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FERIEORDNING I MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGE SOMMEREN 2021 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033 A10  
Arkivsaksnr.: 21/349     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Tjenesteutvalget 16.02.2021 
 
20/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Forslag om endring av ferieordningen sommeren 2021. (Forslag fra tjenestelederne i 

Mosjordet og Vidarheim barnehager, sendt samarbeidsutvalgene i begge barnehagene.) 
- Svar: Forslag om endring av ferieordningen sommeren 2021. (Felles svar fra 

foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene i Mosjordet og Vidarheim barnehager.) 
- Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehager - 20.05.15. 

 
Sammendrag: 
Mosjordet og Vidarheim barnehage foreslås stengt i uke 29 og 30 sommeren 2021. Dette 
skyldes at vedtektenes bestemmelse om samarbeid mellom barnehagene ikke kan 
gjennomføres på grunn av smittevernhensyn. De øvrige bestemmelsene om ferieavviklingen 
i barnehagene gjelder som vanlig. 
 
Saksutredning: 
Vedtektene for Mosjordet og Vidarheim barnehager gir bestemmelser om åpningstid og 
ferieavvikling: 

- Barnehageåret starter 1. august. 
- Barnehagene er stengt i romjula og mandag-onsdag i påskeuka. 
- Det kommunale barnehagetilbudet de to siste ukene i juli gis med ei uke på hver av 

barnehagene, mens den andre barnehagen er stengt. 
- Alle barn skal ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret, herav 3 uker 

sammenhengende. Planleggingsdager kan regnes som ferie. 
 

Fra sommeren 2016 har de to barnehagene samarbeidet om å gi et tilbud de to siste ukene i 
juli. I 2018 og 2019 var det ingen barn fra Vidarheim som brukte tilbudet i Mosjordet den 
uka deres egen barnehage var stengt.  

I 2020 ble barnehagene drevet på gult smittevernnivå, og det ville ikke være forsvarlig å slå 
sammen barnehagene. Dersom begge barnehagene skulle holde åpent hele sommeren ville 
det bety at det måtte brukes vikarer i et omfang som ikke ville stå i forhold til antall barn 
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som hadde behov for barnehageplass disse ukene. Det ville også medført at ferien til det 
faste personalet måtte fordeles utover en lengre periode, og ville ført til mer vikarbruk hele 
sommeren. Det ville også gitt utfordringer med å ha faste, trygge personer til stede for barna 
i hele ferieperioden, og ved oppstart på nye avdelinger. Begge barnehagene ble derfor 
stengt de to aktuelle ukene.  

I 2021 drives fortsatt barnehagene etter veilederen for gult smittevernnivå og 
problemstillingene er derfor de samme som i fjor. Sommeren 2020 hadde de aller fleste barn 
også ferie i uke 29, i tillegg til de stengte ukene 30 og 31. Tjenestelederne utarbeidet med 
dette som bakgrunn et forslag om å holde stengt de tre siste ukene i juli denne sommeren. 

Forslaget om endring av ferieordningen sommeren 2021 er sendt ut til behandling i 
samarbeidsutvalgene for barnehagene. Samarbeidsutvalget er et sammensatt rådsorgan, 
med representanter for foreldre, ansatte og eier. Det er ikke avholdt noe møte om saken, 
men foreldrerepresentantene i Mosjordet og Vidarheim har samarbeidet om en felles 
tilbakemelding på forslaget. Det har ikke kommet noen innspill fra representantene for de 
ansatte eller eier. 

Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalgene stiller seg positive til at barnehagene 
stenges de to siste ukene i juli. Men de anfører at å stenge den tredje uka vil være til ulempe 
for foreldre som avvikler ferie i puljer på sine arbeidsplasser.  

Vurdering: 
Barnehager er tilrådd å legge gult smittevernnivå til grunn for planer dette året. Det er per i 
dag liten grunn til å tro at det vil bli grønt nivå før planene for ferieavvikling må legges. Det 
vurderes derfor som fornuftig å stenge barnehagene noen uker også denne sommeren. Det 
vil skape en forutsigbarhet for foreldrene, de ansatte og for planlegging av barnehagenes 
drift. 

Det er grunn til å anta at de fleste også i år vil legge ferien til de tre siste ukene i juli. 
Skolestarterne må avvikle all ferien sin før 1. august, da det nye barnehageåret starter. Dette 
kan være et argument for å stenge tre uker. Samtidig har foreldrene gitt veldig tydelige 
signaler om at det vil være til stor ulempe for de foreldrene som har ferien organisert 
puljevis. Det gir også liten fleksibilitet for ansatte i barnehagene. 

Dersom barnehagene stenges i to uker, vil det bli en uke med behov for mye personale i 
forhold til barn. Det vil også gi økte vikarutgifter sammenlignet med å stenge barnehagene i 
tre uker. Det vil likevel gi foreldre og ansatte noe mer fleksibilitet til å finne gode 
ferieløsninger for familiene enn dersom barnehagene stenges i tre uker. 

Etter en vurdering foreslår Kommunedirektøren å stenge barnehagene de to siste ukene i 
juli. Det vil på en god måte ivareta vedtektenes intensjoner, foreldrenes og de ansattes 
behov for fleksibilitet og dagens smittevernregler. Det vil også hensynta foreldrenes 
tilbakemeldinger på forslaget som var sendt ut. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Mosjordet og Vidarheim barnehager blir stengt i uke 29 og 30 sommeren 
2021. Vedtektenes bestemmelser om samarbeid går ut på grunn av smittevernhensyn, øvrige 
bestemmelser om ferieavviklingen gjelder som vanlig. 

 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 16.02.2021 sak 4/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stilt spørsmål om hvor mange fra Mosjordet som var på Vidarheim sist det var 
ferieordning (2019). Svar fra kommunedirektøren: 
I 2019 var det 8 barn fra Mosjordet som var påmeldt til å være med til Vidarheim. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Mosjordet og Vidarheim barnehager blir stengt i uke 29 og 30 
sommeren 2021. Vedtektenes bestemmelser om samarbeid går ut på grunn av 
smittevernhensyn, øvrige bestemmelser om ferieavviklingen gjelder som vanlig.  
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KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER - SAK 
18/2465 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: L12 &02  
Arkivsaksnr.: 20/4056     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Klage, 12.11.20 
Reguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, vedtatt 24.09.20 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer den 24.09.20. 
Melding om vedtak ble sendt 27.10.20. Kommunen mottok en klage fra Andreas Andersgård 
den 12.11.20, heretter kalt klager.  
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Kommunedirektøren finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Endringer/omgjøring anses som et nytt vedtak, og gir klager en ny klageadgang.  
 
Saksutredning: 
Klager anfører at viltgjerder som er planlagt over gbnr. 2/4, 2/23 og 7/29 på vestsiden av 
jernbane vil berøre dyrket mark og hamning på hans eiendommer. Klager ber om at gjerde 
settes opp på vinterhalvåret for å begrense ulemper på dyrket mark og hamning under 
anleggsperioden.  
 
Klager aksepterer ikke ferdsel langs et viltgjerde nord og sør for undergangen ved Sagåa i 
beitetida på grunn av beitende ammekuer med avlsokse. Beitetiden er fra 1. mai til 1. 
november. Klager fraskriver seg ansvar for ferdsel på hans eiendom i beitetiden, og mener at 
evt. ferdsel fra eksisterende undergang til lågen kan opprettholdes som i dag.  
 
Klager ønsker ikke parkeringsplass på hans eiendom, og ber om at parkeringsplass SPA2 
fjernes. Klager anfører at parkeringsplassen vil medføre mer trafikk under kulverten ved 
Sagåa, og dermed ferdsel vest for jernbanen over beite og dyrkamark. Videre skriver klager 
følgende; 

«Mine planer for Berg  på østsiden av ny E6 og opp til Fylkesvei 2522 er å ta imot 
overskuddsmasse (deponi), planere og arondere området. Arealet er tenkt å benyttes som 
dyrket mark i fremtiden.» 
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Regulert parkeringsplass SPA2  
 
 
 

 
Klager foreslår at parkeringsplassen flyttes til innenfor gult markert område. 
 
 
 
Øyer kommune har sendt orientering om klagen til Nye Veier AS, Innlandet fylkeskommune, 
Bane NOR SF og Statens vegvesen.  
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Kommune mottok en uttalelse fra Bane NOR SF den 16.12.20; 

«Bane NOR er opptatt av å unngå økt risiko for påkjørsel av vilt på jernbanen. 
Reguleringsplanen for E6 har en bestemmelse 2.10 om at endelig plassering av viltgjerder 
skal fastsettes i prosjekteringsfasen i samråd med kommunal viltfaglig kompetanse. 
Viltgjerder skal plasseres slik at risiko for påkjørsel av vilt på veg og jernbane unngås. Vi 
mener dette er viktig for å sikre best mulig effekt av tiltakene, slik at samfunnet i størst mulig 
grad unngår unødig lidelse for viltet, samt medførende hindring av togtrafikken.» 

 
Innlandet fylkeskommune sendte følgende uttalelse den 26.01.21; 

«Parkeringsplassen er tenkt benyttet av beboere langs Sørbygdsvegen som har behov for å 
hente og bringe skolebarn på bussen, samt noen pendlere som ønsker å kjøre kortest mulig 
før de setter seg på bussen. Innlandstrafikk har bedt om at det etableres holdeplasser i 
forbindelse med denne parkeringsplassen. Det er ikke avgjørende hvilken side av fylkesvegen 
parkeringsplassen plasseres på. Eventuelt kan parkeringsplassen også flyttes 300 meter 
nordover til holdeplass Hunder. Vi imøteser gjerne et forslag til justert plassering.» 

 
 
Kommunen mottok uttalelser fra Nye veier 15.12.20 og 09.02.21; 

«Forslaget er i greit for oss. Regner da med at innkjørsel må bli fra Tyttebærvegen, slik at det 
ikke blir enda en avkjørsel fra fylkesveien.» (Vedr. flytting av SPA2.) 
 
«Det er vel strengt tatt aldri prosjektert noen gjerde eller sti, men vi tenkte å gå i gang med 
dette nå snart. Detaljert løsning må avklares i dialog med Bane NOR. Dersom det nå viser seg 
å være problematisk langs dette beitet, får vi forsøke å finne en praktisk løsning alle kan 
godta, hvor stien går rundt beitet eller noe sånt. Adkomsten langs elva er jo bedret nå rett 
før vedtak, og kan sikkert medføre litt økt gangtrafikk, men den eksisterende veien via 
Midtskog lander jo uansett inn på samme sted. Sånn sett er ikke det noen stor endring. For 
Andersgård selv, blir tilgjengeligheten til egen eiendom på begge sider av E6 og jernbanen 
vesentlig forbedret. Under er et flyfoto av det aktuelle området. For å starte drøftingen litt: 
Med noe vegetasjonsrydding og grus til planering, bør det være mulig å kunne plassere et 
viltgjerde mellom gjerdet til Andersgård og jernbanen, dersom han ønsker det. Alternativt 
river vi hans gjerde, setter viltgjerdet en meter tettere på jernbanen og lar stien gå i kanten 
av beitet. En selvlukkende port eller enkel trapp over hans litt lavere gjerde er sikkert 
uproblematisk å få etablert, slik at hele beitet kan være inngjerdet. Det forutsetter selvsagt 
at det er trygt for begge parter å ha «samdrift» med beitedyr og turgåere langs etter jordet.» 

 
Vurdering: 

 Viltgjerder 
 
Klager anfører at viltgjerdet som er planlagt over gbnr. 2/4, 2/23 og 7/29 på vestsiden av 
jernbane vil berøre dyrket mark og hamning på hans eiendommer. Han ber om at gjerdet 
settes opp på vinterhalvåret for å begrense ulemper på dyrket mark og hamning under 
anleggsperioden.  
 
Kommunen har ikke vedtatt detaljert plassering av viltgjerder, og følgende fremgår av 
reguleringsbestemmelsene pkt. 2.10; 

«Det skal plasseres viltgjerder på begge sider av E6. Viltgjerder skal plasseres slik at 
risiko for påkjørsel av vilt på veg og jernbane unngås. Der E6 og jernbane går paralellt 
skal viltgjerder plasseres vest for jernbanen og øst for E6 langs aktuell strekning i 
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Øyer. Det skal etableres uthopp alle steder viltet kan komme inn på feil side av 
viltgjerdene. Det skal også etableres uthopp for vilt rett nord for Sagåa, mellom 
jernbane og E6. Endelig plassering av viltgjerder, spesielt ved tunnelportaler, 
kryssområder, bruer/kulverter og uthopp bestemmes i prosjekteringsfasen i samråd 
med kommunal viltfaglig kompetanse og landskapsarkitekt. Plassering av viltgjerde, 
inkl. porter, langs jernbanen skal også skje i samråd med Bane NOR. Viltgjerder skal 
plasseres etter prinsipper vist i Nye Veiers Estetiske veileder, datert 15.02.2018.  
 
Viltgjerder skal plasseres slik at gjerdenes plassering ikke medfører ytterligere beslag 
av dyrka mark. 
 
Det skal etableres en enkel tursti langs etter viltgjerdet på siden mot Lågen, der det 
er gjennomførbart uten behov for terrenginngrep eller konstruksjoner.  
 
Det skal tilrettelegges for passasjer (med port el.) i viltgjerder ved tilrettelagte 
krysningspunkter av jernbanen. Plassering av porter i viltgjerdet skal skje i samråd 
med viltfaglig kompetanse.» 

 
I «Estetisk oppfølgingsplan» datert 23.06.20 pkt. 3.18 er det gitt oppfølgingskrav til 
viltgjerder; 

«Oppfølgingskrav for viltgjerder: 
• Viltgjerder skal plasseres slik at de er minst mulig synlig og innenfor det regulert område. 
Dyrka mark skal unngås. 
• Viltgjerder skal plasseres i god avstand fra skjæringstopp, ikke midt i bratte skråninger eller 
på toppen av voller. Så langt det er mulig skal viltgjerdene følge naturlige drag og 
terrengformer. 
• Stolper til viltgjerdet skal være av cortenstål, men ha galvanisert fot. Galvanisert overflate 
gjelder for den delen av stolpen som er nær eller forankret til bakken.» 

 
I sluttbehandling av reguleringsplanen fremgår følgende; 

«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.» 

 
 
Nye veier AS hadde en befaring med klager den 10.02.21 der formålet med befaringen var å 
gjennomgå mulige plasseringer av viltgjerder. Slik kommunedirektøren oppfattet Nye veier 
AS, er at de skal sende en henvendelse til Bane NOR for å vurdere muligheten til bytte ut et 
eksisterende gjerde med viltgjerder, etter ønske fra klager. Hvorvidt det kan gjennomføres 
beror på Bane NORs tekniske regelverk. Det er begrenset med alternative plasseringer for 
viltgjerder. Øyer kommune og Nye Veier AS prøver å imøtekomme klagers ønsker ved 
plassering dersom det er mulig og rimelig å gjennomføre. Viltgjerder er et nødvendig 
trafikksikkerhetstiltak, og må uansett føres opp selv om klager er misfornøyd med 
plasseringen.  
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Konklusjon: Kommunedirektøren vil forsøke å imøtekomme klagers ønske om plassering ved 
endelig fastsettelse av viltgjerder, men opprettholder vedtak om at det skal etableres 
viltgjerder i pkt. 2.10 i reguleringsbestemmelsene.  
 
 

 Parkeringsplass SPA2 
 

Klager ønsker ikke at parkeringsplass SPA2 skal etableres på hans eiendom, og ber om at den 
fjernes fra reguleringsplassen. Klager mener at parkeringsplassen vil føre til mer trafikk 
under kulverten ved Sagåa, som også vil føre til økt ferdsel over hans beite og dyrkamark. 
Videre skriver klager at arealet er tenkt å benyttes som dyrket mark i fremtiden.  
 
I klagen ber klager om at kommunen kommer på en befaring. Befaringen ble gjennomført av 
administrasjonen den 05.01.21 sammen med klager og klagers far. På befaringen foreslo 
klager at regulert parkeringsplass flyttes til den andre siden av fylkesveien, til et areal som 
han eier. Kommunen orienterte klager om at kommunen skal drøfte en slik endring med 
Innlandstrafikk, samt vurdere om det er et tilstrekkelig stort areal på andre siden av 
fylkesveien til å etablere en parkeringsplass der. Klager uttrykte bekymring for at den 
regulerte parkeringsplassen skal benyttes av fiskere i Lågen. Kommunen forteller at 
parkeringsplassen i hovedsak er ment å benyttes av foreldre som skal hente barn som 
kommer med skolebussen og pendlere. Per i dag står foreldre midlertidig parkert i nedre del 
av Sørbygdsvegen, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner for trafikken som kjører ned 
Sørbygdsvegen. Kommunen fortalte klager at vi ikke kan garantere at fiskere og andre vil 
benytte regulert parkeringsplass. 
 
Arealet som klager foreslår å flytte parkeringsplassen til ligger utenfor plankartet og området 
er ikke utredet for byggeområde. Det er derfor ikke mulig å foreslå klagen løst ved å flytte 
arealformål dit klager ønsker ved å endre plankartet i reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer. 
Kommunedirektøren ser at kan være aktuelt å flytte SPA2 over til motsatt side, men mener 
at dette må vurderes i reguleringsplan for gangs- og sykkelveg, som ser helhetlig på 
trafikksikkerhet for myke trafikanter. Foreløpige tilbakemeldinger fra regionale myndigheter 
vedr. flytting er positive. Kommunedirektøren tilrår derfor at det regulere inn hensynssone 
H710 i på arealet SPA2. Hensynssone H710 båndlegger areal for framtidig regulering av 
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveien. Ved å legge på en hensynssone, kan SPA2 ikke 
opparbeides før endelig beliggenhet avklares i reguleringsplan for gang- og sykkelveg. 
 
Dersom klager ønsker at SPA2 skal få plassering iht. sitt forlag fremmet på befaringen, bør 
han sende innspill til planarbeidet snarest (senest ved høring av planforslaget) av 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg.  Som grunneier vil klager få særskilt brev om 
høringsfrist.  
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Jord- og flomskred aktsomhetsområder (NVE) i brun-stiplet felt. Området klager forslår at 
parkeringsplassen flyttes til er berørt av aktsomhetssone for flom, og krever egne utredninger.  
 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren tilrår å imøtekomme klage ved at det legges inn 
hensynssone H710 på SPA2, slik at endelig plassering av SPA2 blir løst i reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg.  
 
 
Hovedkonklusjon: Kommunedirktøren finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet 
ledd, og tilrår at kommunestyret vedtar alternativ 1 i kommunedirektørens forslag til vedtak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune gir Andreas Andersgård delvis medhold i sin klage, jf. 
forvaltningsloven § 33 annet. Det legges inn hensynssone H710 på SPA2 i 
plankartet, slik at endelig plassering av SPA2 blir løst i reguleringsplan for gang- 
og sykkelveg.  

 Øyer kommune vil forsøke å imøtekomme ønsker fra Andreas Andersgård 
vedrørende endelig plassering av viltgjerder, men anser 
reguleringsbestemmelsen pkt. 2.10 om etablering av viltgjerder som nødvendig 
av trafikksikkerhetshensyn.  

 Omgjøring av vedtak anses som et nytt vedtak og gir klager en ny klageadgang. 
Dersom klager er misfornøyd med kommunens vedtak må han sende inn en ny 
klage. Klagefristen er 3 uker og klagen må fremsettes skriftlig jf. forvaltningsloven 
§§ 29 og 32.  
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Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet 
ledd, og klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig av avgjørelse jf. 
plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.   
(Alternativ 2 krever begrunnelse jf. forvaltningsloven §§ 33 annet ledd og 25.) 

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL. 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - SAKSNR. 
18/2010 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: REGPL 201807  
Arkivsaksnr.: 20/4100     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 06.11.20 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en klage på vedtak om reguleringsplan for Kongsvegen 3 den 
06.11.20 fra Kongsvegen 3 Eiendom AS (heretter kalt klager). 
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Klagen er begrunnet med feil rettsanvendelse, feil forståelse av overordnet plan samt 
saksbehandlingsfeil. Klager anfører at den vedtatte reguleringsplanen medfører at det 
eksisterende bygget blir stående, og av hensyn til utviklingen av Øyer sentrum er det klart 
mer hensiktsmessig at det blir ført opp et nytt bygg i henhold til reguleringsplanen fremmet 
av Kongsvegen 3 Eiendom AS. Videre anfører klager at vedtatt reguleringsplan hindrer 
næringsutvikling og en hensiktsmessig utnyttelse og arealene i Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven (heretter forkortet pbl.) § 1-9 femte ledd.  
 
Rettslig grunnlag: 
Kommunedirektøren har kopiert inn bestemmelser fra reguleringsplaner som er relevante 
for behandling av klagen.  
 
Reguleringsplan for Kongsvegen 3: 

 Pkt. 3.1.3: «Byggehøyder kan være inntil 3 etasjer + loft, og skal være minimum 2 
etasjer over bakkenivå. […] 
Parkeringsbehov for bebyggelse etasje H2 og H3 skal løses som 
parkeringskjeller/parkering under terreng og være etablert før H2 og H3 tas i bruk.  
Parkering for etasje H1 kan løses på terreng.» 
 

 Pkt. 3.1.4: «Bebyggelsen skal ha saltak, og bør bygges i tre. Dersom det bygges felles 
takterrasse for boenheter i bygget, kan kravet til saltak fravikes.» 
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Reguleringsplan for ØYER SENTRUM (overordnet områdeplan) 
 

 Pkt. 1.7: «Biloppstillingsplasser skal, der annet ikke er angitt, dekkes på egen grunn, 
på tilhørende felles parkeringsarealer, under terreng eller ved parkeringsetasjer som 
en del av bebyggelsen.» 
 

 Pkt. 3.1.3: «Byggehøyder og takform. Høyder er definert i henhold til veileder grad av 
utnytting T-1459. I reguleringsbestemmelser for Øyer sentrum skal takform som 
hovedregel være skråtak. I forhold til større bygningsvolumer og utnyttelse av areal 
under takflaten til boligformål, anbefales utforming og bruk av flate tak som i ytre 
avgrensning skal ligge innenfor avgrensning av saltak. Dette gir tilbaketrukket 
toppetasje, muligheter for takterrasser og gode uteoppholdsarealer.» 

 
 Pkt. 3.3.6 «Innenfor området avsatt til sentrumsformål, S2 skal det i 

detaljplanleggingen settes av et tilstrekkelig areal til torg. Det nye torget skal 
anlegges i kombinasjon med bruk til daglig parkering. Egne bestemmelser for bruken 
fastsettes i detaljplanleggingen. Torget skal tilrettelegges for flere bruksområder; 
eksempelvis vil handel, servering, arrangementer og ulike andre aktiviteter være 
bruksformål.» 

 

Utklipp fra plankart. Kongsvegen 3 er regulert til Sentrumsformål S2.  
 
 
Reguleringsplan for Øyer sentrum S9: 
 

 Pkt. 2.3: «Høyder. Byggehøyder kan være inntil 3 etg. + loft/toppetsaje. Byggehøyde 
skal minimum tilsvare 2 etasjer mot miljøgata (Hundervegen) […] 
Bebyggelsen kan oppføres med flatt tak, mindre partier kan ha skråtak. Innenfor de 
angitte høyder kan det tillates en toppetasje utført som loftsetasje eller som 
tilbaketrukket etasje med flatt tak og maksimal gesimshøgde svarende til angitt 
mønehøgde. Tilbaketrekkingen skal være minst 3 m i forhold til hovedvolumet.»  
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Vurdering: 
 

 Krav om at det skal bygges minimum to etasjer 
 
I reguleringsplanen har kommunen vedtatt at nye bygg skal ha minimum to etasjer over 
bakkenivå.i Klager anfører at kravet langt på vei ble hensyntatt i reguleringsforslaget som 
klager fremmet, da klager foreslo to etasjer (underetasje/kjeller + 1. etasje). Klager skriver 
videre at det er mulig å gjøre tilpasninger slik at bygget fremstår som om det har to etasjer. 
Klager anfører at kommunen overser at det er planlagt å bygge ytterligere en etasjer med 
leiligheter når det er økonomisk forsvarlig, og kommunen bør derfor tillate at kan bygges 
med en etasje.  
 
I områdeplanenii og i en regionalplaniii er det gitt krav og føringer om høy utnyttelse og antall 
etasjer i sentrum. I områdeplanen pkt. 3.1.4 står det at bygg skal minimum ha to etasjer mot 
Kongsvegen. I regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland er det gitt følgende 
føring; 

«Den indre sentrumssonen bør ha tett utbygging med en utnyttingsgrad på helst 150 -200 % 
BRA i nye prosjekter, avhengig av senterets størrelse og plass i strukturen (betyr at 
golvarealet er 1,5- 2 ganger netto tomteareal, dvs. 1,5 – 2 etasjer over hele tomta). 
Bebyggelse i én etasje bør normalt ikke tillates.»iv 

 
Kommunedirektøren mener at klagers reguleringsforslag ikke var i samsvar med 
bestemmelser i områdeplanen vedrørende krav til høy utnyttelse og etasjeantall. 
Kommunedirektøren fraråder at klager kan bygge etasje nr. 2 på et senere tidspunkt når det 
er «økonomisk forsvarlig», slik klager foreslår. Det er viktig for kommunen at bebyggelsen 
har en høy utnyttelsesgrad for å skape en effektiv arealutnyttelse i sentrum. Krav til 
etasjeantall er et virkemiddel for å oppnå effektiv arealutnyttelse. I detaljreguleringsplan for 
ØYER SENTRUM – S9 er kravene i områdeplanen fulgt opp ved at det er stilt krav om at det 
skal bygges minimum to etasjer mot miljøgata. Det vil være uheldig om kommunen skal 
fravike klare bestemmelser i områdeplanen. Dersom det er politisk vilje til å senke 
utnyttelsesgraden i Øyer sentrum, bør dette gjøres som en reguleringsendring av 
områdeplanen. Vedtas det planer i strid med klare føringer i områdeplanen, vil det føre til en 
uthuling av områdeplanen og å skape presedens for senere detaljplaner innenfor området. 
Avslutningsvis mener kommunedirektøren at reguleringsplan for Kongsvegen 3 ligger i 
kjernen av sentrum, og det er et særlig behov med høy utnyttelse for å skape en god 
sentrumsstruktur i Øyer.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke klagers anførsler begrunnet angående krav til 
antall etasjer i reguleringsplanen, og tilrår at reguleringsbestemmelsen ikke endres.  
 

 
i Reguleringsplan for Kongsvegen 3, pkt. 3.1.3 
ii  Reguleringsplan for ØYER SENTRUM 
iii Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Godkjent 15.6.2016, Hefte med 
Bestemmelser og retningslinjer 
iv Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Godkjent 15.6.2016, Hefte med 
Bestemmelser og retningslinjer, s. 7 
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 Krav til takform - saltak 
 
I reguleringsbestemmelsene pkt. 3.1.4 har kommunen vedtatt at bebyggelsen skal ha saltak. 
 
Klager anfører at det er usaklig forskjellsbehandling at kommunen stiller krav om saltak, da 
andre bygg i nærheten har fått dispensasjon til å bygge med flatt tak. Klager viser til at blant 
annet Kiwi- og Sparbygget har fått dispensasjon til å bygge med flatt tak.  
 
I overordnet plan er det gitt følgende føring om takform; 

«I reguleringsbestemmelser for Øyer sentrum skal takform som hovedregel være skråtak. I 
forhold til større bygningsvolumer og utnyttelse av areal under takflaten til boligformål, 
anbefales utforming og bruk av flate tak som i ytre avgrensning skal ligge innenfor 
avgrensning av saltak. Dette gir tilbaketrukket toppetasje, muligheter for takterrasser og 
gode uteoppholdsarealer.» v 

 
Ordlyden gir et klart utgangspunkt om at tak i Øyer sentrum skal ha skråtak. Bestemmelsen 
gir likevel en åpning for at det kan tillates andre takformer jf. ordlyden «som hovedregel». 
Det er ikke gitt føringer for når det bør tillates andre takformer, hverken i 
reguleringsbestemmelsene eller i de øvrige plandokumentene. Der kommunen åpner for 
andre takformer vil begrunnelsen være presedensskapende. Hvorvidt man kan åpne for 
andre takformer må være saklig begrunnet, for eksempel at en annen takform gir en bedre 
virkning for bebyggelsen rundt da saltak kan være mer dominerende. En annen begrunnelse 
kan være at større næringsbygg kan ha flate tak, mens mindre næringsbygg og leilighetsbygg 
skal bygges med skråtak. Det er viktig at kommunen gir en god begrunnelse der det åpnes 
for andre takformer.  
 
Kommunedirektøren har i tidligere saksfremlegg skrevet at saltak kan benyttes på et 
rektangulært bygg uten at det blir dominerende. Eksisterende bygg i Kongsvegen 3 har 
saltak, og takformen bør videreføres selv om bygget øker i størrelse og høyde. 
Kommunedirektøren opprettholder sin begrunnelse.  
 
Øyer kommune har åpnet for flatt tak i en reguleringsplan etter at områdeplanen ble vedtatt 
i 2013, og det er reguleringsplan for ØYER SENTRUM – S9vi. I denne detaljreguleringsplanen 
er det gitt følgende bestemmelse om takform i pkt. 2.3: «Bebyggelsen kan oppføres med 
flatt tak, mindre partier kan ha skråtak.» Det er fremgår ikke av planbeskrivelsen eller øvrige 
plandokumenter hvorfor hovedregelen om skråtak ble fraveket i reguleringsplanen. 
 
Skråtak/saltak er takformer som tradisjonelt er brukt på boligbebyggelse og bygninger 
innenfor landbruk. Saltak er vanligvis benyttet der byggets dimensjoner (lengde og bredde) 
står i et forhold, og er innenfor en boligdimensjon på inntil 20-30 meter. For større 
næringsbygg, med en bredde på 50 – 70 meter, vil saltak bli svært dominerende. 
Kommunedirektøren mener det er et riktig og faglig begrunnet valg når det tillates flate tak 
på større bygg. For bygg med bredde 50 – 70 meter (eksempelvis «Sparbygget» som er 65 

 
v Reguleringsplan for ØYER SENTRUM, 3.1.3 
vi Vedtatt 16.06.2016, «Sparbygget» 
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meter i bredde) vil flate tak være et normalvalg i forhold til store utbyggingsarealer som også 
er en praksis for større næringsbygg. Byggeområdene i reguleringsplan for Kongsvegen 3 er 
begrenset, og kommunedirektøren har målt at et nytt bygg ikke vil kunne bli lengere enn 30 
meter langs Kongsvegen. Et saltak på et bygg av denne størrelsen vil derfor ikke bli for 
dominerende. Kommunedirektøren mener på bakgrunn av begrunnelsen ovenfor at det ikke 
er usaklig begrunnet at kommunen åpnet for at «Sparbygget» ble bygget med flatt tak.  
 
Klager viser også til at «Kiwi-bygget» har flatt tak. Kommunen utstedte ferdigattest på 
bygget 30.11.2009, det vil si at områdeplanen ikke var vedtatt på dette tidspunktet.  
 
Kommunedirektøren mener at kommunen må forsøke å holde fast ved de føringer som er 
gitt i områdeplanen for å skape helhetlig og god struktur i Øyer sentrum. Etter en 
helhetsvurdering mener kommunedirektøren at størrelse på et potensielt bygg og plassering 
taler for at hovedregelen om skråtak som takform i områdeplanen ikke bør fravikes.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke anførsel om usaklig forskjellsbehandling etter 
krav om takform begrunnet. Kommunedirektøren opprettholder sin faglige anbefaling om 
krav til saltak i reguleringsplan for Kongsvegen 3.  
 
 
 

 Parkering under bakkenivå 
 
Klager anfører at overordnet plan ikke stiller krav om det skal være parkering under 
bakkenivå. Videre skriver klager at vedtatt reguleringsplan medfører at det ikke er 
økonomisk mulig å bygge nytt bygg på eiendommen. Klager estimerer at kvadratmeterprisen 
vil utgjøre i størrelsesorden kr. 42 000 dersom det må bygges to fulle etasjer med 
garasjeplasser under bakkenivå.  
 
I overordnet plan, reguleringsplan for ØYER SENTRUM, pkt. 1.7 står det at parkering skal 
«dekkes på egen grunn, på tilhørende felles parkeringsarealer, under terreng eller ved 
parkeringsetasjer som en del av bebyggelsen.» Områdeplanen åpner for alternative 
parkeringsløsninger, men bestemmelsen hindrer ikke at kommunen kan sette krav om at 
parkering skal løses på en bestemt måte i en detaljregulering innenfor den rammen som er 
gitt i områdeplanen. Det vil foreligge ulike forhold i hver detaljreguleringsplan som 
kommunen må ta hensyn til i en vurdering om parkeringsløsning. 
 
I områdeplanen er Kongsvegen 3 avsatt til sentrumsformål S2. Innenfor S2 skal det «settes 
av et tilstrekkelig areal til torg»vii. Reguleringsplanen for Kongsvegen 3 utgjør selve kjernen 
av sentrum, slik at det er viktig innenfor dette arealet å tilrettelegge for plass til torg og en 
effektiv arealutnyttelse. Det er betydningsfullt å disponere areal for grønn struktur og 
tilgjengelighet innenfor det avgrensede sentrumsområde. Krav om parkeringskjeller er et 
tiltak for å fjerne parkeringen fra bakkeplan for å frigjøre mer plass.  
 

 
vii Pkt. 3.3.6 
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I varsel til oppstart av reguleringsplanen ga Fylkesmannen i Oppland en uttalelse den 
21.11.18; 

«Konkret for dette området forventer Fylkesmannen at reguleringsplanen følger opp føringer 
i Regional plan for attraktive byer og tettsteder med høg arealutnytting og 
parkeringsløsninger ikke bare på bakkeplan.» 

Fylkesmannen i Oppland (Statsforvalteren i Innlandet) understreker viktigheten av høy 
arealutnyttelse og alternative parkeringsløsninger og referer til føringer som er gitt i regional 
plan. I regionalplan for attraktive byer og tettsteder i Oppland står det at parkering på 
overflaten i sentrumsområdet bør begrenses og at langtidsparkering ikke bør skje på 
gategrunn. Ny utbygging bør søke å løse parkering på annen måte enn ved markparkering.viii 
 
I klagen er det vist til kommuneplanens arealdel 2018-2028 pkt. 1.8 bokstav f, der klager 
mener at kommunen skulle ha vist til denne bestemmelsen. Følgende fremgår av 
bestemmelsen; 

«Kommunen kan for den enkelte tomt fastsette skjerpelser eller lempninger i ovennevnte 
krav, hvor dette finnes nødvendig.» 

Pkt. 1.8 i kommuneplanen omhandler parkering. Det fremgår direkte av ordlyden i bokstav f 
at bestemmelsen gjelder «overnevnte krav», dvs. kravene som er remset opp i pkt. 1.8 
bokstav a-e. I disse punktene er det ikke krav som omhandler om hvorvidt parkering skal skje 
på bakkenivå eller ikke, og kravene knytter seg til antall parkeringsplasser, størrelse på 
parkeringsplasser og oppstillingsplass for sykler. Kommuneplanens arealdel 2018-2019 
gjelder uansett ikke for planområdet. Overordnede planer for planområdet er 
kommunedelplan for Øyer sør og reguleringsplan for Øyer sentrum.  Kommunedirektøren 
finner derfor ikke bestemmelsen relevant i vurderingen om krav til parkering under 
bakkenivå.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, og mener at det er 
hensiktsmessig etter en helhetsvurdering av arealdisponeringsbehov å opprettholde 
reguleringsbestemmelse om at det skal bygges parkeringskjeller for arealbruk av 2. og 3. 
etasje i bygget.  
 
 
 

 Saksbehandlingsfeil – pbl. § 12-8 annet ledd 
Klager anfører at kommunen har opptrådt i strid med pbl. § 12-8 annet ledd. Klager mener at 
kommunen skulle stilt krav om parkering under bakkenivå på oppstartsmøte, og at det er en 
saksbehandlingsfeil at kommune ikke har stoppet planinitiativet.  
 
Følgende fremgår av pbl. § 12-8 annet ledd; 

«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis 
ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt.» 

 
I forarbeideneix er det gitt føringer for hvordan pbl. § 12-8 skal tolkes; 

 
viii Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Godkjent 15.6.2016, Hefte med 
bestemmelser og retningslinjer, s. 11 
ix Prop.149 L. (2015-2016) 
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«Planinitiativ skal likevel ikke stoppes dersom kommunen har rimelig grunn til å anta at 
initiativet underveis i planprosessen gjennom nødvendige justeringer, som det er realistiske å 
få gjennomført, kan bli vedtatt som en endelig plan. Når det gjelder de nærmere 
vurderingene av planinitiativet, vil eksempelvis etasjehøyder være noe som vanligvis er 
enkelt å justere i løpet av en planprosess. Det samme gjelder plassering og volum. Et mer 
grunnleggende hinder for planens realisering vil imidlertid kunne være nasjonale eller viktige 
regionale interesser som forslagsstillers prosjekt åpenbart ikke vil kunne ivareta. Det kan i 
det hele tatt være et meget vidt spekter av grunner som kan gjøre at kommunen ikke mener 
at planinitiativet lar seg realisere.» 

 
Slik kommunedirektøren forstår bestemmelsen er den ment å stoppe planinitiativ som i 
større grad avviker fra statlige og regionale rammer og mål, overordnede planer og lokale 
bestemmelser og retningslinjer. Rammene for prosjektet i planinitiativet var, etter 
kommunedirektørens skjønn, i samsvar med overordnet plan, selv om kommunen har gjort 
enkelte justeringer i planvedtaket. Kommunedirektøren tolker pbl. § 12-8 dithen at det kan 
gjøres mindre justeringer i planprosessen uten at bestemmelsen krever at kommunen skal 
stoppe planinitiativet. Videre fremgår det av ordlyden i bestemmelsen at kommunen ikke 
har en plikt til å stoppe et planinitiativ, jf. ordlyden «kan stoppe». Selv om det ikke foreligger 
en plikt, bør kommunen i stor grad stoppe planinitiativ når kommunen forstår at 
planforslaget i det vesentlige ikke kan gjennomføres.  
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren antok at planinitiativet til klager kunne gjennomføres med nødvendige 
justeringer som var realistiske å gjennomføre. Kommunen hadde derfor ingen grunn til å 
stoppe planinitiativet. Det er således ikke begått saksbehandlingsfeil, slik anført av klager.   
 
Hovedkonklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår at vedtak om reguleringsplan for Kongsvegen 3 opprettholdes. 
Kommunen har ikke tatt utenforliggende hensyn eller utøvd usaklig forskjellsbehandling. 
Kommunedirektøren har forståelse for noen av reguleringsbestemmelsene vil medføre en 
merkostnad, men mener likevel at de er svært viktige for utforming og arealutnyttelse av 
Øyer sentrum. Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet på noen punkter jf. 
forvaltningsloven 33 annet ledd, og tilrår at kommunestyret vedtar alternativ 1 i 
kommunedirektørens forslag til vedtak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 
 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 femte 
ledd.  

 
Alternativ 2 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
omgjør vedtak om reguleringsplan for Kongsvegen 3. 
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 (Kommunestyret må vurdere om klagen finnes helt eller delvis begrunnet, og evt. 
hvilke endringer som gjøres i vedtaket. Endringer krever en begrunnelse).  

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - 
TILLEGGSVURDERING 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
23/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Sak 136/20 i formannskapet møte 15. desember 2020, inkl protokoll 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Gebyrregulativ for 2020 
 
Sammendrag: 
Det legges fram utfyllende vurderingen til sak 136/20 i formannskapet. Arbeidet med 
effektivisering har ikke kommet ordentlig i gang. Dersom gebyrøkningen blir på foreslåtte 3% 
, vil det få kunne få konsekvenser for antall ansatte og gebyrinngangen. 
 
Saksutredning: 
Det vises til vedtak i formannskapssak 136/20.  
Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021.  
 
Vurdering: 
Det gis med dette utfyllende vurderinger til sak 136/20. Denne saken må leses i forlengelsen 
av sak 136/20. Det er ikke lagt ved nye gebyrregulativ til behandlingen i formannskapet, men 
det vil bli gjort til saken kommer i kommunestyret. 
 
Full selvkostdekning 
§ 8 i selvkostforskriften sier at dersom kommunestyret ikke vedtar noe annet, så gjelder full 
kostnadsdekning for selvkostområder etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og 
eierseksjonsloven. Det er ikke vedtatt i Øyer kommune at det ikke skal være full 
kostnadsdekning. Kommunedirektøren legger derfor til grunn at det skal være full 
kostnadsdekning innenfor selvkostområdene reguleringsplan, byggesak og oppmåling. 
 
Oppmålingsgebyr 
Ved sluttføring av regnskap 2020 for selvkostområde oppmåling viste det seg at inntektene 
dekket kostnadene. Tidligere foreslått gebyrøkning er derfor nå foreslått tatt ned til 15 %. 
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Det er fortsatt behov for å øke gebyrene for å forberede seg på innføring av målebrev. 
Landmålerne må ha egen godkjenning, som følge av nye regler som er innført. Dette har en 
kostnad gjennom at alle oppmålere må avlegge prøve.  
 
 
Bruk av fond 
De siste årene er det brukt fond eller gått med merforbruk på alle tre områder, dvs. at det 
ikke har vært full selvkostdekning. Dette kan sees i tabellen i saksframlegget til sak 136/20 til 
formannskapet 
 
Dette har gjort at aktivitet har kunne vært høy. Nå er det ikke fond å bruke, og da må 
gebyrene fullt ut finansiere saksbehandlingen. Økningen i gebyrene må tilsvare det som er 
brukt av fond de siste årene for å opprettholde samme aktivitet. 
 
Fristoverskridelse 
For å løse den reduserte inndekningen ved bortfall av fond, og gebyrinntekter som ikke økes 
tilsvarende, må aktivitetsnivået ned. Aktivitetsnivået styres av innsendte søknader. Alle 
innsendte søknader og planer har lovkrav om saksbehandlingstid. Dersom fristene ikke 
overholdes reduseres eller bortfaller gebyrinntekter. Slik bortfall av gebyrinntekter kan ikke 
belastes selvkost, men må belastes kommuneregnskapet. Det er ikke budsjettert med 
gebyrbortfall, og gebyrbortfall vil dermed føre til et merforbruk som ikke har inndekning i 
kommunens budsjett for 2021. 
 
Økt effektivitet 
Det var planlagt påbegynt en prosess med å se på effektivisering innen Plan og utvikling. 
Dette arbeidet kom ikke ordentlig i gang før det ble konstituert kommunedirektør. Dette 
arbeidet vil bli tatt opp igjen. Det er vanskelig å anslå en effektiviseringsgevinst, men det 
antas at det kan nå et mål om 5 % effektivisering.  
 
Det jobbes kontinuerlig med å ha effektive tjenester. En effektivisering på inntil 40 % på kort 
tid mener kommunedirektøren er urealistisk. Hele avdelingen jobber i dag under stort press 
og effektiviseringen kan ikke løses ved bare å «løpe» fortere. Det må løses ved å jobbe 
smartere. Et slikt arbeid tar tid og krever gode prosesser. 
 
Kommunedirektøren vil advare mot for store krav om effektivisering på en allerede hardt 
presset planavdeling. Det stilles store krav til framdrift i KDP Øyer sør, og det er igangsatt 
planlegging for E6.  
 
På byggesak er det anskaffet et nytt saksbehandlingssystem, som tas i bruk i løpet av 
februar. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på arbeidet, og det vil også kunne gi en 
effektiviseringsgevinst. I oppstartsåret 2021 vil det ikke være mulig å oppnå noen 
effektiviseringsgevinst, da det blant annet må til opplæring og innkjøring i systemet. En viktig 
del av effektiviseringspotensialet ligger i at søkere bruker eByggesøknad. Det er også 
foreslått en reduksjon i gebyr for de som sender inn søknad digitalt som kan tas imot av 
eByggesak.  
 
Sammenligning med andre kommuner 
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Det er bedt om en sammenligning med andre kommuner. En slik sammenligning er 
vanskelig. Da må man vite om aktuell kommune har vedtatt 100 % selvkostdekning, om det 
er budsjettert med bruk av fond for det året, hva som inngår i selvkost og hvordan arbeidet 
er organisert. Så må det finnes kommuner som er sammenlignbare. Både plan og byggesak 
har utfordringer som gjør saksbehandlingen krevende. Det er stadig større krav til 
samfunnssikkerhet, og det er stort utbyggingspress. Det gjør at forholdet til 
samfunnssikkerhet blir mer krevende. Det er også slik at ulike kommuner har bygd opp 
gebyrregulativet på ulike måter. Det er krevende å skulle sammenligne ulike kommuner, da 
det krever kjennskap til de ulike gebyrregulativene. I tabellen under er det gjort et forsøk på 
å se på noen gebyrsatser. 
 
 
 
 

  Øyer 
3% 

Øyer forslag Gausdal Lillehammer 
(2019-tall) 

Drammen 

Bolig, 250 m2 13 600 24 000 30 142 25 950 36 300 
Hytte, 200 m2 27 600 34 900 28 057 25 950 36 300 
Dispensasjon 25 650 29 800 20 255 35 360 18 600 
Reg.plan 50 
daa 

111 
200 

129 800 96 846 154 650 527 000 

 
Drammen er tatt med, fordi det er en sammenslått kommune der det har vært inne ekstern 
hjelp til å sette gebyrene. Samtidig er det viktig å være klar over at Drammen er en 
bykommune, slik at reguleringsplaner på 50 daa er kanskje noe stort, og ikke helt 
sammenlignbart med Øyers hyttefelt. Det er usikkert om Drammen har politisk behandling 
av dispensasjoner. 
 
For Lillehammer er det brukt 2019-tall, da det var det som lå ute på hjemmesiden. 
 
Den enkle oppstillingen av gebyrer viser at Øyer ligger både over og under andre kommuner. 
Det som er viktig er at Øyer kommunes gebyrer gjenspeiler det arbeidet som faktisk utføres 
innen for de ulike saksfelt. 
 
Kommunedirektøren viser også til K-sak 67/17 der et politisk utnevnt saksutvalg la fram sine 
vurderinger knyttet til gebyrer på selvkostområdene. 
 
Det har ikke vært fremmet forslag om at det ikke skal være full kostnadsdekning innenfor 
selvkostområdene. Dersom kommunestyret ønsker dette, må det vedtas, og det må også 
vedtas økonomisk inndekning i kommunebudsjettet. 
 
Å justere gebyrene for reguleringsplan, byggesak og oppmåling med prisstigning i 2021 
utgjør en økning på ca 3 %. Dersom dette vedtas endelig, betyr det en underdekning i 
budsjettet. Det er særlig på byggesak dette vil være aktuelt, men også innenfor de andre 
tjenestene.  
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Den største kostnaden innenfor selvkostområdene er knyttet til lønn. Skal gebyrene ikke 
økes, tilsier det færre ansatte. Dette kan føre til at gebyrfristen oversittes i alle saksområder, 
som igjen betyr tapte gebyrinntekter. Men saksbehandlingen må likevel sluttføres. 
Kostnadene for dette tilfaller da kommunens driftsbudsjett. Dersom gebyralternativet med 3 
% økning vedtas, må det presiseres at det forventes færre ansatte innenfor 
selvkostområdene. Dette vil medføre en nedbemanningsprosess, med de risikoer dette 
medfører knyttet til å miste verdifull kompetanse og økt saksbehandlingstid med tilhørende 
tapte gebyrinntekter. 
 
 
Siden det allerede er fattet innstilling i saken, legges saken fram uten innstilling.  
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 9/21 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 
Formannskapet tar ikke stilling til økning av gebyrene og sender saken til behandling i 
kommunestyret. Innspill fra SP/SV vurderes fram mot kommunestyremøtet den 25.02.2021 
og kommunedirektøren legger fram saken på nytt. 
 
Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet tar ikke stilling til økning av gebyrene og sender saken til behandling i 
kommunestyret. Innspill fra SP/SV vurderes fram mot kommunestyremøtet den 25.02.2021 
og kommunedirektøren legger fram saken på nytt. 
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GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/461     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
24/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Gebyrregulativ 2021 – justerte husleiesatser kommunale gjennomgangsboliger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Gebyrregulativ 2021 ble vedtatt i sak 82/20. Grunnlaget for husleie i kommunale gjennom-
gangsboliger var feil, og det legges fram nye korrigerte satser, som legges ut til offentlig 
ettersyn.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Kommunestyret vedtok i sak 82/20 gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. Ved en feil er 
2019-satsene benyttet i grunnlaget for husleie i kommunale gjennomgangsboliger, og 
kommunestyrets vedtatte satser for 2021 er i praksis uendret fra 2020.   
 
Husleie i kommunale gjennomgangsboliger bør årlig prisjusteres, og det legges fram korri-
gerte husleiesatser i denne sak. Satsene for 2021 er justert med KPI fra september 2019 til 
september 2020, som utgjør 1,6 %. 
 
Endring av gebyrer skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager etter innstilling i formann-
skapet. Saken legges ut på offentlig ettersyn og behandles i kommunestyret i mars.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 18/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunedirektørens svar på spørsmål fra Brit K Lundgård (AP): 
Boligene som omfattes av gebyrregulativet er kommunens egne boliger. Ingen innleide 
boliger inngår der. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
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TILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS 
PERSONLØFTERE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 H16  
Arkivsaksnr.: 21/386     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
25/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tilbudsbrev fra ETAC AS 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 110 000 for innkjøp 
av nødvendig utstyr til Øyer helsehus. Bevilgningen dekkes gjennom belastning av 
disposisjonsfond. 
 
Saksutredning: 
I kommunal helse- og omsorgstjeneste, både på institusjon og i hjemmebaserte tjenester, er 
det mange, tunge operasjoner som innebærer bistand og løft av sengeliggende pasienter 
eller andre som av ulike årsaker ikke er i stand til å bevege seg på egenhånd. Dette er fysisk 
belastende for personell, og krever også ofte flere personer involvert.  
 
Øyer kommune har en del hjelpemidler til slike operasjoner. Dette er hjelpemidler/ 
heiseanordninger som krever årlig kontroll og sertifisering for å sikre at anordningen er trygg 
både for pasient og ansatt. Ved kontroll høsten 2020 ble 2 slike heiser erklært 
defekt/kassabel. Dette er utstyr som delvis gjort jobben i opp mot 15-20 år. Denne 
kontrollen kom så pass sent på høsten at anskaffelsen ikke ble redegjort i budsjettvedtaket. I 
tillegg til defekt utstyr ble det avdekket behov for reparasjon av andre heiser. Dette dekkes 
gjennom tjenestens vedlikeholdsbudsjett.  
 
Det er gjennomført en behovsundersøkelse ved institusjon for å få oversikt over hvilket 
utstyr som er nødvending å anskaffe. På institusjon må utstyret være lett tilgjengelig og 
mobilt. Det er ønskelig å ha utstyr tilgjengelig på hver avdeling, uten at det skal være 
nødvendig å ha alle typer heiser tilgjengelig overalt. Behovet er forklart gjennom kjent bruk 
av utstyr ut i fra beboernes tilstand på ulike avdelinger. Både ansatte, tillitsvalgte og 
ergoterapeut er rådspurt i kartleggingen av behovet. 
 
Ut ifra samlet vurdering anbefales det at følgende utstyr anskaffes til bruk hovedsakelig ved 
Øyer helsehus: 
2 passivheiser 
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1 aktivheis 
1 løftestol 
Samlet kostnad på dette utstyret er kr. 110 000 eks. mva 
 
Heisene er tenkt primært brukt på helsehuset. Løftestol vil være særs nyttig i 
hjemmetjenesten for å hjelpe opp mennesker som har falt hjemme, uten at det må 
rekvireres ekstra personell. Alt utstyret vil avlaste personell i daglig arbeid, virke 
forebyggende for belastningsskader, og redusere bemanningsbehov i enkelte 
pleiesituasjoner. 
 
Vurdering: 
ETAC AS er leverandør av det utstyret som må suppleres nå etter siste elektromedisinske 
kontroll/sertifisering. Priser på nytt utstyr er hentet fra samme leverandør, med tanke på at 
deler/utstyr kan gjenbrukes og brukes på tvers (eks. batterier/løfteseil osv.). 
 
Arbeidsgiver er pliktig å stille nødvendig utstyr tilgjengelig for å avlaste personell i daglig 
arbeid. Det er også nødvendig med slikt utstyr for å sikre at beboere/brukere får den hjelp 
og de tjenester de har krav på.  
 
Kommunedirektøren ber kommunestyret tilleggsbevilge kr. 110 000 til Øyer helsehus for 
anskaffelse av nødvendig utstyr. Bevilgningen belastet disposisjonsfondet. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 
  Kto Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 
Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 

 
Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840 
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 14/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 
  Kto Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 
Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 

 
Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840Dette er saldo 
før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
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DEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/454     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
26/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Link til tariffnotatet som er publisert på ks.no: www.ks.no/tariffnotat  
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 % rår kommunedirektøren 
kommunestyret til å svare at hele rammen i oppgjøret for 2021 bør fordeles sentralt. For å 
forsvare det merarbeidet lokale forhandlinger gir, bør en lokal pott være på minimum 2 %. 
 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ut fra kommunens rekrutteringsutfordringer, å gi 
innspill om at høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor helsefagene bør prioriteres i 
forhandlingene. 
 
Saksutredning: 
Da kommunen i desember mottok årets debatthefte med tittelen «Omstilling i koronaens 
tid– KS spør», var KS som arbeidsgiverorganisasjon ikke i mål med hovedtariffoppgjøret 
2020. Debattheftet inneholdt derfor ikke noe om tariffoppgjøret for 2021. Nå har KS sendt ut 
et eget tariffnotat med informasjon, fakta og spørsmål til kommunene rettet inn mot vårens 
tarifforhandlinger. Selv om tiden er knapp, ber KS likevel om at det prioriteres å behandle 
spørsmålene som reises og fremhever ønsket om god forankring i hele kommunesektoren. 
Innspill og vurderinger fra kommunene gjør KS best mulig i stand til å finne gode løsninger 
sammen med partene på arbeidstakersiden. 
 
I tariffnotatet reises to konkrete spørsmål:  
1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak 

sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 
 

2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?  
 
Bakteppe og forhandlingsgrunnlag 
Tariffoppgjøret i 2021 er et såkalt mellomoppgjør der lønnsreguleringer vil være eneste 
tema. Selve grunnlaget for forhandlingene er bestemt i Hovedtariffavtalen der det vises til 
økonomisk ramme i frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare tariffområder og den 

http://www.ks.no/tariffnotat
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økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet. Alle arbeidstakerne i HTA kapittel 4 
omfattes av forhandlingene. Deres lønnsutvikling skjer ved sentrale lønnstillegg, 
ansiennitetstillegg, samt eventuelle lokale tillegg. Denne gruppen utgjør 86 prosent av alle 
årsverkene i KS-området. 
 
Det er nå fire år siden sist det ble avsatt lønnsmidler til lokale forhandlinger. De seneste 
tariffoppgjørene har i stor grad prioritert høyskolegruppene og fagarbeidere. 
Lønnsoppgjøret i 2020 endte i mekling med både Akademikerne/Legeforeningen, 
Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Oppgjøret bar preg av et svært lite 
økonomisk handlingsrom. Resultatet var beskjedne kronetillegg som varierte fra 1 400 
kroner til 1 900 kroner og hvor ingen spesielle stillingsgrupper ble prioritert.  
 
Tariffnotatet fra KS beskriver lønnssystemet i Hovedtariffavtalen som er bygget opp med 
minimumsavlønning og ansiennitetstillegg for ulike stillingsgrupper. Det er lik garantilønn for 
alle stillinger med lik utdanningslengde, og partene er omforente om dette viktige 
likelønnsprinsippet. KS opplever at det er stor tilslutning til lønnssystemet. Ulike 
rekrutteringsutfordringer mellom yrkesgrupper i samme stillingsgruppe kan imidlertid gi 
ulike behov når det gjelder hvilke grupper som bør prioriteres ved lønnsforhandlinger. I den 
grad kommunen/fylkeskommunen ønsker å prioritere enkelte arbeidstakergrupper innenfor 
en og samme stillingsgruppe, må det gjøres gjennom lokale lønnsforhandlinger. Partene 
sentralt kan for eksempel ikke gi høyere lønnstillegg til sykepleierne uten at alle andre 
grupper med like lang utdanningslengde får det samme. 
 
Økonomiske utsikter 
Det ser ut til å bli et bedre økonomisk handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2021 enn det var i 
2020. Lønnstall for 2020 er ikke klare ennå, men anslag (som kan endres) tyder på at om lag 
0,6 prosent allerede er bundet opp: 

 
 Overheng til 2021:  0,3 % 
 Anslag lønnsglidning til 2021:  0,3 %  
 
Prognosene tilsier en lønnsvekst i 2021 på om lag to prosent. Det er stor usikkerhet rundt 
disse anslagene, men det gir en indikasjon på at disponibel ramme for oppgjøret i 2021 kan 
bli om lag 1,5 prosent. Gitt foreløpige prognoser for prisveksten (KPI) i 2021, er spørsmålet 
om det ligger an til en svak reallønnsnedgang i år. I motsetning til 2020 hvor det ble en svak 
reallønnsvekst på om lag 0,5 prosent.  
 
KS vurderer at det bør være rom for både sentrale tillegg, og for å avsette en pott til lokale 
lønnsforhandlinger i 2021. Det har ikke vært lokale lønnsforhandlinger i KS-området siden 
2017. Selv om lokale lønnsforhandlinger kan være ressurskrevende, gir det kommunen 
mulighet til å foreta egne lokale prioriteringer for å rekruttere og beholde arbeidstakere. 
Med dagens kommuneøkonomi har de færreste kommuner anledning til å fremforhandle 
ekstraordinære lønnstillegg utenom lokal pott. Lokale lønnsforhandlinger gir kommunene 
anledning til å målrette den lokale lønnspolitikken bedre enn det de sentrale parter har 
mulighet til. 
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Vurdering: 
Det er fire år siden sist det ble avsatt lønnsmidler til lokale forhandlinger, slik sett er det på 
tide at de lokale rekrutteringsutfordringene blir en viktig premiss i forhandlingene.  Det er på 
den andre siden ressurskrevende både for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, å 
gjennomføre lokale forhandlinger. Det er følgelig lite hensiktsmessig med lokale 
forhandlinger når potten er liten. Kommunedirektøren mener at den lokale potten bør være 
på minimum 2 % for lokale forhandlinger. Er potten mindre som den er i forbindelse med 
vårens oppgjør, bør alt forhandles sentralt. Dette har for øvrig vært diskutert i HTV-møter 
tidligere.  
 
I Øyer er det spesielt innenfor høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor 
helsefagene, vi har rekrutteringsutfordringer, det er følgelig disse gruppene som bør 
prioriteres i forhandlingene. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret sine svar på de to spørsmålene i tariffnotatet: 
1. Med en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 prosent bør hele rammen fordeles 

sentralt. Høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor helsefagene bør prioriteres i 
forhandlingene. 

2. Det vil alltid være behov for avsetning til lokale forhandlinger. Merarbeidet med lokale 
forhandlinger er imidlertid så stort at en lokal pott bør være på minimum 2 %.  

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 19/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret sine svar på de to spørsmålene i tariffnotatet: 
1. Med en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 prosent bør hele rammen fordeles 

sentralt. Høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor helsefagene bør prioriteres i 
forhandlingene. 

2. Det vil alltid være behov for avsetning til lokale forhandlinger. Merarbeidet med lokale 
forhandlinger er imidlertid så stort at en lokal pott bør være på minimum 2 %.  
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INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C22  
Arkivsaksnr.: 21/133     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
27/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Dagsturhytta Innlandet – Invitasjon fra Innlandet fylkeskommune 
2. Illustrasjon – Dagsturhytta Innlandet 
3. Kriterier, ansvar, økonomi – Dagsturhytta Innlandet 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskel 
friluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av tilskudd 
fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Kommunedirektøren 
råder Øyer kommune til å takke ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret tar stilling til plassering av dagsturhytta 
etter innspill fra innbyggerne.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Innlandet fylkeskommune tilbyr alle kommuner i Innlandet ei dagsturhytte. Formålet er å 
etablere ei dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av 
nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, 
økonomisk og kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal etableres innen 2025.  
 
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland; et samarbeid mellom 
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, 
kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der man sammen fremmer 
nærfriluftslivet.  
 
Hva får kommunen:  
- Ei ferdig prosjektert dagsturhytte. 
- Ei dagsturhytte som har en særegen arkitektur. (Nærmere beskrivelse av dagsturhytta i 

vedlegg 1 og 2). 
- Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.  
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.  
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.  
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- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 
spillemiddelreglementet i 30 år. 

 
Kriterier:  
- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.  
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for  

plassering av hytta. Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta.  
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt 

ansvar økonomisk mot leverandør av hytta.  
 
Kriterier for valg av turmål:  
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for 

utbedring. Erfaringer fra andre steder med tilsvarende prosjekt viser en kraftig økning av 
aktivitet.  

- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i 
forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  

- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.  
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage- og skolealder.  
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.  
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.  
- Plasseringen kan ikke være over 1200 m.o.h. pga. helikoptertransport.  
- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder 

det ikke er fjellgrunn.  
 
Økonomi:  
- Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte 

med vedovn.  
- Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid 

og dugnadsarbeid.  
- Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks 300 000 kr per hytte.  
- De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i 

spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.  
- Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må 

kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).  
 
Solcelle og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i 
prosjektet, men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om 
spillemidler til toalettanlegg.  
 
Finansiering: 
Antatt kommunal nettoutgift 250 000 kr. I tillegg må det forskotteres spillemidler. 
 
Andre saksopplysninger: 
Norsk Pilegrimssenter skal bygge 6 pilegrimsbuer langs Gudbrandsdalsleden. Ved Ensby i 
Øyer settes en av disse buene opp i 2021. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB 
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og oppføring av Pilegrimsbua er kostnadsfritt for kommunen. Det er avsatt 700 000 kr til 
hver bu. Pilegrimsbua skal sørge for at vandrerne har tilgang til rent vann, toalett, hvileplass 
under tak, mulighet for å lade mobil/GPS, internettilgang og informasjon. Pilegrimsbua har 
universell utforming og består av tørrmur, treverk og sedumtak. På taket er det solcellepanel 
og toalettene er forbrenningstoalett. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til tiltaket «Dagsturhytta» og mener tiltaket bygger 
opp under folkehelseaspektet i kommuneplanens samfunnsdel. Dagsturhytta med de 
kriterier for valg av plassering som gjelder, vil bli et lavterskeltilbud for alle uavhengig av 
sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Kommunen har ikke lignende tilbud, sett bort fra 
private gapahuker. Kommunen mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav 
egeninnsats. En dagsturhytte blir en attraksjon i kommunen, som også fritidsinnbyggere vil 
benytte. Hvis kommunen ikke etablerer toalettanlegg eller solcelle, krever dagsturhytta 
minimale driftsressurser. Det er verdt å merke seg at kommunen for en egenandel i 
størrelsesorden kr 250.000, får en dagsturhytte til en verdi av ca 1,1 mill kr.  
 
Kommunedirektøren foreslår at innbyggerne inviteres til å komme med forslag til plassering 
av dagsturhytta og at kommunestyret vedtar plasseringen. 
 
Hvor ressurskrevende det er å drifte toalettanlegg er avhengig av hvor dagsturhytta blir 
plassert. Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig at kommunestyret tar 
stilling til hvorvidt hytta skal utstyres med toalett og solceller, samtidig som det tar stilling til 
dagsturhyttas plassering.   
 
Pilegrimsbua skal settes opp på Ensby i løpet av 2021. Kommunedirektøren foreslår at 
dagsturhytta settes opp i 2022. 
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel foreløpig beregnet til kr 250.000, og 
forskottering av diverse tilskudd dekkes av disposisjonsfondet.    
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 
2. Kommunestyret tar stilling til plassering av dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne. 

Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med 
toalettanlegg og solcelle.  

3. Dagsturhytta settes opp i 2022. 
4. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres 

av disposisjonsfondet. 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 15/21 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet 
fylkeskommune. 

2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne 
om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal 
utstyres med toalettanlegg og solcelle.  

 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og forslaget fra Øyer SP og 
Øyer SV ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet 
fylkeskommune. 

2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne 
om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal 
utstyres med toalettanlegg og solcelle.  
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PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: REGPL 202101  
Arkivsaksnr.: 21/275     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
28/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Nye Veier har startet arbeidet med regulering av strekningen E6 Øyer – Otta. 
Kommunedirektøren anslår at det er behov for et årsverk pr år i planperioden. Det er ikke 
avsatt midler til dette i budsjettet for 2021, og kommunedirektøren foreslår at det bevilges 
inntil 900 000 kr fra disposisjonsfond i 2021 til arbeidet, og at det innarbeides midler i 
budsjettet for 2022. 
 
Saksutredning: 
Nye Veier har startet arbeidet med regulering av strekningen E6 Øyer – Otta. For Øyer sin del 
betyr dette regulering av strekningen fra sørsiden av Øyertunnelen, sør for Rustberg, og til 
Ringebu grense. Det er bedt om oppstartsmøte nå i februar. Det er lagt en ambisiøs tidsplan, 
der reguleringsplanen skal vedtas siste kvartal 2022. For å komme dit inneholder tidsplanen 
utlegging av planprogram på høring 2. kvartal 2021 og vedtak av planprogram 4. kvartal 
2021. Reguleringsplanen er planlagt lagt ut på høring 2. kvartal 2022.  
 
Vurdering: 
En slik reguleringsprosess er krevende for kommunen, selv om det ikke er kommunen som 
skal utarbeide planen. Det kreves uansett løpende oppfølging og saksbehandling, for å 
ivareta Øyers interesser inn i planarbeidet. Det er ressurskrevende, noe vi også kjenner igjen 
fra planprosessen Storhove – Øyer. Det er anslått at arbeidet over året vil bli et årsverk pr år. 
Arbeidsintensiteten vil variere gjennom året. Det vil starte allerede inn mot at 
planprogrammet skal på høring. Nye Veier legger opp til en prosess der færrest mulig 
alternativer blir detaljregulert. Det betyr at alternativer kan bli silt ut allerede nå, i arbeidet 
med planprogrammet. Det blir derfor viktig at Øyer passer på å få med de alternativene, og 
de utredningene som kommunen mener er viktig. 
 
Ressursbehovet ansees som et årsverk pr. år i planperioden. I tillegg kan det være behov for 
å kjøpe inn ekstern kompetanse.  Behovet for tilleggstjenester ansees som størst i 2022, men 
det bør settes av en mulighet også i 2021. Med bakgrunn i dette er det vurdert et behov for 
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inntil 900 000 kr til E6 i 2021. Behovet i 2022 vil kunne bli noe mer, da det også forventes 
større behov for innkjøp av ekstern kompetanse. I tillegg kommer kostnader til 
settekommunedirektør for perioden fram til og med 30. april 2021. 
 
Det er i dag ikke satt av ressurser i budsjettet til planressurser E6 Øyer - Otta. Innenfor 
vedtatt budsjettramme er det prioritert ressurser til kommunedelplan Øyer Sør. I tillegg 
kommer øremerket ressurs til kommunedelplan Øyer Sør. Det må brukes personalressurser 
som var tiltenkt private reguleringsforslag nå i første omgang, for å løse dette.  
 
Kommunedirektøren har ikke andre steder å hente inndekning for arbeid med E6 i 2021, enn 
at det må hentes fra disposisjonsfond. For 2022 må det innarbeides i budsjettet, men 
kommunestyret bør signalisere allerede nå om det er vilje til å prioritere arbeidet med E6, 
slik at vi kan følge Nye Veiers ønske om framdrift. 
 
Saldo på disposisjonsfondet per 8.2.2021 er kr 50 534 840. Dette er saldo før strykninger i 
forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  
 

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022 
 
 
Lars Rudi Øystein Jorde 
Settekommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 11/21 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra opposisjon- Øyer AP og Øyer Høyre: 
Forslaget sendes tilbake da den ikke er tilstrekkelig utredet til å fatte vedtak. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og opposisjonens forslag 
ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 
H). 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022. 
 
Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte som ordfører. Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 



  Sak  29/21 

Side 41 av 72  

KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
29/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er behov for å kjøpe inn ekstern kompetanse til arbeidet med KDP Øyer Sør. Det er et 
behov på inntil 1 500 000 kr. Kommunedirektøren foreslår at dette bevilges fra 
disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Framdrifta på KDP Øyer Sør har ikke vært som forventa. Det var satt av midler til innleie av 
hjelp i budsjettet for 2020. Disse midlene ble ikke brukt, selv om dette var forventningen. På 
bakgrunn av at det var forventet å bruke disse midlene, og det var usikkert hva ytterligere 
behov var, ble det ikke lagt inn ekstra ressurser i 2021 budsjettet. Det viser seg nå at det de 
avsatte midler for 2020 ikke ble benyttet. Det er også et totalt mindreforbruk på planramme 
5700, som er Plan og utviklings ramme som er finansiert over det kommunale 
driftsbudsjettet. Dette var på over 800 000 kr. Det er nå innhentet tilbud på innleie av 
ekstern kompetanse til KDP Øyer Sør. Denne har en kostnadsramme på 1,5 millioner kroner.  
 
 
Vurdering: 
Det er gjort en vurdering av hva som må hentes inn av ekstern kompetanse og hva som kan 
ordnes internt. Det er også gjort en vurdering av hva som bør hentes inn, for å få en så rask 
framdrift som mulig. I vurderingen er det også lagt inn at en utlysning av en konkurranse i 
markedet vil ta tid og ressurser. Ut fra foreliggende rammeavtaler kan det gjøres 
direkteavrop på inntil 1,5 millioner kroner. For å sikre framdrifta på KDP Øyer Sør gjøres det 
et avrop på i underkant av 1,5 millioner kroner til ekstern kompetanse. For at dette skal 
kunne gjøres, trengs det en bevilgning. Det er ikke avsatt midler til dette, da det var forutsatt 
at dette skulle gjøres i 2020, og da var det tilgjengelig 800 000 kr. Dersom det skal kjøpes inn 
ekstern kompetanse til KDP Øyer sør, må det bevilges penger fra dispensasjonsfondet. Det er 
ikke mulig med innsparing innenfor budsjett 2021 for å dekke inn behovet. Saldo på 
disposisjonsfondet per 8.2.2021 er kr 50 534 840. Dette er saldo før strykninger i forbindelse 
med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 10/21 
 
Behandling: 
Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte som ordfører. Tjenesteleder Øystein Jorde og 
settekommunedirektør Lars Rudi orienterte og svarte på spørsmål i sak 10/21 og 11/21. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
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BREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/402     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
30/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilgangen på bredbånd er viktig for fastboende, fritidsboende og næringslivet i Øyer. Den 
teoretiske bredbåndsdekningen for Øyer er 100 prosent av husstandene. Den opplevde 
dekningen antas å være betraktelig lavere. Kommunedirektøren tilrår derfor at den 
foreslåtte bredbåndshandlingsplanen for 2021, vedtas. 
 
Saksutredning: 
Ifølge den nasjonale bredbåndsrapporten til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for 
andre halvår 2020, har 100 prosent av husstandene i Øyer tilgang på 
bredbåndsabonnementer eller mulighet til å få slike. Dette omfatter husstander som har 
eller kan få bredbåndsabonnement. 61 prosent har eller kan få kablet bredbånd. De øvrige 
39 prosentene har eller kan få hovedsakelig i form av mobile løsninger. 
 
Bredbånd i denne sammenhengen, er definert som kablet eller trådløs teknologi for å kunne 
gi datanedlasting på minimum 30 Mbit/s til sluttbruker. Tilgangen til og muligheten for 
bredbånd i Øyer med abonnementer som er hastighetspriset, tilbys i all hovedsak av tre 
aktører. Én av dem har bredbånd gjennom fiber som sitt primærkonsept, én tilbyr både 
gjennom fiber og mobil teknologi (med klar overvekt på sistnevnte) og én har bare prioritert 
bredbånd mobilt som sitt konsept. I tillegg eksisterer det en tilbyder av trådløst bredbånd 
med god dekning i kommunen, men kun med abonnementer som er mengdepriset. 
 
Øyer kommune vedtok ved formannskapets behandling 10. april 2018, å bli med i 
Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen. Gjennom prosjektet jobbes det strategisk og 
operativt for å stimulere til etablering av bredbånd i områder som der det ikke er grunnlag 
for etablering på kommersielt grunnlag. Med kommersielt grunnlag, forstås at kostanden for 
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etablering og drift i sin helhet, dekkes av bredbåndskundene gjennom tilbydernes ordinære 
etablerings- og abonnementsløsninger.  
 
Bredbåndsprosjektet driftes av Lillehammer-regionen Vekst (LRV). Ut over et enkelttilskudd 
på kr. 30.000,- ved etablering av prosjektet, finansieres arbeidet som utføres for og i Øyer, 
gjennom kommunens årlige andel av kostnaden for LRV. 
 
Øyer kommune har ikke et eget bredbåndsfond, men gjør vedtak om årlig bevilgning 
gjennom ordinær budsjettbehandling. For 2021 er det avsatt kr 740.000,- for arbeidet med å 
stimulere til bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag. 
 
Stortinget stiller årlig midler til disposisjon for utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag. Beløpet varierer fra år til år. Midlene administreres av Nkom. 
Innstillingen til hvilke prosjekter som skal få midler, gjøres av fylkeskommunene. Inkludert 
midlene Innlandet fylkeskommune selv stilte til disposisjon, fikk 25 kommuner i Innlandet 
tilsagn om til sammen 84 millioner kroner i 2020. Totalt søkte 36 kommuner i fylket i sum 
over én milliard kroner. Hverken Øyer eller de øvrige kommunene i Lillehammer-regionen, 
fikk tilsagn om tilskudd i 2020. 
 
De statlige bredbåndstilskuddene som fordeles gjennom fylkeskommunene, har som 
betingelse at søkerkommunene stiller med minimum 25 prosent egenfinansiering av de 
estimerte prosjektkostnadene. I Øyer ble det for 2020, identifisert områder som kunne være 
aktuelt for fiberprosjekter. Den estimerte totalkostnaden for prosjektene var på i overkant 
av 25 millioner kroner. I tillegg til bidrag fra husstandene, ble behovet for kommunal 
egenfinansiering estimert til totalt i overkant av 5 millioner kroner. Arbeid med å stimulere 
til etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag, omfattes ikke av 
kommunens lovpålagte tjenesteproduksjon. 
 
  
VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at dekningsgraden for bredbånd i Øyer basert på opplevd 
tilgjengelighet, er betraktelig lavere enn estimatet på 100 prosent som fremgår av Nkom-
rapporteringen. Flere grunner kan tenkes til det: 
 

 Tilbydernes dekningskart kan være for grovmaskede slik at områder uten dekning 
likevel kategoriseres som med dekning. 

 Der muligheten for bredbånd baserer seg på trådløse løsninger, kan 
terrengutforming tenkes å gi blindsoner som dekningskartene ikke fanger opp. 

 Trådløse løsninger fra mobilselskapene har begrensninger i kapasitet som fører til at 
tilbyderne er villige til å selge abonnementer innen områdene med dekning, men i 
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begrensede mengder som gjør at ikke alle innenfor dekningsområdet kan få 
bredbånd basert på dagens mobilkapasitet. 

 Det tilbys ikke hastighetsprisede, men kun datamengdeprisede trådløse abonnement 
i enkelte områder. 

 Manges forståelse av bredbånd baserer seg på oppfatningen av at bredbånd kun er 
mulig gjennom kabelførte løsninger. 

 
Å minke avstanden mellom den teoretiske og den faktiske dekningsgraden, vil kreve at det 
jobbes strategisk og operativt med samtlige av de nevnte utfordringene. Både kommunens 
økonomiske utfordringer samt det spredtbygde bosettingsmønsteret, gjør arbeid med å øke 
dekningsgraden særlig utfordrende. 
 

 Full bredbåndsdekning basert på kablete løsninger, også i områder uten kommersielt 
grunnlag, er i realiteten ikke gjennomførbart selv med statlige og fylkeskommunale 
tilskudd så lenge kravet til kommunal medfinansiering er på minimum 25 prosent. 
Det videre arbeidet med å stimulere til bredbånd frem til husstandene gjennom 
kabel, vil måtte konsentrere seg om mindre og tettbygde områder. 

 I samarbeid med tilbyderne av hastighetsprisede trådløse bredbåndsløsninger, må 
det identifiseres hvilke områder som kan dekkes gjennom oppgradering av 
eksisterende basestasjoner på en slik måte at alle som ønsker bredbånd, kan få 
tilgang til det. 

 I samarbeid med tilbyderne av hastighetsprisede trådløse bredbåndsløsninger, må 
det identifiseres hvilke områder som kan dekkes gjennom etablering av nye 
basestasjoner på en slik måte at alle som ønsker bredbånd, kan få tilgang til det. 

 Arbeidet med å øke den faktiske utbredelsen av bredbånd, må i større grad være 
fokusert på økning av dekningsgrad og i mindre grad på teknologisk løsning. 

 Kommunen må gjennom sitt digitale kommunikasjonsarbeid, informere mer og 
tydeligere til innbyggerne, om hvordan det jobbes med utbredelse av bredbånd, hva 
som kreves av økte bidrag fra husstandene og hvilke teknologier som kan være 
aktuelle. 

 Kommunen må gjennom informasjonsmøter i grender, informere mer og tydeligere 
til innbyggerne, om hvordan det jobbes med utbredelse av bredbånd, hva som kreves 
av økte bidrag fra husstandene, hvilke teknologier som kan være aktuelle samt 
nødvendigheten av aktivt grendeengasjement. 

 Kommunen må jobbe med bredbåndstilbyderne for å bidra til å løse utfordringer 
med underliggende strukturelle hindringer som eksempelvis behov for grunnerverv 
og fremføring av strøm der dette kan gi økt bredbåndsdekning for mange husstander. 
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Kommunedirektøren vurderer en betydelig økning av den faktiske bredbåndsdekningsgraden 
som nødvendig dersom Øyer kommune også i fremtiden skal oppleves som en attraktiv 
kommune å bosette seg i, etablere næring i eller bli værende i. 
 
Tilråding til bredbåndshandlingsplan for 2021: 
Kommunedirektøren tilrår at innsatsen i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i 
områder uten kommersielt grunnlag, baseres på følgende prioriteringer: 

 Det skal i løpet av 2021 utarbeides en helhetlig bredbåndstrategi for Øyer kommune.  
 Arbeidet med utarbeidelse av bredbånd prioriteres til grender som gjennom aktiv 

deltakelse, selv prioriterer ressurser til bredbåndsutbygging. 
 Det skal arrangeres grendemøter i grender som er villige til å prioritere egne 

ressurser til bredbåndsutbygging.  
 Arbeidet med bredbånd gjennom kablete løsninger, prioriteres til områder og 

grender med tett bosetting. Dette inkluderer vurdering av prosjekter med potensial 
for medfinansiering gjennom statlige tilskudd.  

 Arbeidet med bredbånd gjennom trådløse løsninger, prioriteres til områder og 
grender der dette kan tilbys gjennom oppgradering av eksisterende baser.  

 Områder som potensielt gir flest nye påkoblinger, prioriteres.  
 Arbeidet med utbredelse av bredbånd skal prioritere løsninger som gi flere 

muligheter for hastighetsprisede abonnementer fremfor datamengdeprisede 
abonnementer. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan.  
 
 
Ådne Bakke Dag Vågsnes 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 12/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Tillegg til kommunedirektørens forslag: 
Strategien skal være ferdigstilt i god tid før søknadsfrist for offentlig tilskudd for 2021 går ut, 
slik at strategien kan utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget ved søknadene. 
 
Nye punkt: 
Fra politisk nivå ønskes det å gi ett tydelig signal om at bredbånd skal være en svært høyt 
prioritert sak, spesielt oppfølging av prosjekter og søknader slik at utbygging av nett kan 
gjennomføres. 
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Ved fremtidige saksutredninger bes det om at tidligere saker og behandlinger vises i 
saksfremlegget. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag og forslag til nye 
punkt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1.Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan. Strategien skal være ferdigstilt i god tid før søknadsfrist for 
offentlig tilskudd for 2021 går ut, slik at strategien kan utgjøre en del av 
kunnskapsgrunnlaget ved søknadene. 
 
2. Fra politisk nivå ønskes det å gi ett tydelig signal om at bredbånd skal være en svært høyt 
prioritert sak, spesielt oppfølging av prosjekter og søknader slik at utbygging av nett kan 
gjennomføres. 
 
3. Ved fremtidige saksutredninger bes det om at tidligere saker og behandlinger vises i 
saksfremlegget. 
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ÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/411     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/21 Formannskapet 16.02.2021 
 
31/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Ansettelsesutvalget ønsker å utlyse stilling som kommunedirektør som åremålsstilling. 
Årsaken til dette er at det stilles større og større krav til ledelse, resultater, omstilling og 
fornyelse av offentlig sektor. Ved å lyse ut kommunedirektørstilling som åremål, mener 
utvalget at endringsevnen i organisasjonen bli større.  Utvalget mener at åremålsstilling ikke 
vil ha negativ effekt på hverken antall eller kvaliteten på søkere dersom åremålsperioden 
settes til seks år med mulighet til forlenging på ytterligere seks år.  
 
Saksutredning: 
Tilsetting av kommunedirektør i åremålsstilling er hjemlet i kommunelovens § 13-2. 
Åremål: 
Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative stillinger skal 
være åremålsstillinger. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst 
seks år. 
 
Det er kommunestyret selv som tilsetter kommunedirektør. Bruk av åremålstilsetting er et 
ledd i avklaringer av lønns- og arbeidsvilkår. For å gjøre rekrutteringsprosessen forutsigbar er 
det ønskelig at kommunestyret tar stilling til spørsmål om bruk at åremålstilsetting før 
utlysing.  
 
Det følger av Arbeidsmiljøloven at fast ansettelse skal være hovedregelen, men § 14-10 nr. 1 
gir hjemmel for åremålstilsetting av «øverste leder av virksomheten». Åremål vil si at en 
tilsettelse gjelder for et begrenset antall år, selv om stillingen er permanent og funksjonene 
tilknyttet denne er av varig karakter. Når åremålet utløper skal vedkommende som 
hovedregel fratre stillingen, eventuelt tilsettes for en ny periode, eventuelt tilsettes fast.   
 
Det er ingen sperre mot tilsetting på nytt når åremålsstillingen løper ut, og det er heller ikke 
noe i veien for at man fra et visst tidspunkt går over til fast tilsettingsforhold.   
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I henhold til Hovedtariffavtalen skal åremålsstillinger hjemlet arbeidsmiljøloven, 
kommuneloven eller opplæringsloven være minimum seks år. Arbeidstakere tilsatt i 
åremålsstilling skal underrettes om hvorvidt tilsettingen forlenges for en ny åremålsperiode 
senest ett år før tilsettingsforholdet opphører. Ved forlengelse kan ny åremålsperiode være 
kortere enn seks år. 
 
I tilfeller der det er knyttet retrettstilling til en åremålstilsetting, skal lønns- og arbeidsvilkår 
for retrettstillingen avtales så tidlig som mulig.  
 
Vurdering: 
Bakgrunnen for bruk av åremål har vært at det stilles større og større krav til ledelse, 
resultater, omstilling og fornyelse av offentlig sektor. Tanken har vært at det har skapt bedre 
ledelse og bedre tjenester hvis en skifter ut toppleder med jevne mellomrom.   
 
Åremålstilsetting har både fordeler og ulemper. Fordelene er at kommunen og ledergruppa 
kan bli tilført ny kunnskap utenfra. Et skifte av øverste leder kan bety mer omstilling og 
fornyelse, og et skifte kan medføre bedre ledelse og derav bedre tjenester.    
 
På den andre sida koster rekruttering av kommunedirektør tid, penger og ressurser. 
Historikk og oversikt over oppfølging av politiske vedtak må innarbeides over tid. Man vil 
derfor kunne miste stabilitet og erfaring som følge av åremålstilsetting. Forutsigbarhet for 
både organisasjonen og folkevalgte vil gå tapt når åremålsperioden utløper. På den andres 
siden viser praksis at kommunedirektører sjelden har en fartstid på over 6 år. En 
åremålsperiode på seks år vil derfor trolig ha liten innvirkning på rekrutteringshyppigheten 
og kostnader.  En åremålstilsetting kan virke mindre attraktiv for noen, og mere attraktiv for 
andre.   
 
Vi vil påpeke at en åremålstilsetting ikke erstatter løpende, tett og god oppfølging av 
kommunedirektør, med klart definerte mål og resultatkrav for gjennomføring av politiske 
vedtak.   
 
Åremål må ikke anses for å være «forlenga prøvetid». Åremål vil heller ikke erstatte metoder 
og regler som bør avtales hvis det skulle oppstå uønskede forhold undervegs. Slike forhold 
må håndteres fortløpende, en kan ikke vente til åremålsperioden er over.   
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år 
med mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 17/21 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård fremmet følgende forslag for opposisjonen: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som fast stilling. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom ordførerens forslag og opposisjonens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år 
med mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
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G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: JAN OLAV GRANUM 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: V60 &18  
Arkivsaksnr.: 21/294     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/21 Plan- og miljøutvalget 16.02.2021 
 
32/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
2. Kartutsnitt som viser involverte arealer 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Kjøpekontrakt mellom partene  
 
Sammendrag: 
Jan Olav Granum søker konsesjon på jord- og skogarealer i Strande slik at disse kan legges 
som tilleggsareal til Flåtåmo. Kommunedirektøren anbefaler at søknaden innvilges ut fra at 
ervervet gir en god driftsmessig løsning og muliggjør en bedre arealutnyttelse enn dagens 
situasjon.  
 
Saksutredning: 
Jan Olav Granum søker konsesjon på jordbruksarealene i Strande g/bnr 117/2 og 3 i Øyer. 
Inntil jordbruksarealene ligger det også litt skog. Selger er Jan Olav Johnsgård, eier av Systun 
Johnsgård g/bnr 110/1, Øvre Glomstad g/bnr 111/1 og Strande. Søknaden ble mottatt av 
kommunen den 28. sept. 2020 men har i påvente av delingssøknad og behandling av 
delingsspørsmålet ikke kunne blitt tatt til behandling før nå. Det henvises til PMU-sak XX/21 
per 16. februar 21. 
 
Granum eier og driver landbrukseiendommen Flåtåmo g/bnr 117/1. Han driver med 
ammeku med en besetning på om lag 45 mordyr av rasen Hereford. I tillegg eier og driver 
han selskapet AS Gjødselservice.  
 
Eiendomsinfo: 
De arealene det søkes konsesjon på omfatter følgende:   

 
Arealene består av et jorde med fulldyrket mark nede ved E6 og et innmarksbeite på 
oppsiden av det fradelte tunet i Strande. Innmarksbeitet grenser inntil arealer som Granum 
har fra før. Sør for dyrkamarka er det et skogareal bestående av lauvskog.  
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Den avtalte kjøpesummen er kr 50.000,-. 
 
Flåtåmo: 

 
Jordbruksarealene på Flåtåmo ligger i hovedsak rundt tunet, noe som er praktisk mht. 
driftsformen med ammeku. Granum driver nokså omfattende nydyrkingsaktivitet i dette 
området. Arealene i Strande vil gå naturlig inn som en utvidelse av de gardsnære 
jordbruksarealene.  
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende:  
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
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Vurdering: 
Det følger av rundskriv M-3/2017 at kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at 
lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Rasjonell utforming 
av landbrukseiendommer og forhold knyttet til kulturlandskapet er eksempler på hvor 
kommunen skal ha et vidt handlingsrom og hvor lokal forankring er viktig. Når det gjelder 
konsesjonsspørsmålet har ingen krav på å få konsesjon, konsesjon skal likevel gis dersom det 
ikke er saklige argumenter for å avslå. 
 
Bosettingshensynet:  
Ervervet gjelder ubebygd eiendom i hovedsak bestående av jordbruksareal. Erverver eier 
naboeiendommen. Kommunedirektøren anser ikke bosettingshensynet som aktuelt å drøfte 
i saken. 
 
Driftsmessig løsning:  
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for 
å redusere kostnadene og tilpasse driften til enderinger i rammebetingelser for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsningen må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen 
er god.  
 
Ervervet gir mulighet for å enten slå sammen arealer eller å drive disse i sammenheng. Skal 
en slå arealer sammen kan det betinge at kantsoner mellom arealene må fjernes, noe som 
krever tillatelse etter forskrift om nydyrking. Arealene kan likevel drives sammen, noe som 
er særlig aktuelt i forhold til beiting, uten at dette krever særlige tiltak.  
 
Kommunedirektøren ser det slik at ervervet vil gi en bedre driftsmessig løsning enn det en 
har fra før. 
 
Helhetlig ressursforvaltning: 
Ervervet vil styrke driftsgrunnlaget på Flåtåmo og gi konsesjonssøker utviklingsmuligheter. 
Transportbehov både for husdyrgjødsel og grovfôr blir redusert, noe som også gir en positiv 
klimaeffekt. Hensynet til en helhetlig ressursforvaltning anses å være ivaretatt.  
 
Erververs kompetanse: 
Granum eier og driver landbrukseiendom fra før og anses skikket til å erverve eiendommen. 
 
Priskontroll:  
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i 
saker hvor det er tvil om kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til 
kjøpesummen kan vurderingen av prisspørsmålet gjennomføres på en mindre 
arbeidskrevende måte.  
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Verdi av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Her spiller ulike 
momenter inn i prisvurderingen, så som arrondering og helling, jordkvalitet, 
driftsbegrensninger, høyde over havet, påregnelig drift og produksjonsform mm. 
Høyereliggende grasarealer vil eksempelvis måtte verdsettes lavere enn sentralt beliggende 
kornjord.  
 
Verdien på dyrkamarka settes til kr 4.000/daa, noe som anses som en normal pris på 
dyrkamark i dette området og under de gjeldende forhold. For naboarealer av dyrkamark 
som slås sammen kan det tillegges en marginalverdi, dersom det oppnås 
rasjonaliseringsgevinster som ikke gjenspeiles i den ordinære verdivurderingen. Dette 
tillegget må fastsettes skjønnsmessig inntil 50%. En velger i denne saken å bruke 25% 
pristillegg. Sum verdi per daa dyrkamark kr 5.000.  
 
Innmarksbeitet settes til kr 2.500/daa som er en høy verdi for innmarksbeite. Nærhet til 
anna jordbruksareal og god produksjonsevne trekker verdien opp for disse arealene.   
 
Når det gjelder skogen består denne i hovedsak av lauvskog på høg bonitet. Markas 
produksjonsevne er bra men påstående skog er lite verd. Imidlertid representerer gardsnære 
skogarealer en verdi om de kan nyttes til beite. En velger derfor å sette en verdi på kr 
2.000/daa for skogen.  
 
I sum gir dette en verdi på kr 48.050 som er i nærheten av kjøpesummen. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil en slik pris representere en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling på landbrukseiendommer. 
 
Øvrige momenter: 
Strande ble utskilt fra Flåtåmo ved skylddeling i 1904. I 1930 fikk Strande ytterligere areal fra 
Flåtåmo ved en ny skylddelingsforretning. Det er en fordel om eiendommene nå 
sammenføyes i matrikkelen, noe som bør settes som vilkår for konsesjon. 
 
Konsesjonssaken er utredet parallelt med delingssaken knyttet til fradeling av arealene. 
Konsesjonssøknaden må håndteres uavhengig av delingssaken. Konsesjon kan gis selv om 
deling avslås. Begge tillatelser må imidlertid være på plass for at ervervet kan gjennomføres.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jan Olav 
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo 
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene 

g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no . 
 

mailto:landbrukskontoret@gausdal.kommune.no
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Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.02.2021 sak 13/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jan Olav 
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo 
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene 

g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no . 
 

mailto:landbrukskontoret@gausdal.kommune.no
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G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKERE: KRISTIN OG JAN HELGE NORDBY 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: V60 &18  
Arkivsaksnr.: 21/378     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/21 Plan- og miljøutvalget 16.02.2021 
 
33/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Begrunnelse for konsesjonssøknaden fra Kristin og Jan Helge Nordby  
2. E-postkorrespondanse mellom kommunen og konsesjonssøker vedr. bl.a. omsøkt 

tilflyttingsfrist, 21-22. januar 2021 
3. Brev til Halvor Offigstad vedr. g/bnr 137/17 av 22. januar 2021 
4. Svar fra Halvor Offigstad vedr. g/bnr 137/17 av 27. januar 2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Konsesjonssøknad mottatt 7. januar 2021 
2. Kjøpekontrakt mellom partene av 30. desember 2020 
3. Takst fra Pål Isum av 4. oktober 2018 
4. Skogbruksplan 2006-2016 

 
Sammendrag: 
Kristin og Jan Helge Nordby søker konsesjon på Nedre Offigstad i Musdalen. De planlegger å 
restaurere bygningsmassen og flytte til eiendommen. De ønsker fem års utsettelse av boplikt 
for å ha tilstrekkelig med tid til restaurering. Kommunedirektøren mener vilkårene for å gi 
konsesjon er til stede, men er betenkt på å sette vilkår om tilflytting så langt fram i tid. Det er 
krevende å følge opp vedtak med så lang tidshorisont, for kjøp på åpent marked bør det 
stilles strengere krav overfor kjøper til å tilrettelegge for tilflytting enn om dette hadde vært 
en odelsoverdragelse. Kommunedirektøren tilrår derfor at det gis konsesjon med vilkår om 
fem års boplikt og en tilflyttingsfrist på to år. Dersom det er behov for ytterligere lempelser i 
tilflyttingsfristen kan dette gis etter søknad.  
 
 
Saksutredning: 
Kristin og Jan Helge Nordby søker konsesjon på landbrukseiendommen g/bnr 137/1 Nedre 
Offigstad i Musdalen. Selger er Halvor Offigstad.  
 
Søkernes planer er å restaurere bygningsmassen på garden, hvorpå de vil flytte tid og drive 
garden som en jord- og skogeiendom i kombinasjon med sine jobber utenom garden. Kristin 
Nordby jobber som vernepleier i Lillehammer kommune, Jan Helge Nordby jobber som 
regionsjef for Statskog SF region Sør-Norge. De har også en sønn som blir 18 år og som tar 
utdanning innen naturbruk. Ervervet vil også gi sønnen gode muligheter for å kombinere 
gardsdrift med eget foretak innen maskin- og entreprenørvirksomhet.  
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Garden har ikke vært bebodd de senere årene, det har ikke vært husdyrhold der de siste 40 
årene og jordbruksarealene er bortleid til tre andre gardbrukere i grenda. Bygningsmassen 
beskrives av søker som ubeboelig.  
 
Søkerne ønsker å restaurere bebyggelsen. Til dette trenger de både tid og kapital. Det er en 
pågående prosess for detaljregulering og fortetting av Søre Grønåsen hyttefelt, noe som kan 
gi et økonomisk bidrag til restaureringsprosessen. Søkerne vurderer videre at det er 
muligheter for ytterligere realisasjon av areal til tomteutvikling på Musdalseter.  
 
Knyttet til restaureringsplanene er det framsatt ønske om fritak for boplikt i fem år. Dette ut 
fra at restaureringsarbeidene er omfattende og det skal nyttes mye egeninnsats i arbeidet. 
Salg av tomter vil også ta noe tid.  
 
I en e-post til konsesjonssøkerne den 20. januar 21 skriver administrasjonen at det synes 
lenge med en tilflyttingsfrist på fem år, bl.a. av hensyn til at det er krevende å følge opp 
vilkår så langt fram i tid. Det spørres om det det er mulig å prioritere restaurering av 
våningshuset før anna bebyggelse, slik at tilflytting kan framskyndes til f.eks om tre år.  I svar 
den 21. januar skriver søkerne at våningshuset er en gammel tømmerbygning der 
restaureringsprosessen vil innebære mye dokumentasjonsarbeid, arkitektbistand, 
prosjektering og så selve gjennomføringsfasen. Det presiseres at det skal brukes mye 
egeninnsats for å redusere utgiftene og at det vil ta tid å realisere skog- og tomteverdier. De 
ønsker å flytte inn før enn om fem år. 
 
Avklaring om hva driftsenheten omfatter: 
Kommunen skal ved konsesjonsbehandling påse at eiendommer ikke blir utilsiktet delt, at 
deling kun kan skje etter forutgående samtykke etter jordloven §12. 
 
Selger Halvor Offigstad står oppført med hjemmel til to eiendommer; g/bnr 137/1 og 
137/17. G/bnr 137/17 er en grunneiendom på ca. 1,5 daa hvorav 1,2 daa er fulldyrket mark. 
Arealet ligger på innsiden av Musdalsvegen i den krappe svingen ned for garden. Arealet har 
bruksnavn Svingvold og ble fradelt med formål hyttetomt ved skylddeling i 1933.  
 
Kommunedirektøren har vurdert hvorvidt det er nødvendig med delingssamtykke etter 
jordloven for at eiendommen fortsatt skal kunne ligge på selgers hånd. En er kommet til at 
siden arealet er fradelt før delingsforbudet i jordloven kom i 1955 er nytt delingssamtykke nå 
ikke nødvendig. At arealet er fradelt med formål hyttetomt, men fortsatt framstår som 
landbruksareal, er ikke tillagt vekt i vurderingen. Det presiseres at dette ikke er en del av 
konsesjonsvurderingen. 
 
Det er et ønske om å holde jordbruksressursene samlet, bl.a. for at det ikke skal oppstå små 
landbrukseiendommer som er urasjonelle å drive. Av ulike hensyn anses det også som lite 
sannsynlig at dette arealet kan aktualiseres som fritidstomt i framtida. Kommunen har 
derfor den 22. januar tilskrevet Offigstad med spørsmål om det er aktuelt å la denne 
eiendommen følge resten av garden ved salget. I e-post den 27. januar svarer Offigstad at 
arealet ikke er brukbart som jordbruksareal, at han fortsatt har tro på at arealet kan bli 
bebygd og at han ønsker å beholde det.   
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Fakta om eiendommen: 

 
Jordbruksarealene ligger fordelt på fire skifter nedover i Musdalen. I tillegg er det seterlykkje 
og et beiteareal på Musdalsetra. Skogen er fordelt på tre teiger, det aller meste på lav 
bonitet. Det er iht. skogbruksplan mye hogstmoden skog på eiendommen.  
 
Bygningsmassen består iht. søknaden av våningshus (tidligere omtalt), sidebygning fra 1967 i 
middels forfatning, kårbolig fra 1900 i dårlig forfatning, stabbur med påbygd garasje/skåle, 
driftsbygning fra 1953, seterhus fra 1967, løe og torvhus.  
 
Til garden er det 12 festetomter på Musdalseter.  
 
Eiendommen ble i 2018 taksert av Pål Isum. Antatt markedsverdi ble satt til kr 3.750.000. 
Den avtalte kjøpesummen er kr 3.150.000.  
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende:  
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
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ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom.  
 
Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved 
erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke 
overstiger en fastsatt beløpsgrense. 
 
I forskrift er denne beløpsgrensen satt til kr 3.500.000.  
 
Når en kommer til spørsmål om det er brukbart bolighus på garden sier rundskriv M-3/2017 
følgende: Som brukbart bolighus regnes et hus som har en slik standard at kjøperen kan 
flytte til eiendommen; boligen må for eksempel ha tilfredsstillende løsninger for vei, vann og 
avløp. En må i konsesjonsvurderingen derfor ta stilling til om bebyggelsen tilfredsstiller disse 
kriteriene.  
 
Vurdering: 
 
Særlige vurderingskriterier: 
I det følgende vil kommunedirektøren vurdere konsesjonsspørsmålet ut fra de momentene 
som det iht. §9 skal legges særlig vekt på. 
 

1. Bosettingen i området 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i 
konsesjonsbehandlingen. Det innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg 
gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er 
nedgang, eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. 
Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at det i konsesjonsmeddelelsen stilles vilkår om boplikt. I så 
fall kommer §11 til anvendelse.  
 
I følge §11 skal kommunen «ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier». Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har 
i kommunen. 
 
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark og over 500 daa produktiv skog. Dette innebærer 
at det er en odelseiendom og at det vil være lovbestemt boplikt iht. §5 annet ledd dersom 
den overdras innen familien.  
 
Folketallsutvikling 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M-3/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av 
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
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Eiendommen ligger i Musdalen på Tretten i et typisk jordbruksområde. Det er usikkert om en 
kan kalle dette området fraflyttingstruet. Området kan sies å være grisgrendt, men det vil 
imidlertid være et skjønnsspørsmål.  
 
En ser det ikke som en ønsket utvikling at landbrukseiendommer som dette blir 
fritidseiendommer. Fraflytting er gjerne «smittsomt» og går utviklingen i ei grend mot at 
flere eiendommer står tomme vil det gjøre det mindre attraktivt å bo i området. Hensyn til 
bosetting taler for at det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt. 
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning  
Her er det en vurdering om det bør kreves boplikt for å ivareta de samlede ressursene på 
eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av 
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og 
sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for 
fortsatt drift og bosetting.  
 
Dette er ikke av de minste eiendommene i grenda og det er godt grunnlag for en 
jordbruksproduksjon. Det er stabil drift og produksjon i området for tiden. For 
opprettholdelse og framtidig utvikling av eiendommen er det vesentlig at det bor folk på 
gardene. I motsatt fall vil et distansert eierskap preget av fjernstyring i det lange løp være 
uheldig for garden. Eiendommen har stått ubebodd i mange år, eier har ikke selv bodd på 
garden, noe som kanskje kan sies å prege bygningsmassen. 
 
Som eier av landbrukseiendom er en som regel også andelseier i veglag, grunneierlag m.m. 
Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad 
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte 
innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne.  
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår om personlig boplikt på denne 
eiendommen.  
 
Hensynet til kulturlandskapet  
Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet man har hatt for å utnytte 
naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som kan forvalte og vedlikeholde 
kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre eksistensiell betydning. 
Dette synes ikke å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen. 
Kommunedirektøren mener derfor at personlig boplikt er vesentlig for ivaretagelse av 
kulturlandskapet. 
 
Beboelseshusets tilstand  
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
imot å pålegge boplikt. Taksten fra Isum beskriver bygningene. Våningshuset er godt 
vedlikeholdt, brukbart men utidsmessig. Sidebygningen er brukbar men mest egnet som 
utleieobjekt til fritidsformål. Kårboligen anses som kondemnabel. Ut fra denne beskrivelsen 
er det i hvert fall bygninger som er aktuelle påkostingsobjekter og dermed mulig å få 
beboelige etter dagens standard med rimelig grad av innsats. Eiendommen er også planlagt 
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tilflyttet og bebodd av konsesjonssøkerne. Boplikt vil således ikke være en uforholdsmessig 
stor byrde.  
 
Så skal det vurderes om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan 
oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av 
leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom 
fast, i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort 
periode. Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, 
både mht. vedlikehold og det rent estetiske, og ved å holde det ryddig og skjøttet på og 
rundt gardstunet. Det vurderes derfor dit hen at boplikten bør være personlig.  
 
Samlet vurdering av boplikt  
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere 
hus står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme 
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg. 
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive 
landbruksarealer i sentrale strøk. Det er tungtveiende grunner for at det bør være boplikt 
som vilkår for ervervet og at konsesjonssøkerne bør pålegges en personlig boplikt i fem år.  
 
Tilflyttingsfrist 
Det er søkt om en utsettelse av boplikten på fem år. Kommunedirektøren tolker dette som 
et ønske om en tilflyttingsfrist på fem år, mot det som er mer normalt; ett år etter 
overtagelse. Dette er begrunnet i planer om restaurering og at prosessens omfang, grad av 
egeninnsats og finansieringsplan vil kunne kreve fem år.  
 
Kommunedirektøren har bedt om en nærmere redegjørelse for behovet og spurt om en 
kortere tilflyttingsfrist kan være aktuelt. Søkerne har uttalt seg negativt til dette. 
Kommunedirektøren mener likevel det er problematisk med vilkår som strekker seg langt 
fram i tid, bl.a. av hensyn til kommunens oppfølgings- og kontrollansvar.  
 
Det er også forskjell på om det er den lovbestemte eller den vilkårsbestemte boplikten dette 
gjelder. I enkelte tilfeller er det forhold knyttet til livssituasjonen som åpner for at en lengre 
tilflyttingsfrist kan være nødvendig. Dette er særlig aktuelt der odelsberettiget overtar en 
familieeiendom men selv er forhindret fra å flytte til eiendommen for en periode. Det er 
annerledes når eiendommer kjøpes på fritt salg og hvor kjøper aktivt oppsøker gardskjøpet. 
Etter kommunedirektørens syn bør kommunen i slike tilfeller stille større krav til at kjøper 
innretter seg mot en relativt kort tilflyttingsfrist. I motsatt fall er kommunedirektøren 
bekymret for en uthuling av boplikten og at landbrukseiendommer lettere blir gjenstand for 
strategiske oppkjøp, kapitalplassering eller kjøpt med tanke på fritidsformål.    
 
Kommunedirektøren mener derfor at en kun i begrenset grad bør imøtekomme ønsket om 
en utsatt tilflyttingsfrist, at denne bør settes til to år med åpning for ytterligere utsettelse 
etter dokumentert søknad.  
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2. Driftsmessig løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Dette er en type landbrukseiendom som en ofte ser blir kjøpt som tilleggsareal til et annet 
bruk i drift. Det er imidlertid en god løsning at dette fortsatt er et eget bruk og at eier har 
frihet innenfor jordlovens formål og gjeldene planer til å nytte og utvikle eiendommen. Den 
driftsmessige løsningen anses tilfredsstillende.  
 
Det minnes i den sammenheng på driveplikten i jordloven §8 og at ny eier innen ett år må ta 
stilling til om en skal drive jorda selv eller om driveplikten skal oppfylles ved bortleie med 
bindende kontrakt av minimum 10 års varighet. 
 

3. Erververnes skikkethet 
Erververne har oppgitt et bredt kompetansegrunnlag for å forvalte en landbrukseiendom. 
Kommunedirektøren mener kompetansegrunnlaget er relevant og anser erververne som 
skikket til å overta eiendommen. 
 

4. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
Det er positivt at en eiendom som Nedre Offigstad blir solgt, at den blir påkostet og tilflyttet, 
i det hele tatt revitalisert som landbrukseiendom. Det er positivt for grenda, for 
landbruksproduksjonen og for en god forvaltning og utnyttelse av arealer og øvrige 
ressurser. I gjeldende landbruksplan er det et mål om å opprettholde bruk i alle størrelser og 
at bebodde landbrukseiendommer i drift er viktig for å opprettholde kulturlandskapet. Disse 
målene videreføres i den nye landbruksplanen som er under arbeid. Kommunedirektøren 
mener ervervet oppfyller dette vurderingsmomentet. 
 
Priskontroll:   
Avgjørende for om det skal være priskontroll på eiendommen er om bebyggelsen anses å 
være brukbar. Takstmann Isum har brukt nettopp denne betegnelsen om våningshuset. En 
anser derfor grunnkravet om brukbar bygningsmasse som oppfylt og at 
unntaksbestemmelsen om priskontroll for eiendommer omsatt for under 3,5 mill. gjelder.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan 
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune 

2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen to (2) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans, 
en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 

mailto:landbrukskontoret@gausdal.kommune.no
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Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.02.2021 sak 14/21 
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree på vegne av Sp og Sv: 
Tilflyttingsfristen økes til 3 år, og begrunnes med arbeidsomfanget av restaurering. 
 
Avstemning: 
Alternativ avstemning mellom forslag fra Sp og Sv og Kommunedirektørens forslag til 
innstilling ble forslag fra Sp og Sv enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan 
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune 

2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen tre (3) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans, 
en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
 

mailto:landbrukskontoret@gausdal.kommune.no


  Sak  34/21 

Side 64 av 72  

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/438     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg kontrollutvalgets årsrapport for 2020 
Saksprotokoll sak 6/2021 kontrollutvalgets årsrapport for 2020 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til 
orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Kontrollutvalgets sekretariat har i tråd med tidligere praksis utarbeidet forslag til årsrapport 
for kontrollutvalget, med oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2020. Kontrollutvalget 
fører kontroll på vegne av kommunestyret. Derfor er det viktig at kommunens øverste 
politiske organ får en tilbakemelding på utvalgets aktivitet. Årsrapporten gir kommunestyret 
en total oversikt over aktiviteten, i tillegg til at det har blitt gitt løpende informasjon til 
kommunestyret når det har blitt gjennomført undersøkelser.  
 
Fakta  
Når det gjelder kontrollutvalgets rapporteringsplikt til kommunestyret vises til følgende 
paragraf i kommuneloven: 
 

§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret 
eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller 
fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før 
kontrollutvalget behandler saken. 

 
Det vises også til følgende paragrafer i forskrift om kontrollutvalg og revisjon:  

 
§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse 
at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en 
betryggende måte 
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b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og 
kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor 
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 
2 og 3. 

 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget 
innstiller til vedtak. 

 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter 
kommuneloven § 24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene 
ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget. 

 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av 
dem. 

 
§ 5.Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 
revisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om 
regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt 
opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er 
fulgt opp. 

 
I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll vedtok 
kommunestyret bl.a. å gi kontrollutvalget myndighet til å foreta eventuelle endringer i 
planen i løpet av planperioden. Slike endringer vil eventuelt omtales i kontrollutvalgets 
årsrapport. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i 
juni 2020. Rapporten viser hvordan de enkelte temaene er fulgt opp så langt.  
 
Kontrollutvalget har også et viktig påseansvar med revisjonens aktivitet gjennom året. Det vil 
si å følge med på om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunens 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Dette gjøres via tertialvis rapportering, 
presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med revisjonen der det bl.a. settes 
søkelys på om arbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og 
forskrift, god kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor. Når det gjelder 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, så har kontrollutvalget i større grad påvirkning enn 
ved regnskapsrevisjon. Dette gjelder både innhold og gjennomføring ettersom utvalget er 
direkte bestillere av tema som ønskes gjennomført. 
 
Vurdering: 
Kontrollutvalgets sekretariat mener at vedlagte rapport gir en god oversikt over aktiviteten 
til kontrollutvalget i 2020. Det er viktig å påpeke at utvalget har forholdsvis lite ressurser til å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Derfor er utvalget avhengig av 
orienteringer i møtene for å få en helhetlig forståelse av virksomheten.   
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I 2020 ble det et mindreforbruk innen kontrollutvalgets ansvarsområde.  
 
Sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2020 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 20.01.2021 i sak 6/2021 
 
Protokoll 
Sekretariatet gjennomgikk forslaget til årsrapport.  
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 
2020 med de endringer som framkom i møtet. 

2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/441     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets årsplan for 2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg Årsplan for kontrollutvalget i Øyer 2021 
Saksprotokoll sak 4/2021 kontrollutvalgets årsplan for 2021 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 

I veilederen «Kontrollutvalgsboken» fra departementet anbefales det at kontrollutvalget 
utarbeider en virksomhetsplan. Kontrollutvalget i Øyer kommune har kalt denne planen en 
årsplan da det har blitt oppfattet som mer forståelig. 
 

Fakta: 
Planen omtaler de viktigste oppgaver og planer for 2021 innen områdene regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, løpende kontroll med forvaltningen, 
kontrollutvalgets budsjett, påseansvar overfor revisjonen og en oversikt over planlagte 
møtedatoer i 2021. 
 
Vurdering: 
Kontrollutvalgssekretariatet (KU-sekretariatet) foreslår at årsplanen sendes kommunestyret 
for å informere og synliggjøre utvalgets planlagte aktiviteter i 2021. Hovedtemaet vil være 
oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, spesielt den bestilte 
forvaltningsrevisjonen om ivaretagelse av det psykososiale skolemiljøet. I tillegg vil 
kontrollutvalget jevnlig vurdere planens aktualitet.  
 
Kontrollutvalget vil også i 2021 vektlegge å få informasjon fra administrasjonen og holde seg 
mest mulig oppdatert. I møteplanen antydes aktuelle saker på hvert møte slik man ser det i 
dag, men denne vil bli mer konkret etter hvert. Leder av kontrollutvalget sitter i 
kommunestyret, og utvalget kan diskutere i hvilken grad de selv kan bringe informasjon fra 
kommunestyret til kontrollutvalget.  
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Årsplanen bør ses i sammenheng med kontrollutvalgets oppfølgingsplan, som er en plan som 
ajourholdes løpende og viser aktuelle tema for kommende møter og vedtak/aktiviteter fra 
gjennomførte møter. Oppfølgingsplanen er referatsak i hvert møte i kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalget vedtar møteplan for 2021 som en del av årsplanen. Det kan imidlertid være 
behov for å være fleksible for at møtedatoer kan flyttes. Bl.a. gjelder dette møtedato i april 
ettersom det er usikkert per i dag når årsregnskapet er klart og ønskes behandlet i 
kommunestyret. Revisjonen har frist for å avgi revisjonsberetning 15.4. De siste årene har 
årsregnskapet blitt behandlet av kommunestyret i juni.  
 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerer årlig en todagers nasjonal konferanse for 
kontrollutvalg. Dette er en samling KU-sekretariatet oppfordrer flest mulig til å delta på, da 
dette erfaringsmessig gir blant annet kompetanseheving, engasjement og innspill til videre 
arbeid i utvalget. For 2021 er denne planlagt 21.-22.4, men det er knyttet stor usikkerhet til 
om denne vil bli gjennomført grunnet korona. Et alternativ er at NKRF arrangerer regionale 
samlinger eller at det blir en digital samling. Hva dette ender opp med kan ha betydning for 
kontrollutvalgets aktiviteter, da en del av budsjettet er tenkt til denne samlingen. Om den 
blir avlyst, vil utvalget i større grad ha mulighet til å for eksempel gjennomføre andre type 
kompetansehevingstiltak.  

 
Konklusjon: 
Oppsummert anbefaler KU-sekretariatet at kontrollutvalget går gjennom foreslåtte 
møtedatoer og gir innspill til planen i møtet. Deretter anbefales det at planen oversendes 
kommunestyret og at leder av kontrollutvalget vurderer å presentere den. 
 
 
KU-sekretariatet foreslår at det gjøres følgende vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2021 med de endringer som 
framkom i møtet. Endringene var i all hovedsak små korrigeringer i tillegg til at en 
orientering om innkjøpsreglementet utsettes grunnet gjennomført forenklet 
etterlevelseskontroll. Følgende møtedatoer ble vedtatt for 2021: 20.1., 24.2., 28.4, 3.5., 2.6., 
1.9., 6.10. og 24.11.  
2. Kontrollutvalget oversender den korrigerte årsplanen til kommunestyret med følgende  
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
Kontrollutvalget Øyer har behandlet saken i møte 20.01.2021, sak 4/2021 
 
Protokoll 
Forslag til årsplan for 2021 ble gjennomgått i møtet. Noen små korrigeringer ble gjort i tillegg 
til at en tidligere foreslått orientering om innkjøpsreglementet fjernes da forenklet 
etterlevelseskontroll viste til liten risiko. 
 
Votering 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige 
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Vedtak   
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til årsplan for 2021 med de endringer som 
framkom i møtet. Endringene var i all hovedsak små korrigeringer i tillegg til at en 
orientering om innkjøpsreglementet utsettes grunnet gjennomført forenklet 
etterlevelseskontroll. Følgende møtedatoer ble vedtatt for 2021: 20.1., 24.2., 28.4, 3.5., 2.6., 
1.9., 6.10. og 24.11.  
2. Kontrollutvalget oversender den korrigerte årsplanen til kommunestyret med følgende  
 
Innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2020 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/432     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
Vedlegg: 
Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2020» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2020 
Saksprotokoll KU sak 3/2021 oppfølging av politiske vedtak per 31.12.2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2020 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Som et ledd i kontrollutvalgets kontroll med kommunens forvaltning følger kontrollutvalget 
opp at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de 
underliggende politiske organer. 

 
Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget går gjennom rapporten fra 
kommunedirektøren om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og 
formannskapet pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de 
gitte kommentarene, anses tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i 
kommunestyret. 
 
Fakta: 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektøren. Som vanlig er kommunedirektøren invitert til 
kontrollutvalgets møte for å svare på spørsmål knyttet til rapporten.  
 
I vedlagte rapport pr. 31.12.2020 er de vedtak som var merket med G (gjennomført) i forrige 
rapport tatt ut. Nye aktuelle vedtak som krever konkret oppfølging, er tatt inn.  
 
Vurdering: 
Kontrollutvalg-sekretariatet (KU-sekretariatet) har gjennomgått rapporten, sammenlignet 
med forrige rapport og hatt dialog med kommuneadministrasjonen om dette.  
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KU-sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og gi eventuelle innspill 
og kommentarer til rapporten. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konfererer med 
kommunedirektøren i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling.  
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 20.01.2021, sak 3/2021: 
Oversikten over politiske saker ble gjennomgått i møtet mens kommunedirektøren var til 
stede og svarte på spørsmål. 
 
Kontrollutvalget ble orientert om at når sak 72/20 ble behandlet i kommunestyret så ble 
møtet lukket. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2020 til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2020 til 
orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2020 til 
orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 25.02.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/448     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/21 Kommunestyret 25.02.2021 
 
 
SAMLET SAKSFREMSTILLING - UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - 10 RÅD OM FREMTIDENS 
DISTRIKTSPOLITIKK: TILBAKEMELDING 
 
BREV FRA HUMAN-ETISK FORBUND ANGÅENDE GRAVPLASSFORVALTNING 
 
VALG AV NY DYREVERNSNEMND 
 
SAMLET SAKSFREMSTILLING – EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG 
 
EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG – KVITTERING PÅ INNSENDING 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


