbrandsdalstinget organiseres med to møter i året:   

I Gudbrandsdalstinget med bred politisk representasjon  

Alternativ 1: Samling av formannskapene 

Alternativ 2: Samling av 2-3 representanter fra hvert formannskap/fylkesutvalg  

II Ordførermøte  

Antall formannskapsmedlemmer i de 12 kommunene er 82.  Dette blir i tilfellet en svært 

stor forsamling.  Styringsgruppa anbefaler derfor at representasjonen begrenses til 2-3 

representanter for hvert formannskap. 

Gudbrandsdalstingets ledere og nestledere velges blant ordførerne for ett år av gangen. 

Fylkesmannen kan møte som observatør med talerett.  Det samme gjelder kommunenes 

rådmenn og fylkesrådmannen. 

Faglig og administrativ støtte – sekretariat 
Samarbeid på tvers av etablerte grenser krever administrativ og faglig tilrettelegging og 

oppfølging.  Følgende alternativer kan være aktuelle (i uprioritert rekkefølge): 
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1. Opprette en egen stilling som koordinator for samarbeidet i Gudbrandsdalen og 

Lillehammer 

2. Legge oppgaven til administrasjonen/kontoret for ett av de tre eksisterende 

regionrådene 

3. Etablere en ordning med sekretariat på omgang mellom dagens tre regioner 

4. Videreføring av modellen som er utviklet i Byregionprogrammet – konsortieavtale 

mellom Lillehammer kommune, Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer 

5. Andre løsninger 

 

Uavhengig av alternativene som er skisser over, kan det være aktuelt å knytte til seg 

Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet Lillehammer og andre som faglig støtte og 

samarbeidspart. 

Fram til 30.9.2018, som er frist for rapportering og regnskap til departementet, anbefales å 

opprettholde prosjektorganisasjonen i Byregionprogrammet – så fremt partene ikke har 

funnet mer permanente løsninger innen den tid. 

Økonomi 
Statlig støtte i Byregionprogrammet går ut ved årsskifte, og vil ikke bli videreført.  Samarbeid 

og felles satsing krever ressurser.  Arbeidet med Gudbrandsdalspraksis og 

Gudbrandsdalsting er avhengig av ressurstilgang og prioritering hos partene.   

Fullstendig rapport og regnskap skal leveres Kommunal og moderniseringsdepartementet 

innen 30.9.2018.  Prosjektorganisasjonen er forpliktet til å delta på nasjonal 

nettverkssamling i mai 2018.   Det er dermed en utfordring å finne dekning for påløpende 

kostnader og felles satsing framover - slik denne saken legger opp til.   På 

Gudbrandsdalsmøte ble det framsatt forslag om prosentvis andel av regionale 

utviklingsmidler til videre samarbeid.  Oppland fylkeskommune v/administrasjonen har i 

møte med Gjøvik- og Lillehammerregionen 10. november 2017 henvist til regionrådene.   

Samarbeidet i Lillehammer og Gudbrandsdalen vil kreve ressurser, og/eller omdisponering 

av ressurser, både på kort og lang sikt.  Anslag kostnader for 2018 er følgende: 

Prosjektledelse – Lillehammer kommune  250.000 
Faglige bidrag til igangsetting av tiltak  100.000 
Deltagelse på nasjonal nettverkssamling    50.000 
Informasjon/kommunikasjon      50.000 
Andre kostnader       50.000 
Sum       500.000 
 

I mangel av mer permanente, langsiktige løsninger nå, foreslås at en søker finansiering for 

arbeidet i 2018 på denne måten: 
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 Gjenstående av Byregionprogrammets budsjetterte midler ved inngangen til 2018 ca. kr. 

150.000 

 Anmodning til tre regionråd om å videreføre tilskudd til oppfølging av 

Byregionprogrammet, kr. 100.000 pr regionråd  

 Arbeid med planstrategi og råd for deltidsinnbyggere inngår i ordinært arbeid og dekkes 

av den enkelte 

 Arbeid med kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog søkes finansiert utenom 

programmet  

 Kostnadene for deltagelse på Gudbrandsdalstingets to møter dekkes av den enkelte 

kommune/øvrige parter 

 Kostnader for deltagelse på nasjonal nettverkssamling dekkes av den enkelte deltager 

 

Styringsgruppa for Byregionprogrammet setter opp mer detaljert budsjett for aktiviteten i 

2018 når resultatene fra behandling i regionrådene foreligger. 

Konklusjon 
Som oppfølging av samarbeid og arbeid i Byregionprogrammet og med referanse til 

Gudbrandsdalsmøte 2017, foreslås Gudbrandsdalspraksis med fire hovedoverskrifter/ 

hovedtema og oppstart med tre tiltak: planstrategi, en felles 

kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog og råd for deltidsinnbyggere. I videre arbeid skal 

det særlig fokuseres på satsinger der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som 

forskning, formidling og utvikling av fjellsamfunn. Gudbrandsdalstinget foreslås etablert 

med to møteplasser, et årlig møte mellom ordførerne og et årlig møte mellom 

representanter fra formannskapene og fylkesutvalget.  For å opprettholde 

prosjektorganisasjonen og aktiviteten fram til rapport- og regnskapsfrist til departementet 

30. september 2018, og i påvente av mer permanente løsninger, anmodes regionrådene om 

å øremerke midler til arbeidet også for 2018. Regionreformen vil kunne ha innvirkning på 

organisering og finansiering av samarbeidet på sikt.   

Videre oppfølging og arbeid forutsetter likelydende vedtak hos alle som behandler denne 

saken.  Det forutsettes at saken er ferdig behandlet hos alle innen utgangen av mars måned 

2018. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 

medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende 

tre tiltak: 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med 

planstrategi for neste kommunestyreperiode. 
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b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele 

regionen. 

c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest 

innen konstituering av nytt kommunestyre. 

2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende 

modell: 

a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra 

hvert formannskap og fylkesutvalget  

b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører 

- minst en gang i året 

3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling 

der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og 

formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen 

anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer 

permanente løsninger. 

 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 8/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 

medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende 

tre tiltak: 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med 

planstrategi for neste kommunestyreperiode. 

b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele 

regionen. 

c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest 

innen konstituering av nytt kommunestyre. 

2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende 

modell: 

a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra 

hvert formannskap og fylkesutvalget  
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b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører 

- minst en gang i året 

3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling 

der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og 

formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen 

anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer 

permanente løsninger. 
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KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER 
 
 

Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: Q11  
Arkivsaksnr.: 16/2392     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
8/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
1.Brev av 24.10.2017 fra Oppland fylkeskommune om klassifisering og ansvarsdeling av 
fylkesveg i Øyer. 
2.Vedlegg til brev av 24.10.2017. Forslag til avtaledokument om klassifisering og 
ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer. 
3.Saksfremlegg fylkesutvalgsak 05/16 
4.Vedtak i fylkesutvalgets sak 05/16 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune ta opp oversendt 
forslag til avtale om klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune til 
revurdering med utgangspunkt i forhold tatt opp i saksfremlegg nedenfor. Den foreslåtte 
fordelingen vil etter rådmannens beregning innebære en årlig økning av Øyer kommune sine 
driftskostnader med ca 620.000,- kr. Dette er en økning på ca 25% av de totale drift- og 
vedlikeholdskostnadene for kommunale veger i Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune fikk den 03.11.2017 oversendt forslag til avtaledokument om klassifisering 
og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer fra Oppland Fylkeskommune(OFK). Forslaget er 
utarbeidet med bakgrunn i Fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16. I hovedsak kan vedtaket 
oppsummeres slik: 
Fylkeskommunen vil overta alt ansvar for gang- og sykkelveg, fortau og veglys langs 
fylkesveger. Som erstatning for dette nedklassifiseres enkelte fylkesvegstrekninger. Det skal 
legges til grunn et 0-sum prinsipp med hensyn til  drift- og vedlikeholdskostnader når det 
gjelder dette byttet. 
 
Oppland fylkeskommune ba i brev av 24.10.17 om en tilbakemelding innen den 02.01.2018. 
På grunn av uklart grunnlag og mye arbeid med å få dette på plass, har rådmannen bedt om 
utsatt frist for tilbakemelding.  
 
Mottatt forslag til avtale angir strekninger for gang- og sykkelveger og belysning som OFK vil 
overta driften av og vedlikeholdsansvaret for. Videre de fylkesvegstrekninger som foreslås 
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nedklassifisert til kommunale veger.  Rådmannen har gått gjennom forslaget og finner flere 
avvik for de strekninger OFK har foreslått å overta. Nedenfor følger OFK og ØK sine 
beregninger: 

Overtakelse av gang- og sykkelveger Merknader 

Fylkesveg nr. OFK (meter) ØK (meter)   

FV 312 4 480 3 520   

FV 319 474 1 114   

FV 361 130 0   

SUM 5 084 4 634   

 
 
 
 

Overtakelse av gatelys Merknader 

Fylkesveg nr. OFK (meter) ØK 
(meter) 

ØK (kun 
strøm) 

  

FV 312 4 719 1 212   Måkerudrampa - Coop 

FV 312     2 919 Coop -Tingberg, Kun strømutgifter 

FV 319 1 658 286   Skriua langs Vestsidevegen 

FV 357 1 012 971   Tretten sentr. – Nord-
Trettenv./Stav 

FV 358 563 1 300   Sør Trettenvegen til 
Langgardsvegen. 

FV 254 0 483   FV 319-Vasrud 

FV 361 1 120 971   Midtbygdsvegen, Tingberg – Øyer 
krk 

SUM 9 072 5223 2 919   

 
Fylkesveger som foreslås nedklassifisert til kommunale veger er følgende (ingen divergens), 
lengde for FV 358 er endret fra 2383m til 4604m etter feil beregning påpekt fra Øyer 
kommune: 

Fylkesveg nr. Antall meter: Merknader 

FV 357   3 311 Nord-Trettenvegen, Tårstadkrysset - Vedum 

FV 358   4 604 Sør-Trettenvegen, Stalsbjørgkrysset - Tårstadkrysset 

FV 365   4 930 Polavegen 

SUM 12 845   

 
Som grunnlag for drift- og vedlikeholdskostnader for fylkesveger har OFK benyttet 
gjennomsnittlige kostnader for driftskontrakten for Sør-Gudbrandsdal. Prisen på ca kr. 
37.000,- pr. km omfatter normale drifts- og vedlikeholdsoppgaver som vinterdrift, grøfting, 
lapping av dekke, kantslått, søppelplukking, feiing, inspeksjon og beredskap. Samme pris er 
benyttet for drift- og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger. 
 
For drift og vedlikehold av gatelys har OFK anslått en km-pris på kr. 10.000,-. Det anslås en 
strømutgift pr km på kr. 10.000,-. I tillegg beregnes det en andel for investeringskostnad på i 
alt kr. 1.972.000,- med et 20-års perspektiv. Dvs en kostnad pr km/år på ca 10.800,- kr (9,07 
km i forslag fra OFK). 
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Etter OFK sin beregning vil Øyer kommune få en økt totalkostnad pr. år på ca 5.000,-kr, 
dersom klassifisering/overtakelse gjennomføres som foreslått. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har vurdert det mottatte forslaget og har flere kommentarer til dette. 
Med tanke på at dette ikke skal medføre en kostnadsøkning for noen av partene, men har 
som intensjon å gi en besparelse på grunn av en bedre samordning av drift- og vedlikehold 
av fylkesveger og gang- og sykkelveger tilliggende disse, er det av stor viktighet at 
vegomfanget stemmer med det reelle omfanget, jfr. oppstilling over med divergerende 
beregninger. Videre er det viktig at det benyttes riktige kostnadstall.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at Øyer kommune ikke har en størrelse eller er organisert 
slik med tanke på vegvedlikehold, at vi kan drifte veger til en så lav pris som OFK benytter i 
sitt forslag. Kostnaden som er foreslått er også de samme for drift av veger som for gang- og 
sykkelveger. Dette mener rådmannen er feil, drift av gang- og sykkelveger er langt 
rimeligere enn drift av ordinære veger. Dette begrunnes i smalere bredde og mindre 
trafikkslitasje som gir et enklere vedlikehold både med tanke på vinter- og sommerdrift. 
Rådmannen anslår at kostnadene for drift av gang- og sykkelveg utgjør maksimalt  ca 60 % 
av kostnadene for drift av veg, i det videre arbeidet bør dette anslaget gjennomgås 
nærmere. 
 
Med bakgrunn i kommunens regnskapstall for 2016 (ca 1,8 mill kr), finner rådmannen 
følgende meterkostnader (alle kostnader er beregnet ekskl. mva): 

Type veg Km Kr/km Totalkostnad 

Gangveg 10 25 000,-     250 000,- 

Veg 37 42 400,- 1 568 800,- 

SUM 47 38 698,- 1 818 800,- 

 
Vegene som er foreslått nedklassifisert har mange strekninger som er krevende med tanke 
på grunnforhold. Telefarlig underbygning bidrar til mye telehiv og krakelering av dekket. 
Strekningen i Sør—Trettenvegen fra Prestegarden til Tårstadkrysset er grusveg som flere 
ganger i løpet av de siste årene har blitt vasket ut i vårsmeltingen og ved kraftig regnvær.  
Oppgitte kostnader tar iflg. OFK ikke med reasfaltering av hele strekninger, men kun 
nødvendig lapping. Øyer kommunes regnskapstall innbefatter heller ikke 
reasfalteringskostnader. På store deler av de strekningene som er foreslått nedklassifisert, 
vil det etter rådmannens mening være et behov for asfaltering minimum hvert 15. år. En 
asfaltering med 5 cm dekketykkelse i en vegbredde på 5 m vil gi km-pris på ca 600.000,- kr. 
Avskrevet over 15 år gir dette en årlig kostnad pr. km på ca 40.000,- (tas dette som 
investering, vil det også påløpe 15.000,- kr/lm første år i renter, med en rentefot på 2,5%). 
Rentekostnad er ikke medregnet i det videre regnestykket, da reasfaltering bør dekkes over 
driftsbudsjettet. Uansett er reasfaltering  en svært vesentlig kostnad å ta med inn i 
helhetsbildet.  
 
Reasfaltering av gang- og sykkelveger bør også medregnes i kostnadsbildet. Basert på en 
vurdering av grunnforhold og trafikkbelastning anslår rådmannen et behov for reasfaltering 
hver 25. år. Med utgangspunkt i en vegbredde på 3 m og en asfalttykkelse på 4 cm gir  dette 
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en km-pris på ca 300.000,- kr. Med avskrivning over 25 år, blir årskostnaden for reasfaltering 
da 12.000,- kr/km for gang- og sykkelveger. 
 
Når det gjelder kostnadsvurdering for drift- og vedlikehold av gatelys har rådmannen ikke 
noen spesielle kommentarer. Det vesentlige her vil være å komme frem til det riktige 
omfanget av gatelys som overtas. Blant annet har OFK regnet med å overta gatelys langs FV 
312 fra Coop til Tingberg. Denne strekningen har Øyer kommune ikke driftsansvar for, men 
betaler strømkostnadene.  
 
Oppsummeres ovenstående kommer rådmannen frem til følgende kostnadsbilde: 
Kommunens kostnader for drift av nedklassifiserte fylkesveger (42.400 + 40.000(ekskl. 
renter pr. km)): 
 
 

Type veg: Kostnad pr km Lengde 
(km) 

Total 
årskostnad 

Merknad 

FV 357 82.400,- 3,311 272.826,- Asfaltert veg 

FV 358 42.400,- 2,004 84.970,- Grusveg 

FV 358 82.400,- 2,6 214.240,- Asfaltert veg 

FV 365 82.400,- 4,93 406.232,- Asfaltert veg 

SUM     978.268,-   

 
Kommunens besparelse for avgivelse av gang- og sykkelveger (25.000 + 12.000 pr.km): 

Type veg Kostnad pr 
km 

Lengde 
(km) 

Total 
årskostnad 

Meknad 

FV 312 37.000,- 3,52 130.240,- Asfaltert veg 

FV 319 37.000,- 1,114   41.218,- Asfaltert veg 

FV 361 37.000,- 0              0,- Oppgitt 130 m av OFK??? 

SUM     171.458,-   

 
Kommunens besparelse for avgivelse av gatelys: 

Type veg Kostnad pr 
km 

Lengde 
(km) 

Total 
årskostnad 

Merknad 

FV 312 30.800,- 1,212 37.330,-   

FV 312 10.000,- 2,919 29.190,- Kun strøm (Coop – Tingberg) 

FV 319 30.800,- 0,286   8.809,-   

FV 357 30.800,- 0,971 29.907,-   

FV 358 30.800,- 1,3 40.040,-   

FV 254 30.800,- 0,483 14.876,-   

FV 361 30.800,- 0,971 29.907,-   

SUM     190.059,-   

 
Summerer vi ovenstående kommer vi frem til en økt årlig driftskostnad for Øyer kommune 
på i alt  
kr 616.751,- (978.268 – 171.458 – 190.059). 
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Før en eventuell avklaring må forhold om kostnadsdeling for etablering av målepunkt for 
gatelys avklares. Dette er pålagt gjennomført i løpet av 2018 og vil ha en betydning for 
hvordan målepunktene etableres. En etablering av målepunkt er kostnadsestimert til ca 
40.000,- pr/målepunkt. 
 
Rådmannen er av den formening at mottatt forslag til klassifisering/ansvarsdeling av 
fylkesveger gir et misvisende bilde av de reelle kostnadene. Prinsippet om 0-sum anses ikke 
overholdt. Øyer kommune vil få en kraftg økning av vedlikeholdskostnader etter dette 
forslaget. Forslaget må revideres før Øyer kommune kan ta formelt stilling til dette.  
 
Rådmannen anbefaler at OFK i sitt videre arbeid også tar stilling til om Kongsvegen mellom 
Stav og Bådstø, Nermosvegen mellom Åsletten og Nermo (FV361) og Haugsgutua bør tas 
opp som fylkesveg. Det samme gjelder planlagt tverrforbindelse mellom FV 312 og FV 361 i 
Trodalen/Langvik. Disse strekningene utgjør ca 2,5 km, herav ca 2 km med både veg og 
gang- og sykkelveg. Disse vegene tilfredsstiller etter rådmannens mening de kriterier som 
kan settes for en fylkesveg. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune revurdere sitt forslag om 
klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune og fremme et nytt 
forslag som ivaretar intensjonen i fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16 pkt 3, «Prinsippet 
om «0-sum» legges til grunn for arbeidet om overtakelse av gang- og sykkelveg, 
fortau og veglys gjennom omklassifisering av veg tilsvarende økte merutgifter i 
forbindelse med overtakelse.» 
 

2) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune vurdere hvorvidt de kommunale 
vegene Kongsvegen mellom Stav og Bådstø, Nermosvegen og Haugsgutua, samt 
planlagt tverrforbindelse mellom FV 361 og FV 312 (Trodalen/Langvik), kan tas opp 
som fylkesveger da de tilfredsstiller fastsatte kriterier. 

 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 9/18 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag : 
«Vedtak om omlegging av fylkesveg 357 må være realisert før overtakelsen». 
Stein Plukkeruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Oppgradering av fylkesvegene til gjeldende standard må være gjennomført før 
overtakelsen». 
Nisveta Tiros tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune revurdere sitt forslag om 
klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune og fremme et nytt 
forslag som ivaretar intensjonen i fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16 pkt 3, «Prinsippet 
om «0-sum» legges til grunn for arbeidet om overtakelse av gang- og sykkelveg, 
fortau og veglys gjennom omklassifisering av veg tilsvarende økte merutgifter i 
forbindelse med overtakelse.» 
 

2) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune vurdere hvorvidt de kommunale 
vegene Kongsvegen mellom Stav og Bådstø, Nermosvegen og Haugsgutua, samt 
planlagt tverrforbindelse mellom FV 361 og FV 312 (Trodalen/Langvik), kan tas opp 
som fylkesveger da de tilfredsstiller fastsatte kriterier. 
 

3) Vedtak om omlegging av fylkesveg 357 må være realisert før overtakelsen. 
 

4) Oppgradering av fylkesvegene til gjeldende standard må være gjennomført før 
overtakelsen. 
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PILEGRIMSLEDEN 2018 
OMDISPONERING AV MIDLER BEVILGET I KST-SAK 20/14 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/30     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
9/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad til Oppland Fylkeskommune om tilskudd til bruer Pilegrimsleden 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksprotokoll KST-sak 20/14 (arkivsak 14/172) 
 
Sammendrag: 
Rådmannen ber om at bevilget tilskudd kr. 100 000 til restaurering av Rolla bru 
omdisponeres slik at de kan benyttes til bygging av ny avlastningsbru. Prosjektet med 
restaurering har ikke latt seg finansiere opp i hht intensjonen. 
 
Saksutredning: 
I KST-sak 20/14 i 2014 ble det bevilget kr. 100 000 fra Øyer kommune til et prosjekt som 
hadde som mål å restaurere den gamle steinhvelvingsbrua over Rolla på Nord-Tretten. 
Totalkostnaden på prosjektet beløp seg til anslagsvis kr. 1 500 000. Utover tilskudd fra 
Oppland fylkeskommune og noe private midler fra Norsk kulturminnefond klarte 
prosjektgruppa ikke å reise nok penger til full restaurering, og midlene bevilget av Øyer 
kommune ble aldri utløst, jfr vedtak «(…)kr. 100 000 til rehabilitering av Rolla bru, det 
forutsetter full finansiering fra alle parter(…)». Dette innebærer at pengene aldri ble overført 
fra disposisjonsfondet til drift. 
 
Det er ut i fra innhentet kompetanse ingen reelle alternativer til full restaurering av brua, 
annet enn bygging av en enklere avlastningsbru. Rolla bru er siden 2014 stengt for trafikk, 
og Pilegrimsleden er skiltet om ned over brua over E6. Dette medfører en omvei for 
vandrerne, og ikke minst en betydelig trafikkfare.  
 
Det har også vært skade på andre bruer langs Pilegrimsleden. I 2016 fikk Øyer kommune 
skjønnsmidler til utbedring av bruer over Kvæsa og Sagåa i Sørbygda. I 2017 tok Sagåa ny lei 
i forbindelse med vårflommen. Derfor er det også behov for ny bru der, som strekker seg 
over hele det nye elveløpet med understøtting.  
 
I tillegg til omdisponering av eksisterende midler er det søkt støtte gjennom 
partnerskapsmidlene (Pilegrimsleden) fra Oppland fylkeskommune på kr. 90 000 (se 
vedlagte søknad). Det er også noe penger igjen av skjønnsmidlene fra 2016. Samlet sett skal 
dette være tilstrekkelig til å finansiere bygging av disse 2 bruene. 
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Vurdering: 
Interessen for Pilegrimsleden er økende, og trafikken gjennom Øyer av lokale, nasjonale og 
internasjonale vandrere underbygger dette. Øyer kommune har forpliktet seg gjennom 
partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og Dale-Gudbrand Pilegrimsenter til å 
holde leden farbar gjennom kommunen. Det er alltid en utfordring med elveløpene som 
preges av sesongendringer og regnflommer. De mindre bekkeløpene lar seg som oftest 
forsere, men elver i størrelsen til Sagåa og Rolla er mer utfordrende. I samarbeid med 
Oppland fylkeskommune og Dale-Gudbrand Pilegrimsenter kan Øyer kommune sikre trygg 
kryssing av elvene gjennom omdisponering av midler. 
 
Rådmannen ber om at bevilgede midler fra sak 20/14, kr. 100 000, omdisponeres slik at de 
kan benyttes til en ny avlastningsbru over Rolla. Midlene overføres fra disposisjonsfondet 
som settes ned fra kr 18.372.769,- til kr 18.272.769,- 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes til 
en ny avlastningsbru over Rolla. 
 
2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

  100 000 

Til sammen   100 000 100 000 

 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 4/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes til 
en ny avlastningsbru over Rolla. 
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2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

  100 000 

Til sammen   100 000 100 000 
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DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR 
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, IA, PENSJON OG BEMANNINGSNORMER 
 

Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 000  
Arkivsaksnr.: 18/23     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/18 Formannskapet 23.01.2018 
 
10/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Debatthefte 2018 – KS spør. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
KS har også for tariffoppgjøret 2018 bedt kommunene om tilbakemelding på en del 
spørsmål gitt i «Debatthefte – KS spør». Kommunestyret bes om å slutte seg til innspillene 
gitt i dette saksframlegget. 
 
Saksutredning: 
Våren 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at hovedtariffavtalen skal reforhandles og 
at det gjennomføres sentrale lønnsforhandlinger. Hovedstyret i KS vedtar mandatet for 
forhandlingene. Debattheftet, sammen med de fylkesvise strategikonferansene, danner 
grunnlag for bred forankring av mandatet hos medlemmene. 
 
Arbeidet med fornyet offentlig tjenestepensjon, IA – avtalen og bemanningsnormer er tema 
som blir viktige i 2018 og som KS også ber om innspill til. 
 
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen og rådmannen 
legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 
 
Hovedtariffoppgjøret 2018 
Norsk økonomi har snudd fra nedgang til en moderat vekst som forventes å fortsette. Dette 
vil gi en gradvis høyere lønnsvekst de nærmeste årene. Virkningstidspunkt for sentrale 
tillegg og lokale forhandlinger bidrar til overheng (se «Ord og uttrykk» på side 18 i 
debattheftet) på om lag 1,6 prosent. Sammen med en anslått lønnsglidning på 0,2 % betyr 
det at ca 1,8 % av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter. Dette utgjør en 
forholdsvis stor andel av den forventede årslønnsveksten for 2018. Partene i KS – området 
har derfor et beskjedent økonomisk handlingsrom (disponibel ramme) i 2018. I et sentralt 
lønnsoppgjør kan den disponible rammen brukes til ett eller flere økonomiske elementer. 
Dette er som regel generelt lønnstillegg, midler til lokale forhandlinger og regulering av 
andre godtgjøringer (eksempelvis helgetillegg).  
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KS spør: Hvilke elementer i oppgjøret (for eksempel generelle tillegg, lokal pott, eller andre 
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen. 
 
Offentlig tjenestepensjon 
Behov for endringer i offentlig pensjon og AFP (avtalefestet pensjon) er blitt omtalt i 
debattheftet og på strategikonferansen de siste tre årene. Arbeids- og sosialministeren har 
høsten 2017 varslet at arbeidet med pensjonsreformen skal gjenopptas. Det forventes 
derfor at pensjon blir et sentralt tema i 2018. Etter behandling av spørsmål knyttet til 
offentlig tjenestepensjon de siste tre årene har tilbakemeldingene vært at 
pensjonsordningen må oppleves som gode og trygge, og slik bidra til å styrke rekrutteringen. 
KS sitt mål for tilpasningene er at de: 
 

 Gir mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne 
 Bidrar til å begrense kostnadsveksten 
 Gjør offentlig tjenestepensjon og AFP mer tilpasset arbeidslinjen 
 Bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden 
 Legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor 
 Sikrer fortsatt gode pensjonsordninger i offentlig sektor. 

 
KS spør: Er det andre tema eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med 
ny offentlig tjenestepensjon? 
 
IA - avtalen 
Siden 2001 har partene i arbeidslivet og myndighetene gått sammen om avtalen om et 
inkluderende arbeidsliv (IA – avtalen). Avtalen har blitt reforhandlet hvert fjerde år. Dagens 
avtaleperiode løper ut 2018. Det forventes at Regjeringen vil invitere partene i arbeidslivet 
til drøftinger om hvordan arbeidet med inkluderende arbeidsliv kan tas videre etter at IA – 
avtalen er utløpt. Rådmenn oppgir høyt sykefravær som en av de største 
arbeidsgiverutfordringene. Sykefraværet er spesielt høyt innenfor enkelte kommunale 
tjenesteområder, som helse og omsorg og barnehager. Det er også fortsatt mange som 
faller ut av – eller ikke kommer inn i – arbeidslivet av helsemessige årsaker. KS mener 
kommunesektoren kan spille en nøkkelrolle i inkluderingsarbeidet, gitt de riktige 
virkemidlene og rammebetingelsene. 
 
Det å lykkes med lavere sykefravær og økt inkludering er krevende problemstillinger både 
for samfunnet og for arbeidslivet. Etter 16 år med IA – avtalen kan det være behov for å 
tenke nytt. Det er nødvendig å diskutere nye innfallsvinkler for å oppnå bedre resultater i 
kommunene, særlig i sykefraværsarbeidet. Vi må drøfte hvorvidt et nasjonalt 
trepartssamarbeid om IA fortsatt er en vei å gå, eller om andre retninger er mer 
hensiktsmessig for kommunesektoren. 
 
KS spør: Hva skal være KS sin videre posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et 
inkluderende arbeidsliv? 

a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet 
bidra til å stimulere til nytekning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet 
og inkludere flere i arbeid? 
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b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 
måloppnåelse i kommunal sektor? 

c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å 
oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 
sektor? 

 
Bemanningsnormer og kompetansekrav 
I den politiske debatten er det økt oppmerksomhet om bemanningsnormer som virkemiddel 
i statens styring av kommuner og fylkeskommuner. Og vi har de seneste årene sett flere 
lovkrav knyttet til kompetanse. Begrunnelsen er blant annet rettssikkerhet, kvalitet i 
tjenestene, likhet og likeverd. KS har framholdt at bemanningsnormer og faglige 
kompetansekrav med videre i kommunesektoren i all hovedsak må være veiledende. 
Eventuelle bindende normer må være utformet på et så overordnet nivå som mulig, og ikke 
knyttes til virksomhetsnivå. Slike krav bør ikke begrense lokaldemokratiets og arbeidsgivers 
handlingsrom, og kommunene/fylkeskommunene må få full kompensasjon for økte utgifter. 
 
KS spør: Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og 
kompetansekrav? 

a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 
kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som 
ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke? 
 

Vurdering: 
Saken legges fram til drøfting av spørsmål og problemstillinger gitt i debattheftet. 
Rådmannen har følgende innspill til de spørsmål som stilles: 
 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (for eksempel generelle tillegg, lokal pott, eller andre 
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen. 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Primært ønskes alt i en lokal pott. Alternativt alt sentralt. Lokale forhandlinger krever 
mye ressurser både av arbeidsgiver og organisasjonene. Dette er ikke hensiktsmessig 
når den lokale potten bare utgjør en liten andel av totalen. 
 

2. Er det andre tema eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 
offentlig tjenestepensjon? 
Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
Vi rekrutterer spisskompetanse i stor grad på flere fagområder. Et av våre viktigste 
konkurransefortrinn er den gode pensjonsordningen som kommunalt ansatte har. 
Det er et konkurransefortrinn som kommunene er avhengig av i framtiden når 
tilgangen på kvalifisert arbeidskraft blir dårligere. Det er viktig at det er fortsatt fokus 
på dette. 
 

3. Hva skal være KS sin videre posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et 
inkluderende arbeidsliv? 
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a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i 
arbeidslivet bidra til å stimulere til nytekning og ny giv i arbeidet med å 
redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid? 

b) Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til 
økt måloppnåelse i kommunal sektor? 

c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være 
nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer 
inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 

Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
I nåværende IA-avtale er det høyt fokus på sykefravær. Det bør være mer fokus på 
nærvær. Nærvær bør stå i fokus på alle arbeidsplasser. Dette kan igjen bidra til å 
redusere sykefraværet. For å inkludere flere i arbeid som i dag står utenfor 
arbeidslivet bør det fokuseres på å legge til rette for kommunene slik at de er rustet 
til å ta i mot arbeidstakere som trenger veiledning. Dette kan blant annet gjøres 
gjennom tilskuddsordninger og eventuelt andre støtteordninger. Kommunene kan 
spille en viktig rolle for å få flere inkludert i arbeidslivet dersom det legges bedre til 
rette for det. 

 
4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og 

kompetansekrav? 
a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer 

og/eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 
b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale 

hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og 
kompetansekrav? I så fall, hvilke? 

Tilbakemelding fra Øyer kommune: 
KS bør ikke akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 
kompetansekrav. Det fratar kommunene muligheten til å gjøre lokale vurderinger og 
dermed reduseres den lokale handlefriheten. Bemanningsnormer og 
kompetansekrav bør være veiledende. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget og disse 
oversendes KS. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.01.2018 sak 1/18 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2 i tilbakemelding fra Øyer kommune: 
«Fokus på særaldersgrenser». 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3 i tilbakemelding fra Øyer 
kommune: 
«Oppnå målet lederutvikling og lederkompetanse». 
Stein Plukkeruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 4 i tilbakemelding fra Øyer 
kommune: 
«Fortsatt fullfinansiering av slike endringer som eks. bemanningsnormer. 
Stein Plukkeruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget med vedtatte 
endringer og disse oversendes KS». 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget med vedtatte 
endringer og disse oversendes KS. 
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ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2018 
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/44     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/18 Partssammensatt utvalg 23.01.2018 
 
11/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommunes Arbeidsgiverstrategi 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes Arbeidsgiverstrategi legges fram for vedtak og iverksettelse. Til strategien 
vil det knyttes en rekke handlingsplaner og regelverk, som det kommer fram i framdriftsplan 
for disse. 
 
Saksutredning: 
Arbeidet med Arbeidsgiverstrategi har pågått over en lengre periode, og har vært 
presentert under ulike navn. Dette arbeidet har underveis blitt utsatt av ulike årsaker, bl.a. 
omorganisering og vakanse i framtredende stillinger. 
 
Høsten 2017 ble en ny arbeidsgruppe nedsatt, bestående av Kåre Nordby (Delta), Gro Helen 
Kristensen (Utdanningsforbundet), Åshild Andresen (Fagforbundet), Torstein Hansen og 
Kristina Kvarberg (enhetsledere), Annikken R. Borgestrand (HR-leder), Frode Fossbakken 
(sektorleder), og Ådne Bakke (rådmann). Arbeidsgruppa har hatt 4 møter i løpet av høsten 
2017.  
 
Strategien tar for seg relevante aspekter ved forholdet mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakere. Dokumentet er delt inn i kapitler som tar for seg aspektene på overordnet 
nivå. Til strategien vil det ligge flere handlingsprogram som vil gå mer detaljert til verks: 
lønnspolitisk handlingsplan, etiske retningslinjer og varslingsrutiner, informasjonsplan, 
kompetanse- og rekrutteringsplan. Disse skal utarbeides i løpet av våren 2018, og tas opp til 
godkjenning i egne saker, jfr. tabell nedenfor. Angitte ansvarlige vil knytte til seg egne, 
representative arbeidsgrupper for dette arbeidet. 
 
Arbeidsgiverstrategi     Fossbakken  januar 2018 
Varsling og etikk     Hansen  mars 2018 
Lønnspolitisk plan     Borgestrand/Bakke juni 2018 
Strategisk kompetanse og rekrutteringsplan  Fossbakken  mai 2018 
Informasjonsstrategi     Berge   mai 2018 
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Vurdering: 
Øyer kommunes Arbeidsgiverstrategi er et viktig dokument som nå ferdigstilles. Strategien 
vil legge grunnlaget for bedre samhandling mellom administrasjonen og 
arbeidstakerorganisasjonene. Den vil også peke ut en retning for utviklingen av Øyer 
kommune som arbeidsplass. For at Øyer kommune skal framstå som en attraktiv 
arbeidsplass også i framtiden må vi klare å legge til rette for de krav arbeidstakerne 
fremmer, samtidig som vi ivaretar vår oppgave som tjenesteyter innenfor våre rammer.  
 
Øyer kommunes Arbeidsgiverstrategi er et verktøy for helhetlig, framtidsrettet og 
forutsigbar samfunnsutvikling. Øyer kommune skal være en framoverlent arbeidsgiver, som 
jobber med utvikling av tjenester i samarbeid med de ansatte. Øyer kommune skal klare å 
tiltrekke seg og beholde kompetente medarbeidere gjennom tilrettelagte arbeidsforhold og 
ansvarsbevisst ledelse. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 23.01.2018 sak 1/18 
 
Behandling: 
Ordfører delte ut et notat med avklaring om hva og hvilke rolle partssammensatt utvalg – 
administrasjonsutvalget har. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at innarbeides et avsnitt om likestilling og et avsnitt om 
arbeidsgivers styringsrett. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende endrings forslag til avsnitt nr 6 under Ledelse – mål på 
side 4 i Arbeidsgiverstrategien: 
«Det meste dreier seg om mennesker, og Øyers innbyggere og besøkende skal stå i sentrum 
for alt vi gjør». 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende endrings forslag til kulepunkt 3 under Lønnspolitikk  – 
mål på side 7 i Arbeidsgiverstrategien: 
«Øyer kommune kan i gitte situasjoner legge vekt på individuell lønnsvurdering og 
lønnsfastsetting uten at dette påvirker lønnsfastsettingen til andre». 
Mari Botteruds forslag ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 
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Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende endrings forslag til kulepunkt 4 under Lønnspolitikk  
– mål på side 7 i Arbeidsgiverstrategien: 
«Øyer kommune skal sikre like lønnsvilkår for arbeid av lik verdi og sikre like muligheter for 
lønnsutvikling for kvinner og menn». 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Stein Plukkeruds forslag ble Stein 
Plukkeruds forslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi vedtas med vedtatte endringer. 
Arbeidsgiverstrategien evalueres i 2020». 
Ved alternativ avstemming mellom ordførerens forslag og rådmannens forslag ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Partssammensatt utvalg sin innstilling: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi vedtas med vedtatte endringer. Arbeidsgiverstrategien 
evalueres i 2020. 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 
UTREDNING AV ENDRINGSFORSLAG FRA POLITISKE PARTIER 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/18 Kommuneplanutvalget 18.01.2018 
 
12/18 Kommunestyret 25.01.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Rådmannens vurdering av innspill, datert 12.1.2018 

 Bestemmelsene av 1.9.17 til KST sak 76/17 

 Nye Bestemmelser av 11.1.18 - nytt forslag basert på politiske innspill og endringer fra 
administrasjon 

 Innspillene fra politiske partier 
o Senterpartiets innspill 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige plandokumenter, se sak 76/17, KST 26.10.2017 
 
Saksutredning: 
I KST-møte 26.10.17 ble det løftet frem flere forslag til endringer. Både i bestemmelser og 
kart. Disse endringene hadde ikke vært gjenstand for offentlig ettersyn. Saken ble returnert 
til administrasjonen med oppdrag om å vurdere innspillene og legge vurderingen frem for 
kommuneplanutvalget i januar 2018.  
 
Vurdering: 
Kommuneplan for en kommune består av en samfunnsdel og en arealdel. 
Samfunnsdelen skal redegjøre for lokale, regionale og nasjonale føringer og premisser, 
klargjør problemer og utfordringer og gi mål og prioriteringer. 
 
I Øyer kommune ble samfunnsdelen vedtatt i april 2014. Kommuneplanens samfunnsdel 
viser retningen Øyer skal gå fram mot 2025. Øyer er en kommune med mange muligheter. 
Befolkningsvekst, sentral beliggenhet og store fjell- og naturressurser er et godt grunnlag for 
å utvikle enda bedre og mer attraktive lokalsamfunn. Samtidig møter kommunen 
utfordringer som eldrebølgen, sosiale ulikheter og utdanningsnivå – dette må løses i tida 
framover og er satt fokus på i samfunnsplanen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er kommunens overordnede styringsdokument. 
Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den danner videre 
grunnlaget for kommunens økonomiplan (handlingsdelen) og årlige budsjett, og gir 
overordnede føringer for kommunedelplaner og øvrige temaplaner. 
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Kommuneplanens arealdel skal ta opp i seg og være et viktig virkemiddel for å gjennomføre 
de arealmessige behovene og prioriteringene fra samfunnsdelen.  
 
Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og 
skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og 
framtidig arealbruk.  
 
Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige arealene skal kunne brukes til, slik at det blir 
lettere å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder, og slik at det raskt og enkelt 
kan fattes beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. 
Arealdelen er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de målene 
som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen skal også ivareta nasjonale 
og regionale interesser, jf. plan- og bygningsloven 
 
I Øyer kommune var det behov for en stor revidering av kommuneplanens arealdel, da 
denne var fra år 2000.  
 
På grunn av oppdatering til ny plan- og bygningslov og endrede krav til 
konsekvensutredning, har planmaterialet blitt stort og tildels noe uhåndterlig dokument 
mengde. Rådmannen mener likevel at planmaterialet er godt forankret i de krav som stilles 
til kvalitet i planmateriale, og mener det er viktig med godt formulerte bestemmelser som 
er forståelig for folk flest.  
 
I tillegg til at politikere og administrasjonen skal kunne styre og saksbehandle etter 
kommuneplanens arealdel med vedlegg, er det viktig at dokumentene er forståelige for 
kommunens innbyggere. Rådmannen mener derfor det er viktig at det refereres inn fra 
annet lovverk, slik at det ikke alltid er nødvendig å gå ytterligere videre i annet lovverk for å 
finne ut av ting. Dette sikres også at saksbehandlere og politikere leser samme bearbeidede 
fortolkning av annen lovtekst, slik at en får en lik forståelse av bestemmelsen. Rådmannen 
har derfor på de fleste stedene ikke imøtekommet forslag om å kun henvise til annet 
lovverk.  
 
Forskjell på bestemmelser og retningslinjer 
Bestemmelser i kommuneplan er juridisk bindende. For å kunne fravike bestemmelser må 
det foreligge en dispensasjon (i enkeltsaker) eller utarbeide reguleringsplan.  
 
I reguleringsplanarbeid kan kommuneplanens bestemmelser fravikes uten ytterligere 
prosess utover vanlig planprosess. Eksempelvis kan avvik fra kommuneplanens 
bestemmelser om bygging i bratt terreng være et av momenter som kan komme i 
betraktning, dersom det legges til rette for bebyggelse som innpasses i terrenget. Dette 
avklares i en reguleringsplanprosess. Dersom det ikke er bestemmelser om dette i 
kommuneplanen vil det ikke være noe grunnlag  om reguleringsplanarbeidet kan springe ut 
fra, og man begynner på «bar bakke» i hver plan.  
 
Mange av forslagene fra politikerne var å endre den juridiske statusen ved å flytte 
bestemmelser ned til retningslinjer. Retningslinje er ikke juridisk bindende for en kommune, 
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men sier noe om ønsket utvikling. Dersom kommunen ønsker å fravike retningslinjer er det 
ikke behov for dispensasjon. 
 
Alle innspillene er kommentert i vedlegget «Rådmannens vurdering av innspill».  
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at kommuneplanens bestemmelser skal ha en lav brukerterskel og 
ønsker derfor å innta bestemmelser som ikke nødvendigvis er påkrevet da de finnes i annet 
lovverk. Ved å ta inn disse bestemmelsene mener rådmannen at det vil minske behovet for 
ytterligere veiledning inn i annet lovverk. Det er ikke direkte sitat, men en tolkning av 
bestemmelser slik en ser de brukt i Øyer. 
 
Et annet argument for så detaljerte og omfattende bestemmelser og retningslinjer er å ha et 
kvalitetssikret styringsverktøy for kommunal saksbehandling og rammer for kommende 
reguleringsplaner.  
 
Dersom mange av bestemmelsene tas ut eller omgjøres til retningslinjer mister politikerne 
mer styring og det blir mer tilfeldig fra sak til sak hva utfallet blir. Kommuneplanens arealdel 
skal være kommunens signal for ønsket utvikling i kommunen. Å overlate alt til 
reguleringsplan kan da bli tilfeldig og det vil kunne bli mye merarbeid når det ikke er 
styrende holdepunkter i overordnet plan. Det er dessuten store arealer som ikke kommer til 
å bli underlagt noe reguleringsplan. Eksempelvis tidligere områder for disposisjonsplaner 
eller sentrale boligområder som ikke er regulerte. Disse skal styres etter kommuneplanens 
bestemmelser. 
 
For å kunne ha kommuneplanens arealdel som politisk styringsverktøy er det meget viktig at 
det er juridiske bestemmelser som danner rammer for politikerne å handle innenfor. Ved å 
kutte mye av teksten og heller henvise til annet lovverk gjør at det må søkes kunnskap flere 
steder, og dette skal igjen tolkes.  
 
Videre fremdrift og avklaring av hvilke politiske utvalg som skal behandle utkast før det 
fremmes for kommunestyret må avklares. Rådmannen har to alternative forslag til videre 
fremdrift: 
 
Alt. 1  Rådmannens vurderinger av innspill med kommuneplanutvalgets anbefalinger på 
disse vurderingene bringes videre til kommunestyret for politiske avklaringer av hvilke 
innspill/endringer som ønskes lagt inn før offentlig ettersyn.  
 
Alt. 2 Rådmannens vurderinger av innspill gjennomgås av kommuneplanutvalget. Utvalget 
vedtar hvilke endringer som det skal innarbeides i nytt planforslag før fremleggelse av 
planforslag i kommunestyre for offentlig ettersyn. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 18.01.2018 sak 2/18 
 
Ordfører fremmet forslag om å velge alternativ 1 i saksfremstillingen for behandling i 
kommuneplanutvalget: 
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Alt. 1  Rådmannens vurderinger av innspill med kommuneplanutvalgets anbefalinger på 
disse vurderingene bringes videre til kommunestyret for politiske avklaringer av hvilke 
innspill/endringer som ønskes lagt inn før offentlig ettersyn.  
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling: 
Orientering ved ordfører. Prosess for sluttbehandling juni 2018. 
 
Foreløpig plan for den videre behandling av kommuneplanens arealdel 
Videre fremdrift skisseres slik:  

 Behandling i Kommunestyret den 25. januar.  

 Planforum der Ordfører vil delta før sluttbehandling og ny høringsrunde 

 Sluttbehandling før 3.gangs høring i Kommunestyremøtet den 18. mars 

 Utsendelse 3.gangs høring den 5.april. Høringsfrist 18.mai.  

 Under 3.gangs høring vil det ikke åpnes for nye innspill, kun de endringer som er 

innarbeidet og vedtatt av Kommunestyret.  

 Sluttbehandling i KST i juni 2018.  

 
Foreløpig plan ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommuneplanutvalget gjennomgikk rådmannens forslag til endringer i Kommuneplanens 
arealdel 2016-2027 Del 2: Bestemmelser og retningslinjer datert 11.01.2018. 
 
Kommuneplanutvalgets behandling, vedtak og innstilling til kommunestyret fremgår av 
vedlegget: 
Rådmannens vurdering av innspill med kommuneplanutvalgets behandling, vedtak og 
innstilling til kommunestyret datert 19.01.2018. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling til kommunestyret fremgår av vedlegget: 
Rådmannens vurdering av innspill med kommuneplanutvalgets behandling, vedtak og 
innstilling til kommunestyret datert 19.01.2018. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann  
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