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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ I ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/808   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Psykososialt skolemiljø i Øyer». 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer». 
Saksprotokoll KU 11/2021 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer». 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» til 
orientering og oversender rapporten til kommunestyre med forventninger om at 
anbefalingene følges opp av kommunedirektøren.  
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Kommunestyret i Øyer vedtok plan for forvaltningsrevisjon den 18.6.2020.Temaet 
psykososialt skolemiljø var et av de prioriterte temaene, og kontrollutvalget behandlet en 
foranalyse om dette den 28.8.2020. Kontrollutvalget vedtok da å bestille en 
forvaltningsrevisjon om psykososialt skolemiljø i Øyer. Prosjektplan ble behandlet den 
28.10.2020 og bestillingen ble opprettholdt. Innlandet Revisjon IKS har ferdigstilt rapporten 
som er vedlagt saken. Revisor vil stille i kontrollutvalgets møte for å presentere denne og 
svare på spørsmål.  

 
Fakta: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvordan Øyer kommune som 
skoleeier og skolene i kommunen arbeider for å fremme gode psykososiale læringsmiljøer og 
sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Følgende problemstillinger lå til grunn for 
undersøkelsen: 

 Arbeider kommunen som skoleeier systematisk og godt for å fremme positive 
skolemiljøer og forebygge mobbing? 

 Arbeider skolene systematisk og godt for å fremme positive skolemiljøer og forebygge 
mobbing? 

 Arbeider skolene på en god måte for å sikre at mobbing og utfordringer i det 
psykososiale miljøet avdekkes? 
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 Håndterer skolene i kommunen mobbesaker i tråd med opplæringsloven? 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført via dokumentanalyse og intervju. Som 
revisjonskriterier står opplæringsloven sentralt. Denne ble endret i 2017 og ble da strammet 
inn en hel del på særlig aktivitetsplikten.  
 
Revisjonsrapportens kapittel fire beskriver hva som ligger i psykososialt miljø og mobbing i 
skolen. Dette kapitlet omhandler også den årlige elevundersøkelsen og resultater av denne. 
Kapitlene fem-åtte beskriver de fire problemstillingene som lå til grunn for undersøkelsen. I 
dette saksframlegget tas bare med en oppsummering av konklusjoner og anbefalinger per 
problemstilling. 
 
PROBLEMSTILLING 1 – ARBEIDER KOMMUNEN SOM SKOLEEIER SYSTEMATISK OG GODT FOR 
Å FREMME POSITIVE SKOLEMILJØER OG FOREBYGGE MOBBING? 
Revisjonens vurdering er at det i liten grad er utarbeidet felles rutiner og retningslinjer for 
hvordan skolene i Øyer kommune skal jobbe systematisk og godt for å fremme positive 
skolemiljøer og forebygge mobbing. Kommunen som skoleeier følger opp skolene med 
månedlige rektormøter og årlig oppfølging i form av egenrapportering og ROS samtaler. 
Skoleeier gjennomgår og undersøker imidlertid i liten grad hvordan skolenes system fungerer 
i praksis. Det synes å være opp til den enkelte skole å utarbeide sine rutiner og det synes å 
være liten kontroll over om rutinene er i henhold til gjeldende lovverk.  
 
 Revisjonen mener det er positivt at kommunen har satt i gang arbeidet med å utarbeide 

en felles mal for aktivitetsplan, og at det vil komme en ekstra ressurs som skal jobbe med 
tidlig innsats i skolen.  
 

 Revisjonen vurderer at Øyer kommune har lagt til rette for prosjekter og nettverk som 
støtter skolene i sitt arbeid med å fremme positive skolemiljøer og forebygge mobbing.  

 
 Kommunen har faste helsesykepleiere på skolene som bidrar til å støtte skolene i å 

fremme positive skolemiljøer og forebygge mobbing.  
 
 PPT har ikke i like stor grad vært i stand til å støtte skolene i henhold til deres intensjon og 

mandat på grunn av høyt sykefravær.  
 
PROBLEMSTILLING 2 - ARBEIDER SKOLENE SYSTEMATISK OG GODT FOR Å FREMME POSITIVE 
SKOLEMILJØER OG FOREBYGGE MOBBING? 
Revisjonens vurdering er at den enkelte skole gjør mye godt arbeid med å fremme gode 
læringsmiljøer i skolen. Skolene i Øyer kommune er opptatt av og arbeider med å fremme 
helsen, miljøet og tryggheten til elevene, og har utarbeidet planer og rutiner for hvordan de 
skal forebygge mobbing. Skolene gjør mye godt arbeid for at elevene skal trives i Øyer 
kommune, både i form av fokus på klasseledelse, relasjonsbygging og sosiale aktiviteter. 
Revisjonen vurderer at det er ulik modningsgrad på skolene i forhold til hvordan de har 
implementert kravene i kap. 9 A i sine rutiner og praksis. Revisjonen har inntrykk av at 
barneskolene og spesielt Solvang skole jobber svært systematisk og godt med skolemiljø. 
Revisjonen vurderer at Øyer ungdomsskole ikke i like stor grad som barneskolene har et 
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plandokument som beskriver hvordan de skal jobbe systematisk med å forebygge mobbing 
og fremme et godt psykososialt skolemiljø. Videre er ikke planen oppdatert etter endringen i 
opplæringsloven § 9 A.  
 
 Revisjonens vurdering er at planer og rutiner er kjent for de ansatte, spesielt på 

barneskolene. Vi har inntrykk av at planer og systematikk ikke i like stor grad er kjent for 
de ansatte på ungdomsskolen.  
 

 Etter revisjonens vurdering får elevene anledning i å delta i planlegging og gjennomføring 
av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Våre undersøkelser tilsier imidlertid at det 
varierer mellom skolene om skolens arbeid med kapittel 9 A er tatt opp med elevrådet.  

 
 Skolenes involvering av råd og utvalg er noe forskjellig ved skolene. Aurvoll skole har 

samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Ved Solvang har de startet opp med 
SU og SMU i 2021. SU og SMU er ikke operativt ved Øyer ungdomsskole. Det er vanskelig 
for revisjonen å uttale seg om den faktiske involveringen av SU/SMU i skolens arbeid.  

 
 Revisjonen vurderer på bakgrunn av intervju med representanter fra FAU at FAU og 

skolene samarbeider godt, og FAU opplever at skolene gjør mye for at elevene skal ha det 
bra på skolen. Innhentet informasjon tilsier imidlertid at FAU i større grad blir informert 
fremfor at de tas med i skolemiljøarbeidet. I likhet med SU/SMU er det krav i 
opplæringsloven om FAU tas med i arbeidet med skolemiljøet.  

 
PROBLEMSTILLING 3 - ARBEIDER SKOLENE PÅ EN GOD MÅTE FOR Å SIKRE AT MOBBING OG 
UTFORDRINGER I DET PSYKOSOSIALE MILJØET AVDEKKES? 
Revisjonens vurdering er at skolene har fokus på å avdekke utfordringer i læringsmiljøet 
generelt og mobbing spesielt. Dette gjør skolene gjennom inspeksjon, elevsamtaler, 
observasjon og ulike kartleggingsundersøkelser. Arbeidet med å avdekke mobbing i form av 
hva ansatte skal se etter omhandles imidlertid i liten grad i skolenes planer og rutiner.  
 
 Revisjonen kan ikke se at Solvang skole og Øyer ungdomsskole har nedfelt i sine planer at 

skolen skal ha null-toleranse mot mobbing jfr. § 9 A-3.  
 
 Skolenes inspeksjonsplaner framstår som oversiktlige, og det virker som inspeksjon 

fungerer godt i praksis. Revisjonen vurderer at det kan være behov for bedre systematikk 
og oppfølging av at inspeksjoner faktisk gjennomføres, og at det sikres at det blir satt inn 
vikarer ved fravær. Dette gjelder spesielt ved Øyer ungdomsskole.  

 
 Ansatte revisjonen har snakket med virker å være kjent med aktivitetsplikten etter kap. 9 

A. Både lærere, helsesykepleiere og PPT oppgir å kjenne plikten til å observere, gripe inn 
og varsle. Renholdspersonalet og vaktmestrene omfattes også av aktivitetsplikten, men 
det kan se ut til at dette personalet ikke er blitt informert systematisk om denne plikten 
ved alle skolene.  
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 Intervjuene våre indikerer at ansatte ved skolene har lav terskel for å varsle rektor 
dersom de mistenker mobbing eller avdekker at en elev ikke trives ved skolen. Revisjonen 
kan ikke se at det foreligger noen rutine på når og hvordan rektor skal varsle skoleeier. 
Det er noe ulikt hvordan det praktiseres på skolene, og revisjonen vurderer at det kan 
være nyttig å drøfte hvilke saker det skal varsles om og hvordan rektorene formelt skal 
varsle til skoleeier.  

 
 Intervjudata viser at skolenes praksis er å undersøke saker der det er mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det skal imidlertid presiseres 
at revisjonen ikke kjenner til det fulle omfanget av hvilke saker som skulle vært undersøkt 
nærmere.  

 
 Skolene har ikke en felles rutine eller system for å dokumentere hva de gjør i enkeltsaker, 

og det er ulik praksis på skolene og mellom lærerne. Revisjonens vurdering er at dagens 
håndtering av dokumentasjon knyttet til kap. 9 A saker er sårbart. Dokumentasjon 
knyttet til en sak kan bli oppbevart på ulike steder og av ulike personer og dermed være 
vanskelig å samle.  

 
PROBLEMSTILLING 4 - HÅNDTERER SKOLENE I KOMMUNEN MOBBESAKER I TRÅD MED 
OPPLÆRINGSLOVEN? 
Revisjonens vurdering basert på intervju og gjennomgang av konkrete saker er at 
barneskolene håndterer kap 9 A saker på en tilfredsstillende måte. Samtlige aktivitetsplaner 
revisjonen har gjennomgått fra barneskolene tilfredsstiller minimumskravene i loven. Skolene 
har også dokumentert hvilke tiltak eleven har medvirket i, med nærmere beskrivelse av tiltak 
og notat fra samtaler med elev og foreldre. Spesielt Solvang skole har dokumentert godt i de 
sakene revisjonen har gått gjennom og planene er også tydelige på når elev/foreldre har 
bekreftet at eleven har det trygt og godt, og hvordan skolen følger opp eleven etter at tiltak 
er avsluttet. Ved Øyer ungdomsskole så vurderer revisjonen at mobbekontrakten som skolen 
har brukt i oppfølging av kap 9 A saker ikke er tilfredsstillende ut fra kravene i loven, og kan 
ikke erstatte en aktivitetsplan.  
 
 Gjennomgåtte saker tyder på at barneskolene har som praksis å dokumentere at barnet 

er blitt hørt i vurderingen av tiltak, ved at de har et punkt om det i aktivitetsplanene. 
Revisjonen ser at dette mangler i saker fra Øyer ungdomsskole.  

 
 Aktivitetsplanene revisjonen har mottatt fra ungdomsskolen er svært kortfattede og 

tilfredsstiller i liten grad opplæringslovens krav. Revisjonen kan heller ikke se at det 
foreligger dokumentasjon fra møter, evalueringer eller lignende i disse sakene.  

 
 Revisjonen har inntrykk av at det blir satt inn tiltak dersom skolene får kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen har imidlertid ikke grunnlag for å 
vurdere om det er satt inn tiltak i alle saker der dette burde ha vært gjort, om riktige 
tiltak er brukt, eller hvordan disse er blitt utformet. Vi kan heller ikke ha noen oppfatning 
av om det har vært laget aktivitetsplan for de «riktige» elevene/sakene.  
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Basert på funn i revisjonsrapporten har revisor flere anbefalinger til kommunen: 

 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet 
arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de 
inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  

 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  

 
Vurdering: 
Kontrollutvalget har vært opptatt av mobbing og psykososialt skolemiljø. Utvalget har fått 
noen orienteringer om skole og kvalitet i skole. Revisjonsrapporten viser at dette var et 
nyttig tema å ha en grundig gjennomgang av. Når kontrollutvalget bestilte dette prosjektet, 
visste de at kommunen jobbet med en overordnet temaplan for livsløp som skulle 
etterfølges av en ny skolepolitisk utviklingsplan. Det antas at flere av funnene i denne 
rapporten kan brukes av kommunen i det videre arbeidet.  
 
Kontrollutvalget fikk en orientering av mobbeombudet i Innlandet på møtet i januar 2021. 
Denne viste hvor viktig det er at det jobbes godt med å sikre et godt psykososialt miljø, da 
det er vanskelig å avdekke ulike typer mobbing og ikke minst håndtere saker hvor elever ikke 
har det bra. Om bare en elev mobbes eller mistrives av andre grunner, så kan dette være 
tilstrekkelig til at denne eleven kan få utfordringer senere i livet. Kommunen er tjenesteyter i 
et livslangt perspektiv og et godt forebyggende arbeid ved å gi barn og unge en god oppvekst 
kan spare kommunen på andre områder senere. 
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Revisjonsrapporten endte opp med mange anbefalinger. Dette er et godt grunnlag for 
kommunen å jobbe videre med. I høringssvaret fra kommunedirektøren bekreftes det at 
rapporten oppleves som nyttig i det videre arbeidet. Kommunen ser ut til å ha vært klar over 
en del av utfordringene og er i prosess med å ansette en egen rådgiver som skal jobbe med 
tidlig innsats i både barnehage og skole. Dette til tross for at Øyer kommune bevisst har en 
liten administrasjon. 
 
Selv om det er mange funn og anbefalinger, er det også mye bra arbeid som gjøres i skolene. 
Dette både i form av tiltak for å sikre gode læringsmiljøer, fokus på å avdekke utfordringer i 
læringsmiljøet mm. 
 
Kontrollutvalget bør følge opp hvordan kommunen tar tak i de gitte anbefalingene. Det 
antas at dette er et tidkrevende arbeid, og at den nye personen det jobbes med å rekruttere 
vil være med på dette arbeidet. Utvalget bør derfor avvente til godt utpå høsten med å følge 
opp gitte anbefalinger. Det anbefales da å både få en skriftlig og muntlig tilbakemelding på 
hvordan anbefalingene er fulgt opp.  
 
Konklusjon: 
Kontrollutvalget bør oversende forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med 
forventninger om at anbefalingene følges opp av kommunedirektøren.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
1.          Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er gjort 
av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som 
er gitt av revisjonen basert på rapporten: 
 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet 

arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de 
inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  

 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 
 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 

arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
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oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
 
Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 24.02.2021 i sak 11/2021 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS ved Anette Karenstuen og Kristian Lein presenterte rapporten og 
svarte på spørsmål.  
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige  
 
Vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er gjort 
av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som 
er gitt av revisjonen basert på rapporten: 
 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet 

arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de 
inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  
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 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen. 
  
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er gjort 
av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som 
er gitt av revisjonen basert på rapporten: 
 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet 

arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de 
inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  

 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
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oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder
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KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA - SAKSNR 
16/2177 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: REGPL 159A  
Arkivsaksnr.: 21/450   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Klage 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Orientering om klage på vedtak 
- Kommentarer til klage på reguleringsvedtak 
- Redegjørelse for trafikksikkerhet 
- ROS-analyse 
- Planbeskrivelse 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en klage fra Tore Andreas Tjernsli, heretter kalt klager, den 10.01.21. 
Han klager på vedtak om reguleringsplan for H6 Hundbergslia. Klagen er fremsatt rettidig og 
klager har rettslig klageinteresse.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 
femte ledd. 
 
Saksutredning: 
 
Klager anfører at adkomst til T.42, 94. og 98.10.18 «er på ingen måte aktuelt.» Hans 
avkjørsel fra Holmsætervegen og ned til hytta ligger midt i en sving med trafikk imot med 
høy fart, og er lite egnet. Klager foreslår at avkjøring for de nye tomtene flyttes til sør for 
krysset til Hundbergslia og over myra. Klager ønsker at han og naboen beholder eksisterende 
avkjørsel, og klager får da beholdt sine parkeringsplasser.  
 
Kommunedirektøren sendte kopi av klage til regulant (Areal+ AS). Kommunen mottok 
følgende uttalelse den 10.03.21: 

«Forlengelse av nevnte atkomstveg fram til 2 eksisterende tomter 94/1 og 98/10, 18 var del 
av planforslaget til offentlig ettersyn første gang i 2019. 
Etter offentlig ettersyn fikk tomt nr. 42 ny plassering – vest for Tjernsli sin tomt. 
 
Basert på blant annet innspill fra Tjernsli vurderte vi muligheten for ny atkomstveg fram til 
tomt 42 fra vest. Kommunedirektøren støttet den gang ikke forslaget og skrev: 
«Konsekvensene av inngrep i et uberørt LNF-område mot myrkant er utenfor det 
kommunedirektøren vil anbefale».  
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Jeg er enig med kommunedirektøren at den beste løsningen er vist i vedtatt plankart.  
 
Dette blir atkomstveg for til sammen 4 hytter. Etter min vurdering gir det lav 
trafikkbelastning. Opparbeidet veg og forlengelse av denne ligger utenfor Tjernsli sin 
eiendomstomt.  
Tjernsli har vegrett, men så vidt jeg forstår er denne ikke eksklusiv.  
Fordeling av opparbeidelseskostnader, drift og vedlikehold sikres gjennom privatrettslig 
avtale.  
 
Etter min vurdering er det fornuftig å samle atkomsten til disse basert på etablert 
atkomstveg slik det er vist plankartet.» 

 
 
I oppstart av reguleringsprosessen ble veg til tomt T42 planlagt fra vest over myr. Under 
reguleringsarbeidet fant Øyer kommune og regulant det mer hensiktsmessig å flytte 
adkomstvegen til øst. Dersom adkomstveien til de tre tomtene (T42, 98/10, 18 og 94/1) 
skulle gått fra vest, ville dette medført etablering av ny vei på ca. 250 meter. Ved å endre 
adkomstveien til øst, i forlengelse av adkomstveien til klager, vil etablering av ny vei utgjøre 
ca. 95. meter. En adkomstvei i sør-øst vil derfor gi et betydelig mindre terrenginngrep i LNF-
området.  
 
I mail datert 05.05.20 skriver regulant til Øyer kommune: «Veg til tomt T42 tas fra øst. En 
bedre løsning med kortere veg.» Reguleringsplanen ble lagt ut til en begrenset høring den 
30.06.20 der følgende ble skrevet: «Tomten T42: Foreslås flyttes østover med ny 
adkomstveg fra øst.» 
 
Klager hadde merknader til endringen, og i Merknader i sammendrag fra begrenset høring» 
skrev kommunedirektøren følgende; 
 

«Tore Andreas Tjernsli, e-post av 05.08.2020. Han har merknad til adkomstvegen til tomt 
T42, gbnr 94/1 og 98/10-festenr 18. Han og hyttenabo vil at vegen skal gå fra tomt T21. Han 
nevner også vannposten og oppgradering av denne, slik at den også kan brukes av de 2-3 nye 
tomtene/hyttene. I en kommentar skrevet inn av Petter Mogens Lund på merknad fra Tore 
Andreas Tjernsli er veg ok til 2 tomter og ny veg legges langs myr fra tomt 21, jf. 
telefonsamtale PML 27.8.2020. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Vegen foreslås å gå som vist i vedlagt plankart ved høring 30.6.2020. Merknaden til ny 
adkomst fra tomt 21 tas ikke til etterretning. Det er her 1 ny hytte som legges til eksisterende 
veg. Konsekvensene av inngrep i et uberørt LNF-område mot myrkant er utenfor det 
kommunedirektøren vil anbefale. 
[…] 
T42 foreslås beholdes som i forslag ved høring. Vegføring over LNF-område er ikke en 
ønskelig utvikling ved utvidelse av hytteområde med 1 tomt.» 
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Kartutsnitt fra dagens bebyggelse og adkomstvei til klagers hytte (gbnr. 94/26), 10.03.21 
 
 

 
Kartutsnitt fra vedtatt reguleringskart.  
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Kartutsnitt fra reguleringskart med en adkomstvei fra vest. Kart lagt ut ved offentlig ettersyn, 
ikke vedtatt  
 

 
Google Street View av Holmsætervegen fra øst til vest. Gul markering viser avkjøringen til 
regulert adkomstvei. 
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Google Street View av Holmsætervegen fra vest til øst 
 
 
I ROS-analyse ble trafikksikkerhet vurdert; 

 
     
 
I planbeskrivelsen på side 12 fremgår følgende;   

«10. Statens Vegvesen, SVV, v/Randi Sira, 23.10.17 
SVV ber om at trafikksikkerhet vektlegges i planen. Utover det ingen innspill ved 
varsel om oppstart. 
Tiltakshavers kommentar: Det er tatt hensyn til trafikksikkerheten i planarbeidet. 
Det vises til egen ROS-analyse, hvor trafikksikkerhet er vurdert.» 

 
I forbindelse med klagebehandlingen ba kommunedirektøren om en redegjørelse om 
grunnlaget for trafikksikkerhetsrisikoen i ROS-analysen. Kommunedirektøren mottok 
følgende redegjørelse fra Areal+ AS den 12.03.21: 
 

«Trafikkbelastningen på Holmsetervegen er lav. I følge veiselskapet var det totalt ca.13.000 
bompasseringer i 2020.  
Størst trafikk var det i juli-mnd. med 2134 bompasseringer. (i snitt: 68 passering pr. dag). 
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Store deler av hyttene som benytter Holmsetervegen ligger vest for (før) Tjernsli sin 
avkjøring. 
Jeg vil anslå at ca. 50% av passeringene i bommen svinger av Holmsetervegen før de kommer 
til Tjernsli sin avkjøring. 
 
I dag er det ca. 60 enheter (hytter/sæterhus) som har atkomst via Holmsetervegen og som 
kjører forbi Tjernsli sin avkjøring.  

(20 eksisterende tomter/hytter i Hundbergslia ( )og ca. 40 på seterområdene lengre inn(
)). 
 
Overslag viser ca. 40 enheter på Søre Veslesætra, Holmsetra / Sydda og sørover til Pølen.  

 
 
Som en følge av nylig vedtatt reguleringsplan for Hundbergslia vil trafikkøkningen langs 
Holmsetervegen – forbi Tjernsli sin tomt – komme av kjøring til  4 nye tomter ( ): (T28, 29, 
30 og 32). Markert slik nedenfor  
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Foruten trafikk til hytter og setrene er det noe utfartstrafikk innover fjellet sommerstid samt 
kjøring til parkeringa (for ca. 50-60 biler (?)) ved Røde Kors hytta i vinterhalvåret.  
 
Etablert avkjøring til Tjernsli skjer i nærheten av en høyrekurve langs Holmsætervegen.  
Det er rett at kurvatur og terrengformasjon (sør for Holmsætervegen) begrenser sikta i 
avkjøringspunktet.  
Frisikten er dårligst ved avkjøring - fra Holmsætervegen retning Tjernsli sin eiendom - hvor 
frisikt er minst ca. 35 meter.  
Ved utkjøring får man bedre oversikt innover i fjellet og er bedre i begge retninger. 
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Atkomstvegen til Tjernsli er regulering av dagens situasjon.  
En økning med 4 nye tomter lengre inn, har marginal betydning for trafikkbelastningen. 
Vi har vurdert avkjøringspunktet som tilfredsstillende gitt at trafikkbelastningen langs 
Holmsætervegen er så vidt lav.»  

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren mener at trafikksikkerheten til adkomstveien er tilstrekkelig vurdert i 
reguleringsprosessen. Holmsætervegen har en lav ÅDT og veimyndigheten hadde ingen 
merknad til adkomsten under offentlig ettersyn. I tillegg støtter kommunedirektøren 
redegjørelsen fra Areal+ AS datert 12.03.21.  
 
En flytting av adkomstveien til vest vil medføre unødvendige terrenginngrep i LNF-område, 
og terrenginngrepet tillegges stor vekt i vurderingen av plasseringen av adkomstveien. 
Kommunedirektøren viser til Merknader i sammendrag og opprettholder de vurderinger 
som er gjort i dokumentet.  
 
I klagen anføres at adkomstveien bør flyttes med begrunnelse om at klager og hans nabo får 
beholdt sine parkeringsplasser. Parkering skal løses innenfor egen tomt, og regulert 
adkomstvei er ikke innenfor klager eller naboens tomt. Kommunedirektøren finner derfor 
ikke anførsel begrunnet.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven 33 annet 
ledd, og tilrår at kommunestyret fatter vedtak etter 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. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen helt eller delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Endringer må legges ut på høring før endelig endringsvedtak kan fattes. Kommunestyret må 
redegjøre for hvilke endringer som ønskes og sende endringsforslaget til administrasjonen 
for videre saksbehandling.  
 

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør          Juridisk rådgiver
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UTREDNING VOKSENOPPLÆRING 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/736   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/21 Tjenesteutvalget 16.03.2021 
 
40/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Uttalelse fra Utdanningsforbundet datert 10.02.2021 
2. Protokoll fra møte i Flerkulturelt råd 02.03.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Mandat fra kommunestyret 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å følge prosjektgruppas anbefaling om å 
fortsette samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter og søke å reforhandle den 
økonomiske delen av avtalen med Lillehammer kommune. 
 
Saksutredning: 

1. MANDAT FOR ARBEIDET. 

Kommunestyret vedtok følgende mandat for en utredning av voksenopplæringen i 
kommunen: 
Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og 
ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta drift av 
voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov.  
 

2. INNLEDNING 

Voksenopplæring er en tjeneste som er lovpålagt og som kommunene må dekke. Dette kan 
være som eget tilbud i hjemkommunen eller i samarbeid mellom kommuner. 
 
Vanligvis dekker voksenopplæringen opplæring knyttet til introduksjonsloven med rundskriv 
og integreringsloven (pr. 01.01.21).  
 
I tillegg dekker voksenopplæringen også grunnskoleopplæring som er hjemlet i 
Opplæringsloven. 
 

3. KRAV TIL TJENESTEYTING 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
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Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse som gir grunnlag 
for permanent oppholdstillatelse, har rett og plikt til gratis opplæring. 
 
Noen innvandrer har bare plikt til opplæring og kommunen kan ta betalt for opplæringen. 
Innvandrere med oppholdstillatelse før 31.12.2020 har rett til 600 timer gratis opplæring, 
samt inntil 2400 timer behovsprøvd opplæring.  
 
Etter ny integreringslov fra 01.01.21 er antall timer erstattet med at deltakere i 
norskopplæringen skal oppnå et minimumsnivå i norsk.  
 
Minimumsnivået er deltakerens norskmål. Tidligere utdanningsbakgrunn er utgangspunktet 
for å sette norskmålet, for eksempel norskprøve A1, A2, B1 eller B2. 
Innholdet i opplæringen reguleres i «Læreplan for norsk og samfunnskunnskap» 
Deltakeren skal ha opplæring i samfunnskunnskap på et språk han/hun forstår. 
Det skal utarbeides en plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
Kommunen skal sørge for at deltakeren får gjennomført avsluttende prøver i norsk og 
samfunnskunnskap. 
 
Etter integreringsloven er det kompetansekrav til lærerne: 

a) Må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling i kapittel 14 i forskrift til 
opplæringsloven 

b) 30 studiepoeng i norsk som andrespråk  

Kommunen har ansvar for registreringer i NIR (Norsk introduksjonsregister) 
 Tildeling, start og stans av opplæringen 
 Norskmål 
 Fritak av opplæring 
 Antall timer gjennomført i norsk og samfunnskunnskap osv 

 
Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere 
Deltakere i introduksjonsprogrammet som har fått oppholdstillatelse og ankom Norge før 
01.01.2020 omfattes av introduksjonsloven og rundskrivet til introduksjonsloven. 
Flyktninger i aldersgruppen 18-55 år som omfattes av loven, har rett og plikt til deltakelse i 
programmet i 2 år med mulighet til forlengelse i inntil 1 år ved behov. 
 
Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes -og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 
 
Deltakere i introduksjonsprogrammet som får oppholdstillatelse eller ankommer Norge etter 
01.01.2021 omfattes av bestemmelsene i integreringsloven og forskrift til integreringsloven. 
 
Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid 
Lovens formål er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunn og blir økonomisk 
selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper , kunnskap om 
norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. 
Kommunen har ansvar for kompetansekartlegging av nybosatte flyktninger. 
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Denne skal gi grunnlag for karriereveiledning som fylkeskommunen skal sørge for. Dette 
innebærer tett samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. 
Videre skal kommunen sammen med deltakeren lage en integreringskontrakt som 
inneholder mål for introduksjonsprogrammet og norskmål.  Denne danner grunnlag for 
integreringsplan som skal angi kommunens og deltakerens gjensidige forpliktelser. 
Flyktningens utdanningsbakgrunn, erfaring og individuelle behov gir grunnlag for sluttmålet. 
 
Sluttmålet avgjør lengde på introduksjonsprogrammet (fra 3 mnd – 4 år) 
Målet kan være å fullføre grunnskole, videregående skole, høyere utdanning eller å komme 
raskt ut i arbeidslivet. 
 
Krav til innhold i programmet: 

 Norsk 
 Samfunnskunnskap 
 Livsmestring i et nytt land 
 Foreldreveiledning for de som har barn under 18 år 

Tiltak i introduksjonsprogrammet skal registreres i NIR 
Programmet skal være på heltid (47 uker i året) og på fulltid ( 37,5 timer pr uke). 
Kravet er 30 timer dersom det er mye egenstudier/lekser. (grunnskole/vdg skole) 
Deltakerne har krav på 5 ukers ferie. 
 

4. ERFARINGER FRA DA ØYER HADDE EGEN VOKSENOPPLÆRING. 

Øyer læringssenter var i drift fra høsten 2010 til desember 2014. I løpet av årene var 
senteret  gjenstand for drøftinger i kommunestyret og formannskap.  Først og fremst for 
økonomiske spørsmål. De pedagogiske erfaringene og ønske om framtidig drift var 
udiskutable, men det ble besluttet å kjøpe. 
 
Økonomi 
Det viste seg at det å drifte en voksenopplæring hadde en del økonomiske utfordringer. 
Kommunen hadde ikke egnede lokaler, slik at det ble nødvendig å opprette en brakkerigg 
ved ungdomsskolen. Ved opprettelsen av læringssenteret var det asylmottak i Øyer sentrum.  
Det gjorde at det var ca 80 elever ved senteret ved oppstart. Dette gjorde akseptabel å 
«investere» i oppsett av brakkerigg.  Etter ca to år ble mottaket lagt ned.  Dette førte til 
mindre inntekter, mens utgiftene var tilnærmet like store. 
 
ØYER LÆRINGSSENTER og dens betydning  
Voksenopplæringen i Øyer ga tilbud til  

 Flyktninger 
 Innvandrere på familiegjenforening  
 Arbeidsinnvandrere  
 Voksne med rett til grunnskole (norske og innvandrere) 
 Voksne med rett til spesialpedagogisk tilbud – funksjonshemmede (norske og 

innvandrere) 
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 Voksne med rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter – eks. dyslektikere med 
behov for lese- og skriveopplæring som de ikke har fått muligheter til tidligere, 
grunnleggende dataopplæring osv 

 
Flyktningene hadde rett på introduksjonsprogram. Det er et heltids program som går over 
gjennomsnittlig to år. Programmet er en kombinasjon av norskopplæring på skole og på 
arbeidsplass for å lære språket og bli integrert. 
 
Flyktningetjenesten koordinerte introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringa 
administrerer norskopplæringa. Dette krever et tett samarbeid. 
 
Erfaringer med å ha voksenopplæring i Øyer 

 Nærhet til voksenopplæringen betyr for deltakerne 
o Kan kombinere skolegang og oppfølging fra helsetjenesten. En del av 

flyktningene har helseproblemer som krever mye kontakt med lege og 
helsestasjon i kommunene. 

o Et fhv lite og oversiktlig skolemiljø som skaper trygghet. Et viktig utgangspunkt 
for et godt læringsmiljø. Det har vist seg å være positivt for oppmøte. 

o Mange er foreldre med barn i barnehage og skole i kommunen. Korte 
avstander gjør det likevel mulig å følge opp et introduksjonsprogram. 

o Vi har hatt deltakere ute i språkpraksis som assistenter på skoler i Øyer. Dette 
har vist seg å være svært nyttig for å gi innvandrerbarna et godt tilbud. Det 
samme gjelder barnehagene.  

o  De mange ekskursjoner og besøk i Øyer fører til at deltakerne blir kjent i sitt 
eget nærmiljø. Vi bruker biblioteket, vegmuseet, besøker samlingsstunder på 
Solvang der barna til mange av våre innvandrere er elever. På 
juleavslutningen er vi i kirka i Øyer. Mange av deltakerne deltar på det. I 
samfunnskunnskapsundervisningen får vi ofte besøk av både helsesøster, 
politi, barnevernstjeneste, tannhelsetjenesten, brannstasjon og 
gjenvinningsstasjon her i Øyer. De bidrar med nyttig informasjon til 
deltakerne på voksenopplæringa 

o Utnyttelsen av sameksistensen med Øyer ungdomsskole, elever fra 
ungdomsskolen får ekstra norskundervisning og unge flyktninger kan 
hospitere på ungdomsskolen 

 
 Nærheten til voksenopplæringa betyr for flyktningetjenesten   

o Tett og godt samarbeid mellom flyktningetjenesten, voksenopplæringa og 
deltakerne om bl.a. introduksjonsprogrammet  
 

 For Øyer kommune betyr Øyer læringssenter 
o Utvikling av kompetanse som kommer Øyer sin voksne befolkning til gode 
o Kompetanse på stedet som ungdomsskolen kan trekke veksler på. De har 

store utfordringen hver gang de får nye fremmedspråklige elever uten 
norskkunnskaper. 

o Økt tilknytning til Øyer gjør sannsynligheten større for at flyktningene 
fortsetter å bo her etter endt introduksjonsprogram, noe som igjen bidrar til 
en verdiskapning i kommunen. 
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o Innvandrernes barn sikrer vekst i barnehage og skole. 
o Mange får arbeid som igjen bidrar til skatteinntjening. 
o Arbeidsinnvandrere, som i stor grad bidrar til verdiskaping både i 

turistnæringen og næringslivet ellers får raskt tilbud om norskopplæring 
o Innvandrerne generelt kommer raskt i gang med norskopplæring da vi ikke 

opererer med ventetid 
o For innvandrere i jobb på dagtid tilbys kveldskurs så fort det er deltakere nok 

til at det lønner seg økonomisk. 
 
Hva var spesielt utfordrende med voksenopplæring i en liten kommune som Øyer i forhold til 
Lillehammer? 
 
Vi hadde en deltakergruppe med stor nivåspredning – alt fra analfabeter til 
høyskoleutdanna. Det var vanskelig  å lage språkhomogene grupper. Nivåspredningen ble 
derfor nødvendigvis stor innenfor hver enkelt gruppe. Men med erfarne lærere klarte vi 
etter hvert å lage gode metoder for å takle disse utordringene Tilbakemeldingene fra 
deltakerne våre var stort sett svært så positive. 
 
Det er behov for grunnskoleklasse i tillegg til nivådeling i norskundervisningen for å oppfylle 
lovkravet om mer formell kompetanse. 
 
Grunnskole skal inneholde fagene norsk, matte , naturfag, samfunnsfag og engelsk og 
elevene skal ta avsluttende eksamen.  
 
Grunnskoleundervisning for voksne skal ikke gjennomføres sammen med 
ungdomsskoleelever.  
 
Erfaringer fra flyktningetjenesten 
Utfordringene for læringssenteret var slik flyktningetjenesten så det, i hovedsak knyttet til:  
Å få god nok tilpasset undervisning/riktig nivå, mer intensiv undervisning for noen, mer 
målrettet for den enkelte ifht. muligheter for arbeid. Kombinasjon undervisning/ 
arbeidspraksis osv. Det pågår et kontinuerlig samarbeid mellom flyktningetjenesten og 
læringssenteret for å oppnå så gode resultater som mulig. 
 
Likevel vurderte flyktningetjenesten det som udelt positivt å ha læringssenteret i 
kommunen. Lokalt opplæringstilbud kan gi bedre lokal forankring i integreringsarbeidet.  Det 
var enkelt å få til samarbeid, lett å få møtt flyktningene og enkelt å etablere tiltak i 
kombinasjon med undervisning, dvs. et helhetlig og yrkesrettet introduksjonsprogram. Men 
det er avhengig av tilgang til lokale praksisplasser og arbeidsmuligheter. For flyktningene var 
det praktiske fordeler i tillegg til at de får mer tilhørighet til lokalsamfunnet.  
 
Status Øyer læringssenter. Gjelder i 2014, må etableres på nytt. 
Øyer læringssenter har fått godkjenning til å drive grunnskole for voksne 
Øyer læringssenter har eksamensrett 
Øyer læringssenter kan formidle studielån til våre elever 
Øyer læringssenter gjennomfører sine norskprøver (uten kjøp utenfra som  vi gjorde før) 
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5. KJØP AV TJENESTEN FRA LILLEHAMMER KOMMUNE 

Øyer læringssenter ble avviklet i desember 2014, og elevene startet med opplæring ved 
Lillehammer læringssenter i januar 2015. 
 
På grunn av at kommunen bosatte mange flyktninger i perioden 2016-2019,  ble det også 
behov for å kjøpe fulltidsprogram for flyktninger som har rett og plikt til 
introduksjonsprogram. Krav til innhold i programmet etter introduksjonsloven ble vanskelig 
å innfri.  
 
Hva inngår i avtalen om kjøp av tjenester? 
Lillehammer har brukt mange år på å bygge opp et læringssenter som er solid og bra. 
De har mange elever og et stort læringsmiljø. De har ressurser til å gi et differensiert tilbud i 
all opplæring utfra elevens tidligere skolebakgrunn og erfaring. Elevene plasseres i Spor 1 -
spor 2 eller spor 3. Det er igjen delt inn i ulike grupper innenfor sporene. Elevene skal ha 
undervisning utfra sine forutsetninger. 
 
Alle nye elever starter i Inntaksklassen. Der er det fokus på norsk muntlig. Lærer og 
karriereveileder kartlegger elevene mens de går her for blant annet finne ut mer om deres 
skolebakgrunn slik at man vet hvilket spor de skal i videre. Når eleven har oppnådd muntlige 
ferdigheter på A1 nivå, plasseres de i ny klasse. Spor angir også hva som er målet for 
avsluttende norskprøve (A1, A2, B1 eller B2). 
 
Ny integreringslov har stort fokus på at flere skal få formell kompetanse. Dette innebærer 
blant annet at flere må gjennomføre grunnskole. Som voksen er det ikke mulig å ta fagbrev 
uten godkjent grunnskole. Mange flyktninger har mangelfull skolegang fra hjemlandet, og 
mange har ikke dokumentasjon på at de har gjennomført 9 år i grunnskolen. 
 
Kombiklasse (samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen) 
Ungdommer som har skolegang fra før, men som trenger litt ekstra tid før de kan søke seg 
inn i videregående skole eller må forbedre fag. 
Usikkert hvordan denne ordningen fortsetter etter ny integreringslov som pålegger 
fylkeskommunen å ha ansvar for norskopplæring for elever i videregående skole. 
 
Kurs i samfunnskunnskap på et språk eleven forstår gjennomføres to ganger i året- uke 41 
og 9. Elevene har i tillegg samfunnskunnskap som fag gjennom hele året. 
Etter å ha gjennomført kurset tar elevene samfunnskunnskap prøve på sitt eget språk eller 
på norsk.  
 
Yrkesrettede kurs/bransjekurs 
Det gjennomføres regelmessig yrkesrettede kurs som f.eks renholdskurs. Både teori og 
praksis. Arbeidslivskunnskap er på timeplanen for alle elever. 
 
Praksis 
Skolen har til sammen 5 ansatte som følger opp elever som er i praksis. En av disse jobber 
100 % som praksiskoordinator. Rekrutterer praksisplasser, skriver kontrakter, introduserer 
elever for praksis, regelmessig oppfølging av praksisplassen. 
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2 kokker har ansvar for opplæring/praksis i kantina på skolen (lavterskeltilbud) og har elever 
i praksis på Gartnerhagen og Skårsetlia. 
En følger spesielt opp elever som har praksis i barnehager og SFO. De har også eget 
bransjekurs. 
 
En følger opp elever på andre praksisplasser. Blant annet der det er behov for tett 
oppfølging for å få elever ut i jobb (lønnstilskudd fra NAV). 
 
Øyer har elever i praksis på mange steder, både i Øyer og Lillehammer utfra interesse og 
tidligere erfaring (butikk, barnehage, eldresenter, maler, hotell, vaktmestertjeneste, 
bilverksted m.m). Praksis er to dager i uka og følger arbeidstid på praksisstedet. 
 
Karriereveileder som har kompetanse på karriereveiledning for både de som har lite 
skolebakgrunn/arbeidserfaring (bilder/interesser) og de som skal videre i et studieløp. 
 
Nye elementer i introduksjonsprogrammet fra 01.01.21 
Alle skal ha minst 25 timer i faget livsmestring på sitt nivå. 
 
Lillehammer læringssenter har allerede et obligatorisk undervisningsopplegg for nye bosatte 
som trenger å lære mye om å bo i Norge. Faget livsmestring skal knyttes opp mot dette. 
 
Foreldreveiledningskurs blir obligatorisk for alle som har barn under 18 år. 
I dag er det helsesykepleier og sykepleier i psykisk helse som har undervisningen sammen 
med tolk. Det er pr i dag ingen i Øyer kommune som har denne kompetansen (ICDP -
veileder). 
 
Lillehammer læringssenter har logopeder, døvepedagog og synspedagog som jobber med 
både flyktninger og andre som blir henvist. Øyer kjøper også disse tjenestene da vi ikke har 
dem lokalt. 
 
Ansatte med kompetanse til å gjennomføre TOSP- tester Tospråklig test brukes for å 
kartlegge hva eleven kan på eget språk. Dårlige språk ferdigheter på morsmålet gjør det ofte 
vanskelig å lære et nytt språk.  
 
PAS-test brukes for å kartlegge kunnskapsnivå, lærevansker og hvordan best tilrettelegge for 
opplæring. Vi kan be om å få gjennomført slik test for elever som har lavprogresjon i 
opplæringen og vi er usikre på årsaken. 
 
Bosettinger  
2016- 23 personer 
2017 – 26 personer 
2018 – 13 personer 
2019- 7 personer 
2020- 9 personer 
 
Norge bosetter færre flyktninger. Det betyr at både Lillehammer og Øyer har lavere elevtall 
på læringssenteret. 



  Sak 40/21 

 Side 27 av 76   

Våren 2018 hadde Øyer 34 elever på læringssenteret. Våren 2021 er elevtallet sunket til 23 
elever. Og det vil fortsette å synke med innvandringspolitikken norske myndigheter har. 
IMDi sine prognoser for bosetting i 2021 er at 80% vil være overføringsflyktninger, da stort 
sett familier. Hvis Øyer kommune får bosatt 10 personer som vi er forespurt, vil det kanskje 
være 2 familier. Da vil vi kun få 4 nye elever som starter på læringssenteret dette året. 
Altså færre enn antallet som avslutter opplæring/introduksjonsprogram. 
 
Merkantil personale: 
Skriver vedtak som gjelder norskopplæring 
Registrerer timer i norsk 
Registrerer tiltak i introduksjonsprogram 
Fraværslister som er grunnlag for trekk i introduksjonslønn 
 
Flyktningtjenestens erfaring med kjøp av tjenester fra Lillehammer: 
Flyktningtjensten er meget godt fornøyd med tjenesten vi har mottatt fordi: 
Elever får samme tilbud og muligheter uavhengig av hvilken kommune de bor i. 
God oppfølging av elever i praksis. 
Individuell tilrettelegging (analfabet/ høyskoleutdannet), som tydeliggjøres enda mer i ny 
integreringslov. 
 
Tett samarbeid mellom lærere/flyktningtjeneste/praksiskoordinator og andre relevante 
samarbeidspartnere. 
 
Faste møter hver 14. dag med flyktningtjenesten på Lillehammer. 
 
Tilgang til kontor slik at vi kan ha avtaler med elever og andre aktuelle samarbeidsparter. 
Elever og lærere kan lett få tak i oss og det gjør samarbeid lettere. 
Helsesykepleier har kontor på læringssenteret og har avtaler med elever der slik at de slipper 
å reise til helsestasjonen på Tretten. 
 

6. KAN VI GREIE Å REETABLERE EN VOKSENOPPLÆRING I ØYER? 

Det er liten tvil om at det stilles større krav i dag enn sist Øyer kommune hadde egen 
voksenopplæring. Endringene som er kommet er nye elementer i introduksjonsordningen og 
ikke minst kompetansekravet til lærerne. 
 
Likevel er det mange kommuner som har egen voksenopplæring sjøl om kommunene langt 
fra er større enn Øyer. Ringebu er et slikt eksempel. 
 
Som utdanningsforbundet skriver i sin uttale (vedlegg) er kompetansekravene skjerpet og 
sjøl om noen har 30 studiepoeng i norsk 2, må en regne med å måtte rekruttere slik 
kompetanse. Fordelen med dette er at ungdomsskolen kan dra nytte av dette i sin ordinære 
grunnskoleopplæring. 
 
Ungdomsskolen har erfaring med voksenopplæring så dette vil ikke by på de store 
utfordringene, noe også rektor ved skolen understreker. 
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Må ha egne arbeidsavtaler med lærere for å kunne gjennomføre introduksjonsprogram på 
fulltid.  
 
En utfordring er lokaler. Pr i dag er det delvis plassmangel hvis vi flytter voksenopplæringen 
til ungdomsskolen. Så lenge vi har Covid 19 i samfunnet vil det også by på ekstra utfordringer 
med tanke på elevtetthet ved skolen.  
 
Vi kan tenke oss at dette løses hvis det blir etablert en hall på ungdomsskoletomten. Videre 
framover må dette innarbeides i romprogrammet hvis ungdomsskolen flyttes. 
 
Den største utfordringen er mottak av flyktninger. Dette er et nytt element – mye på grunn 
av innstrammingen i asylpolitikken generelt i Norge. Øyer har vedtak om å bosette 10 nye 
flyktninger i 2021. Fra UDI får vi opplyst nå (ref. samtaler med IMDI i januar/februar 2021) at 
de kommunene som hadde lokale vedtak om bosetting i 2020, og som ikke fikk bosetting i 
2020,  vil bli prioritert i 2021. Dette betyr at med det lave antallet flyktninger vil sjansene 
være mye mindre for mottak i Øyer inneværende år. Som en følge av dette blir det også en 
økonomisk utfordring, uansett om vi driver egen opplæring eller kjøper tjenesten fra 
Lillehammer, som vi kommer tilbake til under økonomiavsnittet.  
 
Fylkeskommunen har fått ansvar for å komme med anbefalinger til IMDI om bosetting av 
flyktninger i Innlandet. De ser etter utdanningsmuligheter/jobbmuligheter i området, og 
legger også vekt på hva slags opplæringstilbud kommunene gir flyktninger.  
 

7. ØKONOMI 

Innledningsvis vil vi framstille de totale kostnadene Øyer kommune har med undervisningen 
vi gjennomfører i regi av Lillehammer Læringssenter. 
 
2132 Voksenopplæring     

  2016 2017 2018 2019 2020 
Utgifter     2 123 931,02     2 700 335,50     4 900 401,00     3 982 053,18     3 042 659,18  
Inntekter - 2 155 435,50  - 2 778 887,49  - 4 433 379,31  - 3 349 457,14  - 1 959 588,52  
Nettokostnad  -       31 504,48  -       78 551,99        467 021,69        632 596,04     1 083 070,66  
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Dette viser at i årene 2016 og 2017 så dekket norsktilskuddet som kommunen mottok fra 
IMDI. Grunnen henger sammen med det høye mottakstallet i kommunen for åretne 2016 og 
2017  (23 og 26 personer). 
Når mottakstallet går ned så får vi en underdekning som vokser fra ca. 467 000 kroner i 2018 
og opp til nesten 1,1 millioner i 2020. 
Ettersom mottakstallet går ytterligere ned så vil kommunens egenandel vokse videre. 

Tilskudd Lav sats Antall 
personer Høy sats Antall 

personer  Tilskuddsbeløp 

Persontilskudd år 1 
(2021) 14 800 0 34 800 0                    -    

Persontilskudd år 2 
(2020) 26 700 0 69 100 8            552 800  

Persontilskudd år 3 
(2019) 16 600 0 47 900 3            143 700  

Grunntilskudd for 2021 204 700   610 000              610 000  
          1 306 500  

 
Pr. 3.3.2021 er det ingen bosatte i Øyer kommune som gir persontilskudd for år 1.  
    
Nye bosatte i løpet av 2021 vil utløse tilskudd på kr 34 800 per person.     
  
Hvis vi bosetter flyktninger fra mottak er det mottakskommunen som har krav på år 1-tilskuddet. 
      
Hvis vi bosetter overføringsflyktninger får vi tilskudd for tre år fra bosetting.    
   
Ekstratilskudd/tilskudd til tilpasset opplæring kommer i tillegg.           
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Budsjettert norsktilskudd 2021:   1 600 000     
Avvik ut fra dagens bosettingssituasjon:    293 500  (underdekning på 0,3 mill)   
 
Vi har som tidligere omtalt at vi kjøper tjenester fra Lillehammer Læringssenter som er 
knyttet til introduksjonsordningen og ordinær voksenopplæring. 
Øyer kommune skrev avtale med Lillehammer kommune da voksenopplæringen ble flyttet 
fra Øyer. 
 
Økonomisk er avtalens innhold som følger: 
Norsk  59 692 kr 
Introduksjonsordning - heldag   95 020 kr 
Grunnskole 100 896 kr 
Kombiklasse 100 896 kr 
 
 
Dette medfører følgende utgifter i 2021: 
Type Elever Pris pr. elev Totalt
Inntaksklasse 2 59 692 119 384
Intro 15 95 020 1 425 300
Grunnskole 5 100 896 504 480
Kombiklasse 1 100 896 100 896

2 150 060
Tilleggstimer 400 000
Buss 23 7680 176 640
TOTALT 2 550 060  
 
Hva vil det koste hvis vi drifter dette i egen kommune? 
Type Elever Timer pr. uke Pris pr. timer
Undervisning 23 60 33 000 1 980 000
Veiledning på arbeidsplass 6 33 000 198 000
Tilleggstimer 400 000
Administrasjon 100 000

TOTALT 2 678 000  
 
Dette viser at det er nesten like kostnader. Vi kunne tatt med en innsparing i egenregi 
gjennom samkjøring ungdomsskolen/voksenopplæringen, men vi har ikke valgt det. Rektor 
ved ungdomsskolen sier at en slik samkjøring er noe av fordelene med å ha 
voksenopplæringen i kommunen. 
 
Pr. i dag med så få elever og samtidig en framtidig nedgang er det ikke noen grunn til å si 
opp avtalen med Læringssenteret. Dette som en følge av at vi høyst sannsynlig ikke mottar 
nye ordinære innvandrere i 2021 (ref. samtale med IMDI februar 2021), og det er for stor 
økonomisk risiko å kalkulere med høyt antall personer med familiegjenforening. 
Det som imidlertid er ganske viktig er å reforhandle avtalen. Da avtalen ble inngått så hadde 
hver klasse ca. 15 elever. Etter budsjettvedtaket for 2021 har Læringssenteret fått redusert 
sin stab med ca. 6 årsverk og dette har medført en økning av antall elever i klassen fra 15 til 
24. 
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Dette betyr at hver klasse økes med 60% (antall elever) og det vil da si at hver klasse blir 
tilsvarende rimeligere å drifte. Dette bør gi seg utslag i redusert timepris for Øyer kommune. 
 
Bare for å synliggjøre dette så regner vi med at undervisningen for en gruppe koster ca. 
495 000 kroner for 15 t/u med utgangspunkt i en adjunktlønn. 

15 elever/pr. elev 24 elever/pr. elev
Kostnader lærer 15 t/u 495 000 33 000 20 625  
Dette viser at kostnadene pr. elev i en klasse på 24 blir vel 12 000 billigere pr. elev. Dette er 
knyttet til utgiftene med lærer noe som er desidert den høyeste kostnad. Det som ikke er 
med i summen er beregna kostnader med merkantil hjelp, administrasjon, 
forbruksmaterialer m.m. – med dette utgjør langt mindre kostnader enn lønnskostnader til 
lærere. 
 
Avslutningsvis vil prosjektgruppa også nevne at denne økonomiske utviklingen ser vi også 
når det gjelder introduksjonsordningen, men det ligger utenfor gruppens mandat. 
 

8. ANBEFALINGER    

Det har kommet inn to uttalelser i forbindelse med utredningsarbeidet. Disse to er fra 
Utdanningsforbundet (vedlagt) og Flerkulturelt råd (vedlagt). 
 
Erfaringene Øyer kommune har med egen voksenopplæring er god. Nærhetsprinsippet er 
det lagt vekt på og en større tilknytning til kommunen er også understreket. 
 
En utfordring med å etablere egen voksenopplæring er lokaler. Det er usikkert om 
ungdomsskolen kan finne tilfredsstillende rom for øyeblikket. 
 
Det som likevel gjør at prosjektgruppa anbefaler at Øyer kommune fortsetter samarbeidet 
med Lillehammer Læringssenter er økonomiske og ikke minst om Øyer blir tildelt en jevn 
bosetting i årene framover. Det er avgjørende for at økonomien skal være bærekraftig at vi 
får bosatt 10 nye innvandrere hvert år.  
 
Økonomien vil være like anstrengt om vi fortsetter samarbeidet med Lillehammer, men ved 
en ytterligere reduksjon i bosettingen vil det være lite realistisk med egen voksenopplæring. 
Dette kan lett skape usikkerhet for tilsatte, noe utdanningsforbundet også poengterer i sin 
uttalelse. 
 
Det er viktig at de som mottar tjenestene som ytes får uttale seg. Flerkulturelt råd har 
kommet med en uttalelse i sitt møte 02.03.2021 og i tillegg kom de med en uttalelse i 
forbindelse med høringen på økonomiplanen for 2021-2024. 
Ved en detaljert gjennomgang av økonomien ser vi at denne er anstrengt i forhold til statlige 
tilskudd.  
 
På grunn av nedskjæringer som Lillehammer kommune gjorde i forbindelse med sitt 
budsjettarbeid for 2021 er det rimelig å reforhandle avtalen med Lillehammer Kommune. Pr. 
dato betaler vi en forholdsvis større andel av de reelle kostnadene enn det vi har elever. 
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Vurdering: 
Prosjektgruppen anbefaler at Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer 
Læringssenter og at Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen 
med Lillehammer kommune. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter. 
2. Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen med 

Lillehammer kommune. 

 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 16.03.2021 sak 8/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 

1. Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter. 

2. Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen med 
Lillehammer kommune. 
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PLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 353  
Arkivsaksnr.: 20/4376   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
41/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser, 1989 
3. Reguleringsbestemmelser, 2000 
4. Høringsdokument med kommunedirektørens vurderinger 
5. Merknad fra Innlandet fylkeskommune 
6. Merknad fra Statens vegvesen 
7. Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet 
8. Merknad fra NVE 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med vurdering av bygging til boligformål for ubebygd tomt i plan for 
Båstøsvingen, ser kommunedirektøren det som hensiktsmessig å foreta opprydding i 
gjeldende plangrunnlag. Planen er vedtatt 27.4.1989 i KST-sak 31/89, med en planendring 
for et boligområde 31.8.2000 KST-sak 0079/00. Hele planen er å anse som utdatert. 
Kommunedirektøren fremmer derfor en plansak der gjeldende plan for Bådstøsvingen 
planID 353 foreslås opphevet. For området vil da kommuneplanen for Øyer kommune gi 
bestemmelser for fremtidige tiltak. 
 
 
Gjeldende plan 
Bådstøsvingen, planID 353, ble vedtatt 27.4.1989 i KST-sak 31/89, og delvis endret 31.8.2000 
i KST-sak 0079/00. Endringen omhandlet kun gbnr 103/18.  
 
Planen viser areal til boligformål, industriformål, friområde og trafikkformål. Planen gir 
bestemmelser i få paragrafer med begrensede føringer ift utforming, byggehøyder mv. for 
bebyggelsen i øvre del av boligfeltet. Det er ikke angitt andre høyder enn en og en halv 
etasjes bebyggelse for frittliggende boliger og ingen høydeangivelse for øvrig bebyggelse. 
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Det tillates sokkel på bolig der forholdende ligger til rette for det. Endringen i år 2000 
omhandler boligbebyggelse på Anebytomta. Der er bestemmelsene detaljert til å 
tilrettelegge for ønsket bebyggelse på denne tomten.   
 
Kommunedirektørens vurderinger ved høring 
Dersom planen oppheves blir kommuneplan for Øyer (2018-2028) gjeldende plan for 
området. I kommuneplanen er området vist som boligformål unntatt området nordøst i 
reguleringsplanen, som i kommuneplanen er lagt inn som LNF-F. 
Ved høring av kommuneplanen ble det ikke inngitt merknad til endring av dette arealet som 
ble tatt ut som byggeområde til boligformål og endret til friluftsområde.   
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at reguleringsplan for Bådstøsvingen kan 
oppheves etter prosess med medvirkning av berørte parter og regionale myndigheter. 
Planen er utdatert. 
 
 
Prosess 
Varsel om oppstart av planarbeid, - høring for opphevelse av eldre reguleringsplan 
planID353 – Bådstøsvingen, ble sendt på høring 17.12.2020, med frist for merknader 
14.2.2021. Ved fristens utløp var det kommet 4 merknader. Merknadene var fra regionale 
myndigheter.  
1. NVE, brev av 6.1.2021, viser til generelle krav til utredning og dokumentasjon der planer 
berører nedbørsfelt, flom- og overvannshådtering mv.  
 
2. Statsforvalteren i Innlandet, brev av 9.02.2021, skriver i sin kommentar til varslingen at 
Statsforvalteren kan ikke se at saken berører nasjonale eller viktige regionale interesser som 
ligger innenfor våre fagområder. Vi har ingen vesentlige merknader til varsel om oppstart. 
 
3. Statens vegvesen, brev av 11.2.2021, Statens vegvesen har som forvalter av riksveg på 
vegne av staten ingen merknader til at reguleringsplanen oppheves. Det vil være 
kommuneplanens byggegrense langs E6 på 100 m og bestemmelser om støy som er 
gjeldende for området. Slik vi ser det medfører ikke forslaget om opphevelse av 
reguleringsplanen noen konsekvenser for arbeidet med ny E6. 
 
4. Innlandet fylkeskommune, brev av 15.2.2021, sier at fylkeskommunen har ikke kjennskap 
til at forelagte opphevelse av reguleringsplan vil får konsekvenser for kulturminner. 
Boligfeltet er i stor grad ferdig utbygd og eventuelle restarealer ligger i brattlendt terreng. 
Potensialet for nyregistreringer av kulturminner synes derfor begrenset.  
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til den forelagte høringen. 
 
 
Vurdering: 
De innkomne merknader er gjennomgått over og kommunedirektøren har følgende 
kommentar til merknadene;  
 
Innkomne merknader gir ingen nye momenter i forhold til kommunedirektørens vurderinger 
ved utsendelse av varsel og høring av opphevelse av reguleringsplanen. Det er ingen 
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merknader som går mot foreslåtte endring om opphevelse av planen. Kommunedirektøren 
tar merknadene til etterretning.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.03.2021 sak 26/21 
 
Behandling: 
Det kom inn spørsmål fra Marthe Lang-Ree (Sp) som er besvart av kommunedirektøren i 
forkant. Spørsmål og svar med tekst i kursiv settes inn her: 

 Denne saken får vi, slik vi forstår det, som en følge av å imøtekomme tiltakshavers ønske om 
størrelse på planlagt bolighus. Vi ønsker en begrunnelse fra kommunedirektøren på hvordan 
TU = 20% oppfattes (dvs. som det står i kart for reguleringsplanen «Åpen boligbebyggelse, ca. 
34,1 daa, TU = 20 %, Max. h = 8 m»). 

Tiltakshaver søkte om dispensasjon om større bruksareal enn det reguleringsplanen ga åpning for. 
Dette ble avslått av PMU i desember. Samtidig bad PMU om at reguleringsplanen ble opphevet. 
Kommunedirektøren ser det slik at utnyttelsesgraden må relateres til hver enkelt tomt. Da vil det 
være TU=20 % av hver enkelt tomt.  

 Dersom TU her gjelder for hele arealet, 34,1 daa, hvordan forholder seg dette da til 
boligtomta? 

 Hva står det i reguleringsbestemmelsene om TU% 
TU% er bare nevnt i plankartet, og ikke i bestemmelsene 

 Hvilke opplysninger har tiltakshaver fått undervegs om TU og vannledninger (vannledninger 
kan f.eks. forringe boligtomta)? 

VA-ledninger har ingen påvirkning på TU, bare på byggets plassering. Kjøper av en tomt vil måtte 
søke opplysninger om hva man kjøper. 

 Anmodning: Vi ber om at plan- og miljøutvalget får tilsendt eksisterende reguleringsplan 
med kart og bestemmelser. 

Eksisterende reguleringsplan med kart og bestemmelser er vedlagt saken. 
 
Avstemming: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/18   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
42/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
Vedlegg: 
Revidert forslag «Strategisk næringsplan Lillehammer – regionen». 
Komplett sammenstilling av alle innspill 
Oppsummering av alle innspill 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 3/2021 
 
Sammendrag: 
Det har kommet i alt 11 innspill til forslaget til strategisk næringsplan for 
Lillehammerregionen. Alle innspillene er gjennomgått og plandokumentet er betydelig 
justert basert på innspillene som har kommet. Revidert forslag til strategisk næringsplan 
legges fram for behandling. 
 
Saksutredning: 
Forslag til Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen ble lagt ut til offentlig ettersyn 
av kommunestyrene i regionen 28. januar. Fristen for å sende inn innspill var 26. februar, og 
det var innen fristen kommet 11 innspill. Strategisk næringsplan skal være kommunenes 
verktøy for hvordan de skal jobbe med næringsutvikling, i samspill med samfunnet for øvrig. 
 
I saksfremlegget til behandlingen i formannskapene og kommunestyrene i januar er det 
vurderinger av de valg som er gjort for planen. Denne vurderingen gjentas ikke i dette 
saksfremlegget. Her vurderes de innspill som har kommet, og hvilken betydning dette har for 
et revidert planforslag. 
 
Lillehammer-regionen har i dag en næringsplan som første gang ble vedtatt i 2014. Planen 
har siden den gang blitt revidert to ganger. Den tidligere regionale næringsplanen vil 
erstattes av ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. 
 
Tiltaksdelen av næringsplanen vedtas av Interkommunalt politisk råd. Årsaken til dette er at 
den største delen av tiltaksmidlene som benyttes på næringsutvikling ligger i 
Interkommunalt politisk råd. Normalt vedtas tiltaksplanen, som er for 1 + 3 år, sammen med 
regional tiltaksplan i desember hvert år. I år vedtas tiltaksplanen knyttet til strategisk 
næringsplan separat, siden planen ikke forelå i desember. 
 
Strategisk næringsplan er en temaplan, og er slik sett underordnet kommunale planer 
utarbeidet etter plan- og bygningslovens bestemmelser- Viktige eksempler er 
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kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel. Begge disse dokumentene i 
alle de tre kommunene er viktige premissgivere for innholdet i strategisk næringsplan. Både 
Gausdal og Lillehammer er inne i en prosess der kommuneplanens samfunnsdel revideres, 
Øyer planlegger revidering i løpet av inneværende kommunestyreperiode. 
 
Strategisk næringsplan forholder seg til sentrale fylkeskommunale planer. Særlig er det 
Innlandsstrategien og Regional plan for verdiskaping i Oppland som er viktige for den 
strategiske næringsplanen. 
 
Kommunestyrene i Lillehammer-regionen la 28. januar ut et planforslag til offentlig ettersyn. 
Dette ble kommunisert på nettsidene til alle tre kommuner, på kommunenes 
Facebookprofiler og det ble omtalt i Lillehammer kommunes fellesannonse. 
 
I tillegg fikk følgende aktører tilsendte planforslaget direkte med en oppfordring om å 
komme med innspill: Gausdal Næringsforum, Lillehammer Næringsforening, Øyer 
Næringsråd, Lillehammer Industriforening, Lillehammer Sentrum Drift AS, Skåppå AS, 
NHO Innlandet, Visit Lillehammer AS, Innlandet Fylkeskommune, Fabrikken AS og 
Høgskolen i Innlandet. Det har i høringsperioden vært gjennomført møter med Gausdal 
Næringsforum, Lillehammer Næringsforening, Øyer Næringsråd, Lillehammer 
Industriforening, Lillehammer Sentrum Drift AS, Visit Lillehammer AS og Fabrikken AS. 
 
Totalt har det kommet inn 11 innspill til planforslaget. Alle innspillene ligger vedlagt dette 
saksfremlegget, og i tillegg er det laget en oppsummering av innspillene som også ligger 
vedlagt. 
 
Vurdering: 
Innspillene som har kommet viser at det er stort engasjement rundt næringsutvikling i 
Lillehammer-regionen, et engasjement vi ønsker å ta med videre inn i operasjonaliseringen 
av planen. Under gjøres en kortfattet gjennomgang av de sentrale innspillene til 
næringsplanen, og innspillene vurderes sett opp mot hvordan de håndteres i et oppdatert 
planforslag. 
 
Flere av innspillene kommenterer at planen er vag. Noen peker på at sysselsettingsvekst i 
næringslivet må løftes fram, andre at målsetningene generelt er utydelige og det pekes på at 
planen i liten grad innebærer en prioritering. LO i Sør-Gudbrandsdal peker eksplisitt på at de 
mener planforslaget næringsnøytralitet er et feilgrep. Andre innspill støtter derimot at 
bransjefokuset tas vekk. I noen av innspillene foreslås det nye målsetninger. 
 
Vekst i privat sysselsetting er det overordnede målet med næringsplanen. Dette kommer 
fram både i innledningen og i kapittelet om målsetninger. Når såpass mange likevel legger 
vekt på dette i sine høringsinnspill, bør dette tydeliggjøres ytterligere. Kapittelet om 
målsetninger foreslås derfor noe spisset mot nettopp privat sysselsetting. I tillegg legges det 
til noen forslag til målsetninger knyttet til kommunenes vertskapsrolle og næringsarealer. 
 
Når det gjelder innspill om mangel på prioriteringer, har nok det sammenheng med at vi har 
gått bort fra bransjefokuset. For det konkrete arbeidet med næringsutvikling peker 
næringsplanen ut en tydelig retning, og innebærer en prioritering av hva det skal jobbes 
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med. Det legges ikke opp til at vi går bort fra den overordnede innretningen, men spissede 
målsetninger og kobling mot tiltaksplanen forventes å justere inn oppfatningen om 
manglende prioritering. 
 
Lillehammer Sentrum Drift peker i sitt høringsinnspill på at det å tiltrekke seg nye næringer 
ikke står i fokus, og at det viktigste i slike planer er å sette konkrete mål for hvordan en skal 
tiltrekke seg ny virksomhet. Lillehammer Industriforening mener på sin side at det viktigste er 
å legge til rette for  eksisterende næringsliv. Flere andre høringsinnspill peker også i retning 
av at det er avgjørende å prioritere eksisterende næringsliv. 
 

Utkastet til næringsplan legger i utgangspunktet opp til en svak prioritering av 
eksisterende næringsliv, gjennom at de strategiske virkemidlene i stor grad er 
knyttet til arbeid sammen med eksisterende næringsliv, noe som vil styrke disse. 
Næringsarealsituasjonen tilsier også at eksisterende næringsliv bør prioriteres, men 
dette kan endre seg om vi lykkes med alle tiltakene på dette området. En vellykket 
satsing på bærekraftige og digitale forretningsmodeller vil gjøre vår region til et mer 
attraktivt sted å etablere seg for en del type bedrifter, og en satsing på klynger 
innen utvalgte områder vil i sin natur ha med seg at 
nye virksomheter skal trekkes til regionen. Så lenge vi har bedrifter med 
vekstpotensial i vår region, mener vi det er riktig å opprettholde en prioritering av 
arbeidet med eksisterende næringsliv, og at arbeidet mot nye næringsaktører 
foregår gjennom arbeidet med bærekraftige og digitale forretningsmodeller samt 
klyngearbeidet. 

 
Flertallet av høringsinnspillene poengterer viktigheten av næringsarealer for at nye 
arbeidsplasser skal skapes. Flere av innspillene peker på at næringslivet har ulike behov for 
arealer, og at dette må hensyntas. Noen mener det bør samarbeides tettere regionalt om 
arealpolitikken. 
 

Næringsarealer er i planforslaget definert som en grunnleggende aktivitet. Det vil si 
at det har lavere prioritering enn de strategiske virkemidlene. Høringsinnspillene er 
tydelige på at dette blir en for defensiv tilnærming, og at en slik tilnærming vil legge 
begrensninger på næringsutviklingen i vår region. Næringsarealer foreslås løftet opp 
som et strategisk virkemiddel, med en tilhørende tiltaksplan. Når det gjelder 
regionalt samarbeid, jobber regionen allerede i dag sammen om hvordan arealene 
benyttes. Dette gjøres gjennom Lillehammer-regionen Vekst, som jobber med å 
finne løsninger i alle tre kommuner. Når det gjelder utvidet samarbeid om 
arealpolitikken utover det, er det dette noe som må adresseres i forbindelse med 
revisjoner av kommuneneplanenes arealdeler. 

 
Flere høringsinnspill peker med litt ulik ordlyd på at kommunenes vertskapsrolle er 
avgjørende for å få til god næringsutvikling, og at dette må løftes høyt opp i prioriteringene. 
 

Et av de strategiske virkemidlene handler nettopp om kommunenes vertskapsrolle. 
Slik det er beskrevet fremstår dette for noen uklart og for rundt i kantene. 
Virkemiddelet skrives derfor om for å tydeliggjøre at det nettopp er snakke om 
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vertskommunerollen. I tillegg legges til en målsetning knyttet til dette 
virkemiddelet. 

 
Lillehammer Sentrum Drift mener planen er skrevet i et for akademisk språk. Flere andre 
peker også på tilsvarende ved at det pekes på at planen er vag og ikke så enkelt å få taket 
på. I noen av innspillene etterlyses det en definisjon av noen sentrale begreper. 
 

Planen legger opp til at vi skal ha store ambisjoner innenfor de utvalgte 
virkemidlene. Dette innebærer også at vi må forstå hva som er sentralt i 
virkemidlene og hvordan vi skal være ledende på å bruke dem. Det blir dermed 
vanskelig å komme utenom å bruke noen begreper som virker fremmede for en del 
lesere, gitt at disse begrepene er viktig innenfor virkemiddelet. For å bøte på dette 
legges det til en seksjon der de mest sentrale begrepene defineres, og det gjøres en 
generell språkvask i den hensikt å forenkle. 
 

Lillehammer Sentrum Drift mener fokuset på bærekraft og digitale forretningsmodeller er 
selvsagt og noe som må følges opp i enhver sammenheng. Lillehammer Næringsforening 
peker på det samme for bærekraft. Lillehammer Industriforening mener kommunen bær 
være en samarbeidspartner når det kommer til prosjekter innenfor bærekraft og 
sirkulærøkonomi. Øyer Næringsråd er også positive til satsingen inn mot bærekraft, og det de 
kaller sunn vekst. Fabrikken støtter grepet knytte til bærekraftige og digitale 
forretningsmodeller, noe også Espen Østvold Rølla/partiet Sentrum gjør i sitt innspill. 
Innlandet Fylkeskommune peker på at satsingen på bærekraftig og digitalisering er i henhold 
til fylkeskommunale planer. 
 

Høringsinnspillene peker i ulik retning når det gjelder fokuset på bærekraft og 
digitale forretningsmodeller. Det vi vet helt sikkert er at bedriftene i vår region ikke 
er i førersetet på disse områdene. Undersøkelse gjort mot næringslivet viser at en 
god del av bedriftene har dette som tema, men svært få har skapt forretning basert 
på bærekraftsprinsipper og digitale løsninger. Når det gjelder digitale 
forretningsmodeller har vi konkrete prosjekter initiert av Lillehammer-regionen 
Vekst knyttet til medlemmer i Lillehammer Sentrum Drift og Visit Lillehammer, som 
viser at det fortsatt er et stort utviklingspotensial på dette området. Det finnes i vår 
region svært få eksempler på bedrifter som har lagt bærekraft til grunn for sin 
forretningsmodell, og det samme gjelder for digitalisering. Behovet for å løfte 
hele næringslivet på disse områdene er derfor stort, og selv om mange både tenker 
på bærekraft og digitalisering, er det utvilsomt slik at for få forstår hvordan dette 
kan være en integrert del av virksomheten som bidrar til å skape verdier og ikke 
bare være en ekstra kostnadsbyrde. Det foreslås derfor at dette strategiske grepet 
opprettholdes. 
 

Flere av høringsinnspillene peker på viktigheten for næringslivet av overordnet infrastruktur, 
slik som E6 og Intercity. LO i Sør-Gudbrandsdal oppfordrer til å utarbeide en plan for å 
beholde de statlige arbeidsplassene som er i regionen og trekke til seg nye. 
 

Et virkemiddel som ligger i planen, men som har blitt litt usynlig, er arbeidet med 
store, strategiske saker. På dette området har allerede Interkommunalt politisk råd 
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for Lillehammer-regionen vedtatt en handlingsplan, som blant annet innebærer en 
tydelig prioritering av hvilke saker som skal jobbes med til enhver tid. I nytt 
planforslag er dette tydeliggjort, ved at virkemiddelet er løftet opp under kapittelet 
«Ambisjoner for regionen». Som en følge av dette kuttes også kapittelet som i 
planforslaget het «Strategiske virkemidler» ut, siden det kapittelet nå dukkes helt av 
kapitelet «Ambisjoner for regionen». 

 
Utvalg for klima, miljø og samfunn i Lillehammer kommune mener strategien på overordna 
nivå skal forhold seg tydeligere til konkrete regionale planer og utviklingsprosjekter. 
 

Med regional menes her sannsynligvis fylkeskommunale planer og 
utviklingsprosjekter. Forslaget til strategisk næringsplan ligger tett opp til 
Innlandsstrategien og Regional plan for verdiskaping i Oppland, men dette kommer 
ikke fram av planforslaget. Disse planene er bygget opp rundt bransjer, og har 
dermed en litt annen tilnærming enn Lillehammerregionen sin plan, men når vi ser 
det i sammenheng med tiltaksplanen er det godt sammenfall. I innspillet fra 
utvalget fremkommer det ikke hvilke utviklingsprosjekter det vises til, men på 
generelt grunnlag jobber vår region mye sammen med fylkeskommunen. 
Eksempelvis er Cyberland et fellesprosjekt, det jobbes mye opp mot fylket når det 
gjelder reiseliv og i satsingen på E-sport har vi mye felles. Innlandet fylkeskommune 
peker i sitt høringsinnspill på at særlig satsingen på bærekraft, klynger og bruk av ny 
teknologi er i henhold til fylkeskommunale planer. Det foreslås at det gjøres en 
tydeliggjøring av koblingen mot regionale planer i ordførernes innledning. 
 

Gausdal Næringsforum stiller grunnleggende spørsmål ved om det er riktig med en regional 
organisering av næringsutviklingsarbeidet. 

Et premiss for at det ble politisk besluttet å sette i gang arbeidet med en ny 
strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen var at planen skal være regional 
for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer. En endring på denne organiseringen 
er ikke tema for næringsplanen. 
 

Lillehammer Sentrum Drift ber om at planforslaget trekkes tilbake, og at nytt og omarbeidet 
planforslag legges fram etter at kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer er vedtatt. 
 

Det er i utgangspunktet litt uheldig at kommuneplanens samfunnsdel ikke er 
vedtatt verken i Gausdal eller Lillehammer. Gausdal har hatt sitt planforslag til 
offentlig ettersyn, og Lillehammer kommune er i prosess noen måneder til. Øyer 
kommune legger opp til en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i løpet av 
inneværende kommunestyreperiode. Generelt er det utfordrende å tilpasse 
prosessen med en strategisk næringsplan til revisjoner av samfunnsdelene, så lenge 
disse prosessene ikke er koordinert. Samtidig er det slik at arbeidet med ny 
strategisk næringsplan har pågått lenge, og av ulike grunner blitt utsatt flere ganger. 
Med dette som bakgrunn legges det opp til at strategisk næringsplan 
vedtas i henhold til planlagt framdrift. Ved behov for endringer i planen som et 
resultat av innhold i kommuneplanens samfunnsdel, kan dette tas opp i rullering av 
næringsplanen. 
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Generelt har det kommet mange innspill til tiltak som del av høringsinnspillene, noe det også 
ble oppfordret til. 
 

Alle innspillene er vurdert, og flere av dem er enten tatt direkte inn i tiltaksplanen, 
eller de er knyttet til andre tiltak i planen. Det gjøres ikke en komplett gjennomgang 
av alle disse innspillene her. 
 

Flere av høringsinnspillene peker i retning av at det ikke kommer klart fram hvorfor 
virkemidlene er valgt. 

For de valgte strategiske virkemidlene legger vi inn et avsnitt om hvorfor 
virkemidlene er valgt. 

 
Begrepene veiviser, brobygger og tilrettelegger har i liten grad gitt direkte grunnlag for 
innspill. Vår forståelse av innspillene peker likevel i retning av et behov for en justering av 
hvordan disse begrepene henger sammen med resten av planen for å synliggjøre hvordan 
dette har betydning for operasjonalisering av planen. 
 

Det foreslås at koblingen mellom begrepene veiviser, brobygger og tilrettelegger og 
strategiske virkemidler endres. Veiviser, brobygger og tilrettelegger er ulike roller 
regionen kan ta innenfor alle disse strategiske virkemidlene og dette er synliggjort i 
nytt planforslag, og det vil komme tydelig fram i tiltaksplanen. I tiltaksplanen 
beskrives hvilken rolle regionen har innenfor alle tiltakene som foreslås. 

 
Vurdering: 
Det har kommet inn mange og relevante innspill til planforslaget, og basert på disse gjøres 
det en del endringer i plandokumentet. I tillegg til endringene som er omtalt over er det 
gjort noen redaksjonelle endringer i dokumentet, herunder rettet noen mindre skrivefeil 
som er oppdaget. Det foreslås også at «Profilering» kuttes fra grunnleggende aktiviteter, 
siden dette omfattes av «Fortelle gode historier fra regionen» som er et strategisk 
virkemiddel. Det er også gjort noen mindre justeringer i kapittelet om hvor regionen står i 
dag, der det var noen setninger som har blitt oppfattet feil. Endringene er gjort for å unngå 
dette. 
 
Tiltaksdelen knyttet til strategisk næringsplan vil vedtas i Interkommunalt politisk råd rett i 
etterkant av at kommunestyrene behandles næringsplanen. 
 
Interkommunalt politisk råd 12. mars 2021: 
 
 
 VEDTAK:  
1. Revidert forslag til strategisk næringsplan sendes over til kommunene for 

sluttbehandling med følgende endringer:  
 
Under kapittel "Ambisjoner for regionen" endres rekkefølgen av anvendelsen av 
strategiske virkemidler til følgende:  
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommuner for næringslivet.  
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene.  
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Utvikle og styrke utvalgte klynger.  
 
Jobbe smartere og mer proaktivt med store strategiske saker.  
 
Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  
 
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og næringslivet.  
 
Fortelle gode historier fra regionen.  
 
Under kapittel "Hva forteller oss at vi er på rett vei?":  
 
Endre rekkefølge og noe ordlyd:  
 
Mål 1: Vi har et næringsliv som oppnår lønnsomhet og skaper arbeidsplasser på minimum 
nivå med landsgjennomsnittet  
 
Mål 2: Vi skal bli bedre vertskommuner for næringslivet.  
 
Mål 3: Vi skal ha attraktive næringsarealer tilgjengelig.  
 
Mål 4: Vi har tilflytting på nivå med landsgjennomsnittet.  
 
Mål 5: Vi har et næringsliv der bærekraft og teknologi får økt strategisk betydning i 
bedriftene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren anbefaler at det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars, 
godkjennes. 
 
Annikken Reitan Borgestrand 
Stedfortreder for kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 20/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars. 
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611   
Arkivsaksnr.: 21/417   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
43/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena 
2. Tomtetakst Hundervegen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt anmodning om kjøp av tomt i Øyer sentrum fra Hafjell Arena AS. Tomten er i 
dag en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole og er regulert til undervisning/skole og 
offentlig benyttelse. Kommunedirektøren har innhentet takst på tomten og legger frem 
saken med to alternative innstillinger. Kommunedirektøren anbefaler alternativ A. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. Hafjell Arena 
AS har i to år arbeidet med prosjektet «Hafjell Arena». Prosjektet gjelder bygging av en 
flerbrukshall på ca. 8800 m2, samt et tilbygg på ca. 3100 m2 som blant annet skal inneholde 
e-sport senter, treningssenter, kafe, klasserom, kontorer, og lager. Det er også planlagt 200 
parkeringsplasser. Arenaen vil få adkomst fra Hundervegen (Fv2522). Prosjektet er 
presentert både for formannskapet og kommunestyret. 
 
Ved en overdragelse av en eiendom fra kommunen til en privat aktør vil det kunne oppstå et 
spørsmål om overdragelsen innebærer en form for offentlig støtte.  Dersom eiendommen 
selges til Hafjell Arena for mindre enn markedspris vil det bety at 
kommunen har gitt kjøper av eiendommen en økonomisk fordel som kan være støtte i strid 
med EØS – avtalen. Hvis man gjennomfører salget av eiendommen på vanlige 
markedsmessige vilkår vil det ikke foreligge en fordel. For å unngå at overdragelse av 
eiendom innebærer en offentlig støtte må eiendommen enten selges på det åpne markedet 
uten betingelser, eller takseres på en markedsmessig måte. Det er spesielt viktig å passe på 
at det ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører under en prosess ved salg av 
eiendom.  
 
Det er foretatt takst på eiendommen. Eiendommen ligger i Øyer og er i dag en del av 
skoleområdet til Øyer ungdomsskole. Den har nærhet til de fleste fasiliteter og til Hafjell 
Alpinsenter. E6 går forbi eiendommen og tomten har god profilering til denne om man 
hogger unna en del vegetasjon. Vurdert markedsverdi baserer seg på dagens situasjon av 
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eiendommen og gjeldende regulering av området. Omfanget som berøres er noe uklart da 
eksakte grenser ikke er oppmålt per i dag. Tomtearealet på 15 000 m2 er taksert til en normal 
markedsverdi på 6 750 000 kroner ut fra gjeldende regulering av området: 
Undervisning/skole og offentlig benyttelse. 
 
Arealformålet på den ønskede tomta i sentrumsplanen er undervisning og park. 
Kommunedelplan Øyer Sør er i prosess, der det blant annet sees på erstatningsareal til 
ungdomsskole. I kommuneplanutvalget 15. desember 2020 mente utvalget at Aronsvejordet 
skulle vises som offentlig formål og den tomten som ønskes ervervet vises som 
næringsformål. Aronsvejordet er i dag vist som senterområde i kommunedelplan Øyer Sør 
2007 og som kombinert bebyggelse og anleggsformål i sentrumsplanen. 
 
Dersom tomten som ønskes ervervet får endret arealformål til næring vil taksten bli høyere. 
Det er innhentet en foreløpig vurdering fra takstmann som bekrefter at tomtens verdi da vil 
øke betydelig, opp mot 30 millioner kroner. 
 
 
Vurdering: 
Eiendommen det her er snakk om har en sentralt god beliggenhet i Øyer og har god 
profilering til E6, sentrumsområdet og alpinanlegget. Kommunedirektøren ser at en 
alternativ bruk av eiendommen vil kunne få positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det 
kan medføre høyere aktivitet i Øyer kommune gjennom hele året og med dette føre til økt 
antall arbeidsplasser i kommunen. 
 
Eiendommen er i dag en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole og ved et eventuelt salg 
vil skolens uteområde bli vesentlig redusert. Det vil blant annet medføre at fotballbanen 
forsvinner, samt pumptrack som er bygd opp for syklister.  
 
Arbeidet med kommunedelplan Øyer sør pågår. Ut fra kommuneplanutvalgets innspill i 
desember blir det vurdert å avsette Aronsvejordet til offentlig formål. Dette for å reservere 
areal til eventuelt å  flytte ungdomsskolen. Det er ikke gjort noen vurdering av om det er 
arealmessig mulig å flytte ungdomsskolen til Aronsvejordet, det er heller ikke vurdert hvilke 
utfordringer som eventuelt knytter seg til erverv av denne tomta. 
 
Realisering av Hafjell Arena er ikke avhengig av å flytte ungdomsskolen, men bygget vil slik 
det fremstår i dag komme tett på skolen, med de utfordringer dette fører med seg knyttet til 
blant annet trafikkavvikling og bortfall av fotballbane. Dette vil ha konsekvenser for driften 
av ungdomsskolen og kommunedirektøren mener at en utbygging inne på dette området 
ikke bør skje med mindre hele arealet kan blir innløst under ett til en pris som gjør at 
kommunen kan bygge opp igjen en ny ungdomsskole på egnet tomt innen akseptable 
kostnader.  
 
Det blir i kommundelplanen sett på å avsette området mellom Lilleputthammer og Mosåa til 
sentrumsformål. Dette vil gjøre det mulig å utnytte dette arealet til arenabygning eller annet 
næringsformål. Kommunedirektøren mener det er viktig at kommunestyret ser langsiktig og 
helhetlig på området, og at det vurderes ut fra denne helheten hva som vil være det beste 
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for Øyer kommune fremover. Disse vurderingene må gjøres i forbindelse med overordna 
plan. 
 
Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi en sterk premiss på utviklingen av Øyer sentrum 
og det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet sees på i forbindelse med revidering 
av overordna plan. Kommunedelplan Øyer Sør skal i henhold til plan – og bygningslovens § 
11-5 angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke tiltak 
og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene.  
 
I planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer Sør vil en sikre høring av alle interessenter, 
noe kommunedirektøren vil påpeke er særskilt viktig i dette området og samtidig sikre en 
vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til alternativ bruk av tomt, som for eksempel 
eventuelt erstatningsareal for ungdomsskolen, kryssløsninger, kollektivpunkt og 
flomsikring/overvannshåndtering.  
 
Ved en overdragelse til den bruken som er skissert så må området reguleres om. Taksten på 
tomtearealet er på 6 750 000 kroner ut fra reguleringsformål undervisning/skole, offentlig 
benyttelse. Tomten vil ved en endring av reguleringsformål være av betydelig større verdi.  
 
Kommunedirektøren mener at areal som skal selges bør være ferdig regulert til ønsket 
formål for å oppnå en best mulig markedspris og for å sikre en rettferdig konkurranse 
mellom alle aktører. Det er også grunn til å tro at det vil være andre interessenter til denne 
tomta dersom kommunen bestemmer seg for et salg.  
 
Kommunedirektøren legger frem to alternative innstillinger: 
 
Alternativ A: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
Alternativ B: 
Kommunestyret gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av tomt på 15 000 m2 til normal 
markedsverdi i henhold til vedlagt takst. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena 
realiseres. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale. Opsjonsavtale 
skal godkjennes av kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren anbefaler alternativ A  
Kommunedirektøren mener at en omdisponering av dette arealet vil gi store premisser for 
utviklingen av området. En slik omdisponering vil ha store konsekvenser for Øyer sentrum og 
innebære en stor økonomisk risiko for kommunen knyttet til framtidige investeringer.  
 
Det er ikke foretatt en foranalyse av erstatningsareal for ungdomsskolen og 
kommunedirektøren opplever ikke at saken er godt nok opplyst knyttet til framtidige 
investeringer for kommunen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret har en helhetlig gjennomgang av ønsket 
utvikling i området før en slik beslutning om salg av tomt tas. Kommunedirektøren mener at 
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kommunestyret må sikre seg styring av dette arealet gjennom overordnet plan og 
planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer Sør.  
 
Ved et eventuelt salg bør eiendommen selges på det åpne markedet for å sikre seg at det 
ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 21/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hans selskap Vestsiden Invest AS har 
påtatt seg å delta i å forsøke å bidra til at dette bygget som i hovedsak blir en del av 
infrastrukturen i destinasjonen, blir realisert. Vestsiden Invest AS er derfor en av eierne av 
Hafjell Arena AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 1 ledd, bokstav a). Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Øyer AP støtter kommunedirektørens forslag  A (Kommunestyret avslår anmodning om kjøp 
av tomt fra Hafjell Arena AS.) 
med denne tilføyelsen:  
Føyes til, .....  
inntil Kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag: 
Forslag til nytt vedtak fra Øyer SP og Øyer SV:  
Alternativ B: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 
Roar Øien (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer AP sitt forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H) mot 2 stemmer (AP). 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
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SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223   
Arkivsaksnr.: 20/872   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
23/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
44/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad fra Norges Skiforbund om støtte til VI-bygg, av 22.2.2021 
2. Finansieringsoversikt – oppdatert 
3. KS-sak 24/2020 Søknad om støtte til VI-bygg/arenabygg i Hafjell nasjonalanlegg 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret bevilget 0,5 millioner kroner i støtte til VI-bygg i sak 24/20. Øyer kommune 
har mottatt søknad fra Norges Skiforbund om ytterligere støtte til prosjektet. Saken legges 
fram med to alternative innstillinger.  
 
Saksutredning: 
Det vises til saksutredning og vurderinger i KS-sak 24/20, der kommunestyret bevilget 0,5 
millioner kroner i støtte til VI-bygg, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg.  
 
Øyer kommune har mottatt søknad fra Norges Skiforbund om ytterligere støtte på kr 
250 000. Vedlagt søknaden er oppdatert finansieringsoversikt for prosjektet.  
 
VI-byggprosjektet er tildelt midler fra Kulturdepartementet på 11,3 millioner kroner. Dette 
utgjør 50 % av nettokostnadene i prosjektet. Av søknaden framgår at det er arbeidet med å 
sikre finansiering fra stiftelser, idrettsklubber og arrangørselskapet Hafjell Kvitfjell Alpin AS.   
Søknad til Innlandet fylkeskommune ble innvilget med et betydelig lavere beløp enn omsøkt. 
Etter flere runder med kostnadsreduksjoner viser budsjettet nå en kostnadsramme på 23,5 
millioner kroner, mens det er sikker finansiering på 22,5 million kroner. 
 
Vurdering: 
Det er tidligere bevilget et økonomisk bidrag til prosjektet på 0,5 millioner kroner fra Øyer 
kommune. Et senter for paraidretten vil gjøre at nasjonalanlegget har flere bein å stå på, og 
det er god reklame for Øyer og Norge. Det ble vurdert som riktig å gi støtte til prosjektet. 
Dette må imidlertid vurderes opp mot kommunens økonomiske situasjon, og mulighet til å gi 
ytterligere bidrag. 
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Saldo på Øyer kommunes disposisjonsfond er per 6.3.2021 kr 42 815 410. Saldo på ubundet 
driftsfond Idrettsarrangement er kr 198 000.  
 
Kommunedirektøren velger å legge fram saken med to alternative innstillinger.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 250 000 i 
støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

2. Øyer kommune avslår søknad om ytterligere støtte til nytt arenabygg i Hafjell 
Nasjonalanlegg. 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 23/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 250 000 i 
støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 011   
Arkivsaksnr.: 20/2463   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
45/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra KMD datert 03.08.2020: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 – fastsetting av 
valgdag. 
 
Sammendrag: 
Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes som to dagers valg, søndag 12. september 
og mandag 13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for 
todagers-valget. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på 
valgdagene. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor 
stemmegivningen før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget. 
 
Saksutredning: 
Valgloven § 9-2 (1) lyder: 
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag». 
I statsråd 6.mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til 
mandag 13. september 2021.  
 
Stortinget har vedtatt å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. De 19 
valgdistriktene følger i all hovedsak den gamle fylkesstrukturen, men det er blitt noen 
endringer som følge av regionreformen. En fullstendig oversikt over inndelingen av 
valgdistriktene finnes i valgforskriften; 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valgdistrikter-ved-stortingsvalget-i-
2021/id2596616/ 
 
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det skal 
holdes valg også søndag 12. september 2021.  
 
Øyer kommune har tidligere holdt valg en dag, men på bakgrunn av den pågående Covid-19 
pandemien ansees det som en stor fordel med todagersvalg ved valggjennomføringen 
høsten 2021. Dette for å legge best mulig til rette for velgerne. 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valgdistrikter-ved-stortingsvalget-i-2021/id2596616/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valgdistrikter-ved-stortingsvalget-i-2021/id2596616/
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Gjennomføringen av todagersvalg ved stortingsvalget i 2021 vil medføre økonomiske 
konsekvenser for Øyer kommune. Valgdirektoratet antyder at det sannsynligvis vil bli gitt en 
form for kompensasjon fra staten til ekstra utgifter i forbindelse med valggjennomføringen 
under den pågående pandemien. 
 
I Øyer har det ved tidligere valg vært valgting bare mandag. Kommunedirektøren antar at 
det ved fremtidige valg med unntak av valggjennomføringen ved stortings- og 
sametingsvalget 2021, vil være ønskelig å videreføre praksisen med valg en dag. 
 
Med bakgrunn i Covid-19, har Kommunal og moderniseringsdepartementet nedsatt ei 
arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak knyttet til valggjennomføringen i 
2021. Arbeidsgruppa har kartlagt hvordan en vedvarende pandemi vil påvirke 
valggjennomføringen, og hvordan kommunene best kan løse de utfordringene dette 
medfører. Det er på bakgrunn av dette utarbeidet en smittevernveileder for 
valggjennomføring. 
 
Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 13. oktober 2020 og 
gjelder for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021. Hensikten med 
veilederen er å anbefale tiltak som sikrer at alle velgere kan få stemt ved valget, og å 
forebygge smitte i gjennomføringen av valget. Det er avgjørende at kommunene 
tilrettelegger for møtet med velgerne på en god måte. For å sikre at alle som ønsker det får 
brukt stemmeretten sin, må det tilrettelegges for at også velgere i karantene og isolasjon får 
mulighet til å stemme. Det er fremmet et lovforslag om midlertidige endringer i valgloven 
som åpner for dette, men lovforslaget er ikke vedtatt i Stortinget ennå. 
Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget 
har behandlet forslagene, etter dette vil veilederen bli oppdatert. 
 
Smitteveilederens oppsummering: 
 Valget kan gjennomføres  
 Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt 
 Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand  
 Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene. 

 
Smittevernveilederen finnes her; 
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/soameelk/smittevernveileder-for-
valggjennomforing.pdf 
 
 
Det har allerede skjedd flere viktige endringer i regelverket før stortings- og sametingsvalget 
2021: 
 Alle utenriksstemmer skal stemples av kommunene 
 Elektroniske valgkort sendes ut til de fleste velgere 
 Rett til å bli fritatt fra å stå på en partiliste ved stortingsvalg 
 Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag 
 Sending av forhåndsstemmer siste uken før valgdagen 

 
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/artikler/regelverksendringer/ 
 

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/soameelk/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/soameelk/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/artikler/regelverksendringer/
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Muligheter for stemmegivning før valgdagen:  
Tidligstemming:  
Velgere som ikke kan stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, 
får anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden, 01.07. 
– 09.08.2021. 
 
Forhåndsstemming: 
Ordinær forhåndsstemmeperiode 10.08.-10.09.2021 ved kommunens servicetorg. Ved 
tidligere valg har åpningstiden for forhåndsstemming vært: 
Mandag – fredag:   kl 09.00 – 15.00 
Siste torsdag før valgting:  kl 09.00 – 19.00 
En lørdag:    kl 10.00 – 14.00. 
 
Åpningstidene i forhåndsstemmeperioden 10.08.-10.09.2021 må vurderes nærmere for å 
sikre at alle som ønsker det skal få avgitt stemme. 
 
Mulighet for forhåndsstemming på Bakketun bo- og servicesenter og på Tretten Sjukeheim. 
På disse stedene var det ved forrige valg også mulig å stemme for ansatte og andre som 
måtte ønske det. 
 
Ambulerende stemmegivning:  
Velgere som på grunn av sykdom, karantene eller uførhet ikke kan avgi stemme der det 
holdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen få avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg.  
 
Perioden for ambulerende stemmegivning ved valget i 2021 må være tilstrekkelig lang for å 
sikre ivaretakelse av stemmeretten for de aktuelle gruppene.  
 
Forhåndsstemming i annen kommune eller i utlandet: Det er også anledning til å avgi 
forhåndsstemme i en annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til 
hjemkommunen.  
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 ble det vedtatt i kommunestyret, sak 
111/16, å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
Vurdering: 
Valgdag:  
Kommunen har tidligere holdt valg en dag med positiv erfaring. På bakgrunn av den 
pågående Covid-19-pandemien ansees det som nødvendig med todagersvalg ved 
valggjennomføringen ved stortings- og sametingsvalget i 2021. Kommunedirektøren rår 
derfor kommunestyret til å vedta at det ved stortings- og sametingsvalget 2021 også holdes 
valgting søndag 12. september 2021. Når det gjelder åpningstidene på valgtinget søndag 12. 
september og mandag 13. september blir dette fastsatt av valgstyret våren 2021. 
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Stemmegivning før valgdagen: 
For å hindre smitte under valget og for å sikre at alle velgere gis mulighet til å stemme, må 
tilbudet knyttet til mulighet for stemmegivning før valgdagene utvides ved valget i 2021. Det 
foreslås at valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 
stemmegivningen før valgdagene skal skje.  
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
Kommunedirektøren anbefaler at elektronisk avkryssing i manntallet som ble gjennomført 
ifm. stortings- og sametingsvalget i 2017, videreføres ved stortings- og sametingsvalget 
2021.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 

mandag 13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for 
todagers-valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 29/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 

mandag 13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for 
todagers-valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 
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IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/96   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
46/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 6/2021 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 6/21 at det skulle legges frem sak knyttet til anskaffelse av 
Microsoft – Office lisenser til politikere i mars. Lisensene skal ivareta bruk av Teams. 
Kommunedirektøren har innhentet priser og legger frem sak om anskaffelse av slike lisenser. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren har innhentet priser på Office – lisenser til politikere.   
 
Det er innhentet pris på lisensen Office 365 F3. Denne lisensen inkluderer Office for nett og 
mobilapper og inkluderer blant annet følgende funksjoner: 
 

- Outlook for nett og mobil 
- Office – apper utformet for mobile enheter og nettbrett (Word, Excel, PowerPoint) 
- OneNote 
- OneDrive for Business med 2GB  - lagring 
- Teams 

 
I tillegg er det tilgang til en del annen funksjonalitet som for eksempel Microsoft Planner og 
Forms. 
 
Lisensen ivaretar også dagens politikerløsning. Lisensen er ikke tilknyttet 
servicedesktjenester. 
 
Driftskostnad for dette er ca 10.000 kroner i tillegg til dagens kostnad på ca 30.000 kroner. 
I tillegg kommer etablering per kommune (endring av lisenser på alle brukere) på 1500 
kroner, samt timer til klargjøring og distribusjon av apper til ipad, ca 5000 kroner. Total 
merkostnad i 2021 på mellom 15 – 20.000 kroner. 
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Vurdering: 
Kommunedirektøren har hatt fokus på å løse dette innenfor budsjett og denne typen bruker 
er derfor ikke knyttet opp mot servicedesktjenester, slik at det vil være politisk sekreteriat 
som har 1.linjesupport, slik det er i dag. Dersom politikerne skal knyttes opp mot 
servicedesktjenester vil dette medføre en ytterligere kostnad. 
 
Lisensen inneholder kun online – apper og politikerne vil være avhengig av internettilgang 
for bruken av disse.  
 
Kommunedirektøren anbefaler å anskaffe lisenser som er beskrevet over. Det anbefales at 
kostnaden i 2021 finansieres av formannskapets bevilgningspost. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost som med 
det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 30/21 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet forslag om følgende presisering: 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost 2021 som 
med det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
Kommunedirektørens forslag med presisering ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost 2021 som 
med det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
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KONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/721   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
47/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Ådne Bakke fratrer sin stilling som kommunedirektør i Øyer kommune på grunn av oppnådd 
aldersgrense og vil fratre 30.4.2021. Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er 
stedfortreder under hans ferieavvikling fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 
1.5.2021 som kommunedirektør inntil ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Saksutredning: 
Arbeidet med å rekruttere ny kommunedirektør ble igangsatt umiddelbart etter at det ble 
kjent at Bakke meldte ifra at han ønsket å fratre.  Det ble opprettet et tilsettingsutvalg og 
tilsettingsutvalget har per dags dato gjennomført to møter.  Det er et mål om at ny 
kommunedirektør skal ansettes i kommunestyret i juni, men tar forbehold om at prosessen 
kan ta lenger tid. 
 
I samsvar med hovedtariffavtalen, § 13-4 foretas det som hovedregel konstituering i 
stillingen, når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned. Det er 
kommunestyret som fatter vedtak om konstituering av kommunedirektør. 
 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 har arbeidet i Øyer kommune siden 
11.10.2004 i flere stillinger og har god kunnskap om kommunen. Hennes nåværende stilling 
er kommunalsjef. 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i 
Øyer kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil 
ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn med Annikken Reitan Borgestrand, og legger saken fram 
for formannskapet.  
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Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 31/21 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet forslag om følgende presisering: 
Ordfører forhandler avtale om lønn og arbeidsvilkår med Annikken Reitan Borgestrand, og 
legger saken fram for formannskapet.  
 
Kommunedirektørens forslag med presisering ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i 
Øyer kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil 
ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn og arbeidsvilkår med Annikken Reitan Borgestrand, og 
legger saken fram for formannskapet.  
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NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET 
HØRINGSSVAR MARS 2021 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G00   
Arkivsaksnr.: 21/219   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
32/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
48/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, fra Helse Sør-Øst, datert 1.2.21 
Kommunestyrets høringsuttalelse av 28.1.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset 
Innlandet HF» 
Samfunnsanalysen fra COWI/Vista Analyse 
 
 
Sammendrag: 
Ordfører ber kommunestyret i Øyer om å slutte seg til uttalelsen som beskrevet i denne 
saken. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
I 2017 sendte Sykehuset Innlandet idéfaserapport om framtidig sykehusstruktur i Innlandet 
ut på høring til kommunene. I rapporten var det skissert en rekke ulike alternativer for 
sykehusstruktur i Innlandet.  
  
Etter høringen ga styret i Sykehuset Innlandet sin tilslutning til et framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet med «et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 
Mjøssykehuset. Mjøssykehuset får en rolle som knutepunkt i et helhetlig 
spesialisthelsetjenestetilbud for hele Innlandet»  
  
Da Helse Sør-Øst senere gjorde sitt vedtak i januar 2019 ble målbildet endret til å innebære 
«en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset 
og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et 
elektivt sykehus med døgnfunksjoner.» I anbefalingen fra administrerende direktør ble det 
blant annet følgende påpekt: «Beredskapshensyn og reiseavstander tilsier at det må være 
flere akuttsykehus i Innlandet».  
  

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf
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En endring av sykehusstrukturen i Innlandet i tråd med styrevedtaket i Helse Sør-Øst ble 
godkjent av foretaksmøtet 8. mars 2019. 
 
Prosjektgruppen som Helseforetakene Sykehus Innlandet og Helse Sør-Øst opprettet for å 
utrede framtidig sykehusstruktur i Innlandet, la fram sin innstilling i desember 2020.  
 
Der foreslås det at nytt hovedsykehus (Mjøssykehuset) legges til Brumunddal, at 
Lillehammer sykehus beholdes som stort akuttsykehus og at Gjøvik sykehus utvikles som 
sykehus for planlagte behandlinger. Fra før er det vedtatt at Tynset sykehus skal beholdes 
som et lite akuttsykehus.  
 
I realiteten innebærer dette forslaget at man har beveget seg vekk fra det opprinnelige 
forslaget om ett stort sentralsykehus Mjøsbrua, til en flersykehusstruktur med 
funksjonsdeling. 
 
Øvrige sykehus (Hamar, Sanderud, Reinsvoll og Elverum legges ned), men på Elverum 
foreslås det å opprette et stort distriktsmedisinsk senter (DMS), samt base for ny 
luftambulanse i Innlandet og eventuelt et prehospitalt senter. De distriktsmedisinske 
sentrene i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres skal styrkes, og det foreslås å etablere et nytt 
DMS for Hadeland. De distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta, Tynset og Valdres skal 
videreutvikles. 
 
Samfunnsanalysen: 
På oppdrag fra Helse Sør-Øst har konsulentfirmaene COWI og Vista Analyse utarbeidet en 
samfunnsanalyse som tar for seg hvilket lokaliseringsalternativ som gir den beste 
samfunnsnytten for Innlandet. Samfunnsanalysen består av syv tema (lenkene er til 
delrapportene som er lag ut på Helse Sør-Østs nettsider): 
 

 Deltema 1 Sysselsetting 
 Deltema 2 Regional utvikling 
 Deltema 3 By- og tettstedsutvikling 
 Deltema 4 Miljø og klima 
 Deltema 5 Persontransport 
 Deltema 6 Infrastruktur 
 Deltema 7 Folkehelse  

 
I alt er seks alternativer utredet og rangert: 
  
Alternativ 1 –  Mjøssykehus på Biri og akuttsykehus på Hamar   
Alternativ 2 –  Mjøssykehus på Biri og akuttsykehus på Elverum   
Alternativ 3 –  Mjøssykehus ved Moelv stasjon og akuttsykehus på Lillehammer   
Alternativ 4 –  Mjøssykehus ved Moelv stasjon og akuttsykehus på Gjøvik   
Alternativ 5 –  Mjøssykehus ved Brumunddal stasjon og akuttsykehus på Lillehammer  
Alternativ 6 –  Mjøssykehus ved Brumunddal stasjon og akuttsykehus på Gjøvik 
 
Tabellen nedenfor viser rangeringen av de ulike alternativene:  

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%201%20Sysselsetting.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%202%20Regional%20utvikling.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%203%20By-%20og%20tettstedsutvikling.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%204%20Milj%C3%B8%20og%20klima.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%205%20Persontransport.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%206%20Infrastruktur.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%207%20Folkehelse.pdf
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Kilde: COVI/Vista Analyse 
 
Tabellen viser at Helse Sør-østs forslag om hovedsykehus i Brumunddal og akuttsykehus i 
Lillehammer kommer best ut på alle deltema. Lillehammer som akuttsykehus kommer også 
best ut om hovedsykehuset legges til Moelv. 
 
COWI/Vista Analyse peker blant annet på følgende forhold: 

 Mjøsbyene og Innlandet står overfor en krevende situasjon i årene som kommer. 
Lillehammer, Hamar og Stange er de eneste kommunene som er forventet å ha vekst 
i befolkning i arbeidsfør alder, og denne veksten bygger på innflytting, ikke 
fødselsoverskudd. Dette bekreftes langt på vei av de oppdaterte befolkningstallene 
som SSB publiserte i slutten av februar og som viser status pr. 1.1.2021. 

 Hamar og Lillehammer har størst potensial for å trekke til seg  helsearbeidere og tilby 
jobb til ektefelle/partner, og dermed også bidra til å vitalisere byene og bidra til 
etterspørsel av varer og tjenester som er grunnlaget for vekst.  

 Dagens helsearbeidere bor i dag i hele Mjøsregionen, men tyngdepunktet bor i 
(Mjøs)byene.  

 Alternativ Brumunddal forventes å kunne gi store positive utslag for hele 
Hamarregionen. Deler av boligmarkedet til Hamar ligger i Ringsaker kommune, og 
avstanden til et sykehus i Brumunddal vil være akseptabel for både Hamar, Stange, 
Løten og Elverum.  

 De positive virkningene for Hamar og Lillehammer knytter seg til varierte tilbud og 
sirkulasjon av folk gjennom byenes sentrum (urban kvalitet/potensial), og til 
bostedsattraktivitet (et godt sted å bo). De eksisterende by-sykehusene er sentralt 
plassert med kort gangavstand til kollektivt knutepunkt for arbeidsreiser. Å opprett-
holde noen sykehus i byene vil gi positiv effekt for sentrum og effekten øker i takt 
med generell urbanisering og flere tilbud i byer som arbeider for sentrumsfortetting 
og utvikling, noe som blant annet Lillehammer gjør. 

 
 
Tidligere uttalelser fra kommunestyret i Øyer: 
Kommunestyret behandlet saken om ny sykehusstruktur i 2017 i forbindelse med den 
såkalte Idéfaserapporten. Den gangen var kommunens primære standpunkt at det burde 
utredes et alternativ med hovedsykehus plassert på Lillehammer, videre at det som 
minimum ble utredet en struktur med hovedsykehus ved Mjøsbrua og akuttsykehus i 
Lillehammer og Elverum. Etter vedtaket fattet av Helseforetaksstyret 8.3.2019 har Øyers 
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politikere forholdt seg til det såkalte målbildet og har argumentert for hvorfor 
opprettholdelsen av Lillehammers akuttsykehus er essensielt i den fremtidige strukturen.  
 
Fylkesordfører, samt alle ordførerne i Innlandet invitert til videomøte med helse- og 
omsorgsminister Bent Høye 9.2.21, der ministeren ønsket svar på to konkrete spørsmål. I 
den forbindelse vedtok kommunestyret etter et initiativ fra ordfører en uttalelse tilpasset 
disse spørsmålene. Uttalelsen i sin helhet er vedlagt, og store deler er også gjenbrukt i den 
foreslåtte høringsuttalelsen til Helse Sør-Øst.  
 
Fakta: 
Helse Sørøst har sendt prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft 
ved Sykehuset Innlandet HF» og den tilhørende samfunnsanalysen som er utført av COWI AS 
og Vista Analyse på åpen høring. Fristen for å uttale seg er 26. mars 2021. 
Høringsinvitasjonen er vedlagt saken. Følgende spørsmål bes besvart: 
 
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?   
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur i 
Innlandet?  
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det 
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?  
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til å 
gjøre den anbefalte løsningen bedre? 
 
 
Vurdering: 
Uttalelse: 
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?   
Øyer kommune mener at dagens sykehusstruktur fungerer bra i dagens situasjon. Men den 
demografiske og medisinske utviklingen på lang sikt (2030-2080) forventes å endre ramme-
betingelsene for sykehusstrukturen i betydelig grad. Videre er det uheldig at pasienter med 
sammensatte skade eller sykdomsbilder ikke får den behandlingen de trenger på et sted.   
 
Innlandet trenger en sykehusstruktur som både tar innover seg at man i Innlandet vil stå 
ovenfor en sterkt aldrende befolkning med et økende behov for sykehustjenester, og som 
fortsatt vil bo spredt over hele fylket. Samtidig vil den medisinske utviklingen, med stadig 
større grad av spesialisering og bruk av avanserte teknologiske løsninger, gi nye muligheter 
for å forebygge og behandle sykdommer som i dag har dårlige prognoser. Mange av disse 
behandlingene vil være komplekse og kreve utstrakt samarbeid mellom ulike spesialister. 
 
I tillegg må sykehusstrukturen tilpasses muligheten for å rekruttere kompetent arbeidskraft 
til sykehusene i framtiden. I tråd med det som kommer fram i samfunnsanalysen utarbeidet 
av COWI ser kommunestyret i Øyer at rekrutteringen av fagpersonell vil være den mest 
kritiske faktoren for å gi best mulig helsetjenester til befolkningen framover. Rekruttering 
avgjøres av faglig miljø ved det enkelte sykehus og bostedsattraktivitet i området 
sykehusene er tilknyttet. Rekruttering avgjøres av flere faktorer; faglig miljø ved det enkelte 
sykehus, tilgjengelighet, bostedsattraktivitet og muligheter for jobb for andre i familien m.m.   
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2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehus-
struktur i Innlandet?  
Med bakgrunn i de mange endringer som har skjedd siden vårt vedtak i 2017, mener Øyer 
kommune at muligheten for «en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» i en modell basert på en utvikling av to 
eller tre av dagens eksisterende sykehus må utredes. Vi mener en slik modell ville gitt en 
jevnere funksjonsfordeling mellom flere lokasjoner enn i dette forslaget. Vi minner om at 
innspillene som ble gitt til  idefaserapporten i 2017 ble gjort på bakgrunn av at det kun var 
skissert en modell eller målbilde med ett hovedsykehus.   
 
Anbefalingene fra «Prosjektgruppa»  om to akuttsykehus hvo det ene skal plasseres på 
Lillehammer underbygger vårt standpunkt om Lillehammer som lokasjon for et av de tre 
akuttsykehusene i Innlandet. Vi mener at det er avgjørende for den nye sykehusstrukturen i 
Innlandet at et fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling opprettholdes på Lillehammer. 
 
Kommunestyret i Øyer vil fremheve at de aller viktigste faktorene som taler tydelig for et 
fullverdig akuttsykehus på Lillehammer er: 
 
 a) Styrker muligheten til å rekruttere nye fagfolk.  Lillehammer er en attraktiv by som 
tiltrekker seg folk, og som vokser. Det gjør det enklere for ektefelle eller partner å finne seg 
jobb. Lillehammer har det største fødselsoverskuddet i Innlandet. Det at Lillehammer har 
høyest prisvekst på boliger i Innlandet bekrefter attraktiviteten. Samfunnsanalysen lister opp 
flere faktorer som er viktige for å få å sikre tilstrekkelig tilflytting. Bostedsvalget til 
framtidens sykehusansatte avhenger i stor grad av bostedsattraktivitet og pendlevillighet, i 
tillegg til varierte arbeidsmuligheter også for partner/ektefelle. Avstanden til arbeidsplassen 
betyr mye, likeledes tilgangen på kollektivtrafikk. Folk som ønsker å bo i by er opptatt av «at 
det skjer noe», i form av gode og varierte kultur- og fritidstilbud, attraktive 
kompetansemiljø, samt valgmuligheter når det gjelder bolig. 
 
 b) Reduserer risikoen for hele prosessen betydelig.  Det viktigste fagmiljøet i Innlandet 
består, mens det nye akuttsykehuset (Mjøssykehuset) bygges. Det er avgjørende for at 
pasientene i Innlandet skal ha gode tilbud også i årene mellom vedtak om bygging, og til det 
nye Mjøssykehuset kan tas i bruk. Prosjektgruppen skriver i rapport at: «Dersom sykehuset i 
Lillehammer ikke videreføres som akuttsykehus i ny struktur er det risiko for at leger og 
annet fagpersonell søker seg bort fra sykehuset i overgangsperioden fram til ny struktur er 
ferdig etablert. Det vil være uheldig for det faglige tilbudet i overgangsperioden og i de 
første årene etter etablering av Mjøssykehuset».  
 
 c) Sikrer et best mulig tilbud i et enormt stort opptaksområde.  Avstandene er store i 
opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer. Befolkningen er stor, ikke minst fordi det finnes 
en enorm mengde hytter i området. Selv om mange tilreisende bor i området store deler av 
året, så er det dessverre ikke fullt ut hensyntatt, men prosjektgruppen skriver i sin rapport 
at: «Lillehammer har et tilstrekkelig stort opptaksområde, god infrastruktur og en plassering 
som sørger for kortest mulig reiseavstand for de delene av Innlandet med lengst reisevei til 
sykehus, særlig når det gjelder befolkningen bosatt i Nord-Gudbrandsdalen».  
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 d) Videreutvikling og styrking av de distrikts-medisinske sentrene i Otta og Valdres. Et 
sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker regionen rundt, og vil bidra til faglig tyngde for 
de lokalmedisinske sentrene. Vi mener dette argumentet er for lite belyst i prosjektgruppens 
anbefaling og vi vil påpeke viktigheten av å samle det som er nødvendig for sterke og 
attraktive fagmiljøer samtidig som en desentraliserer det en kan.  
 
 e) Sikrer samhandling med Mjøssykehuset, sterk felles beredskap og et virkelig bredt 
medisinsk miljø som samarbeider tett. Prosjektgruppen skriver generelt at «dette 
løsningsalternativet har høy rekrutteringsevne, et solid opptaksområde, et overskuddsareal 
som gir fleksibilitet ved usikkerhet i framskrivningene, bygningsmessig gode sengeområder 
og kortest reisetid for innbyggerne med lengst reisetid i Nord-Gudbrandsdalen. Sykehuset i 
Lillehammer har også god infrastruktur med et godt tilrettelagt akuttmottak og en 
helikopterlandingsplass som er lokalisert med kort avstand til akuttmottaket, samt nærhet til 
E6 og jernbanen».   
 
I 2017 var det stor politisk oppslutning om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Nå som målbildet 
er endret til å omfatte flere sykehus, mener Øyer kommune at det er naturlig at andre 
plasseringer av hovedsykehuset blir vurdert. Det må til for å sikre en balanse mellom de ulike 
delene av Innlandet. 
 
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det 
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)? 
 
Innlandet er et stort geografisk område med en spredt befolkning. Lokaliseringsmessig vil 
fordelingen mellom de tre største byene rundt Mjøsa måtte balanseres ut slik at en ivaretar 
fagkompetansen også fremover.  Kommunestyret i Øyer har argumentert for at et fullverdig 
akuttsykehus på Lillehammer er helt essensielt for å få en framtidsrettet og helhetlig 
sykehusstruktur i Innlandet. Kommunestyret understreker at formålet med endret struktur 
er for å ivareta pasientenes beste.  
 
Innlandets evne til å rekruttere fagfolk sikres gjennom å samle og opparbeide sterke 
fagmiljøer fremover slik at vi får en sykehusstruktur for de neste 50-100 årene. Det største 
og mest komplette fagmiljøet mellom Oslo og Trondheim ligger på Lillehammer. For å 
redusere risikoen i overgangen fra gammel til ny struktur er derfor sykehuset på Lillehammer 
en nøkkelfaktor. I det helhetlige anbefalte løsningsalternativet har prosjektgruppa måtte 
forholde seg til det vedtatte målbildet som bygger på en politisk konsensus snarere enn et 
fritt faglig utredet forslag. 
 
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til 
å gjøre den anbefalte løsningen bedre? 
De statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, som  
håndheves av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal sikre at kommuner, 
regioner og staten gjennom sine prosjekter bidrar til god steds- og byutvikling. Blant annet 
skal det legges til rette for at besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter kan 
lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt 
senterstruktur.  
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Dette tilsier at sykehus bør plasseres i byer/bynært. Øyer kommune mener at den foreslåtte 
løsningen kan forbedres betraktelig om man videreutvikler den med en mer likedelt 
funksjonsfordeling mellom de foreslåtte sykehusene. Det bør være mulig å utvikle gode 
akuttsykehus i alle på tre steder, samtidig som man oppnår en rasjonalisering av antall 
enheter med en sammenslåing av somatikk og psykiatri. 
 
Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i 
vår tids største nasjonale og globale utfordringer. To av målene har nær forbindelse den 
pågående sykehuslokaliseringsdebatten, nemlig mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: 
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige, og mål 15: Livet 
på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse 
samt stanse tap av artsmangfold. I det siste målet inngår blant å redusere nedbygging av 
verdifull matjord betydelig. Å satse på en jevnere funksjonsfordeling og videreutvikling 
mellom i hovedsak eksisterende sykehus vil være en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. 
 
I forbindelse med arbeidet med ny sykehusstruktur har det hele tiden blitt argumentert med 
at sentralisering av noen funksjoner er nødvendig for å kunne desentralisere andre. Vi 
mener at satsing på systematisk videreutvikling av distriktsmedisinske sentre med hensyn til 
mulige oppgaveoverføringer bør få en større plass i modellen. Sykehuset Innlandet bør ha 
som ambisjon å ta et nasjonalt lederskap når det gjelder å utvikle modeller, teknologi og 
partnerskap som er nødvendig for å skape framtidens DMS. 
 
Endringen av målbildet fra ett (hovedsykehus ved Mjøsbrua) til tre sykehus (hovedsykehus, 
elektivt og akuttsykehus) har endret realitetene i sykehusdiskusjonen. Det gjør også at det 
må gjøres nye vurderinger av langsiktig miljømessig og økonomisk bærekraft. Den foreslåtte 
løsningen innebærer et betydelig låneopptak og vil gi store finansieringskostnader, og bør 
vurderes opp mot en modell med sammenslåing av somatikk og psykiatri basert på en 
utvikling av to eller tre av dagens eksisterende sykehus. 
 
 
Ordførers forslag til innstilling: 
Ordfører ber kommunestyret i Øyer om å slutte seg til uttalelsen som beskrevet i denne 
saken. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 32/21 
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 
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Vedlegg: 
Merknad fra FAU ved Aurvoll skole datert 11.mars 2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 82/20: Økonomiplan 2021 – 2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
I K-sak 82/20 vedtok kommunestyret en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis 
kjernetid utredes. Det er bedt om at utredningen legges frem for kommunestyret innen 
februar 2021. Det vil i denne saken legges frem forslag til ulike prismodeller, redegjøres for 
ordninger for redusert foreldrebetaling, samt gjennomgås hvilke forutsetninger som var lagt 
til grunn når gjeldende prismodell ble vedtatt i 2013. Videre vil kommunedirektøren komme 
med en anbefaling av prismodell. Da endring i gebyrer krever offentlig ettersyn vil saken 
etter behandling i Formannskapet bli lagt ut på ettersyn og vil derfor bli behandlet i 
kommunestyret i mars. 

 
Saksutredning: 
Selvkostprinsippet 
Skolefritidsordningen kan finansieres etter selvkostprinsippet. Selvkost er den merkostnaden som 
kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For skolefritidsordningen er 
selvkost definert som kostnader som direkte er knyttet til driften av skolefritidsordningen og 
kostnader knyttet til kommunens organisering av et slikt tilbud. Kommunen skal dekke kostnadene til 
lokaler, blant annet husleie, lys, varme, renhold og vaktmester, utstyr, uteareal og de administrative 
kostnadene i forbindelse med skolefritidstilbudet. Hvis en kommune ønsker å ha søskenmoderasjon 
må kommunen selv dekke det inntektstapet dette medfører. For Øyer kommune medfører 
søskenmoderasjon en mindreinntekt på mellom 40 og 50.000 kroner. Den kommunale 
egenfinansieringen for SFO i Øyer kommune er for 2020 prognostisert til ca 940.000 kroner. 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt 
I 2020 ble det innført en ordning med reduksjon i foreldrebetalingen i SFO for 1. – og 2.trinn for 
familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks 
prosent av inntekten sin til å betale for en SFO – plass. I tillegg til redusert foreldrebetaling ble det 
også i 2020 innført gratis SFO for elever på 5. – 7.trinn med særskilte behov. For skoleåret 2020/2021 
har det hittil kommet seks søknader om redusert foreldrebetaling, dette medfører en redusert 
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inntekt på ca 50.000 kroner for Øyer kommune. Noe av dette er kompensert gjennom økt 
rammetilskudd for 2021. 

Forutsetninger i prismodell fra 2014. 
Ny prismodell for SFO ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2013. Det ble da tatt utgangspunkt i 
elevtallet og antall barn som var påmeldt i SFO for skoleåret 2013/2014. Forutsetningene viste at 
inntektene fra foreldrebetaling i stor grad skulle balansere utgiftene. Det ble også vist noen 
beregninger med en forutsatt reduksjon i antall brukere på 10 og 20 elever, med tilhørende 
kommunal egenfinansiering på 174.000 kroner og 385.000 kroner.  

 
 
Vedtekter for SFO 
Gjeldende vedtekter for SFO ble også vedtatt i kommunestyret i oktober 2013. Prismodellen er ikke 
en del av vedtektene og dermed kreves ingen vedtektsendring som følge av kommunedirektørens 
anbefaling.  

Satser for foreldrebetaling 2020 
I dagens modell for foreldrebetaling er det tre satser: 

Inntil 8 timer 1.340 kroner 

8-12 timer 1.950 kroner 

Over 12 timer 2.680 kroner 

For 2020 økte prisene mer enn kommunal deflator for å kompensere for den kommunale 
egenfinansieringen. Prisøkningen var på ca 10 %, men likevel er den kommunale egenfinansieringen 
fortsatt vesentlig. Satsene for 2021 er ikke justert i påvente av denne saken. 

Satser i nabokommunene 
Det er noe utfordrende å sammenligne satsene for SFO i Øyer kommune med satsene i 
nabokommunene Ringebu, Gausdal og Lillehammer. Gausdal kommune har en prismodell der det 
betales for antall dager i bruk, Ringebu kommune har en ordning med antall timer som er mer 
differensiert enn dagens ordning i Øyer og i Lillehammer er prismodellen mer lik modellen for 
barnehage, med prosentvise satser.  Tabellen under viser kostnaden for full plass, øvrige satser er 
ikke sammenlignbare.  
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Priser 2020 100 % plass
Ringebu 2 682
Gausdal 2 561
Lillehammer 3 040
Øyer 2 680

 

Gausdal ligger lavere enn Øyer kommune i sats, Lillehammer ligger over og Ringebu omtrent på 
samme nivå 
 
Faktiske kostnader og inntekter for SFO i 2020 
Tabellen viser faktisk antall elever påmeldt i SFO fra og med skoleåret 2020/2021 med tilhørende 
inntekter, samt reelle inntekter fra ferie – SFO. Den viser at forutsetningene har endret seg og at 
antall påmeldte på SFO har blitt redusert med ca 20 elever. 

Beregninger fra 2014 viste at en reduksjon på 20 påmeldte ville gjøre utgjøre en kommunal 
egenfinansiering på ca 385.000 kroner, men i realiteten er den på ca 940.000 kroner. Det er ulike 
årsaker til dette: 

Vi ser at det i 2020 er langt flere elever som har den laveste satsen for SFO enn det som var forutsatt 
i 2014. Inntektene fra ferie – SFO er også noe lavere enn forutsatt. Kostnadene justert for deflator er 
omtrent på samme nivå som i 2014. 

 

 
 
Vurdering: 
Forslag til nye modeller for foreldrebetaling 
Kommunedirektøren har sett på tre alternative modeller for foreldrebetaling 

1. Videreføring av dagens satser med en prisøkning på 15 % 
2. En modell som er mer lik barnehagenes prismodell med en plasstørrelse i %. 
3. En modell med plasstørrelse på antall dager per uke. 
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Modell 1 – videreføring av dagens prismodell med prisøkning på 15 % 

 
 
 
Ved å beholde dagens prismodell med en økning i satsene på 15 % reduseres den kommunale 
egenfinansieringen med ca 300.000 kroner. Dersom det innføres foreldrebetaling i 11 måneder med 
ferie – SFO inkludert vil den kommunale egenfinansieringen reduseres med ca 400.000 kroner.  

Fortsatt vil det være en kommunal egenfinansiering på mellom 550 - 650.000 kroner. Samtidig øker 
satsen for full plass til 3.080 kroner.  

Fordeler: 
Denne modellen gir en stor grad av fleksibilitet til foresatte. De har mulighet til å tilpasse antall timer 
i bruk for å få kostnadene ned 

Ferie – SFO inkludert vi kunne gjøre at flere som har behov benytter seg av ferie-SFO og flere vil 
kunne benytte tilbudet siden det allerede er inkludert i prisen. 

Ulemper: 
For å ha en mindre grad av kommunal finansiering må satsene være tilsvarende høye. Dette kan gi 
seg utslag i redusert antall påmeldte til SFO. 

De som har behov for full plass på SFO må betale relativt mye. 

Ferie – SFO inkludert vil kunne innebære en risiko for at mange melder seg på og så trekker seg. 
Noen foresatte vil oppleve det uheldig å betale for noe de ikke ønsker å benytte. 

Prisnivået vil bli relativt høyt sammenlignet med nabokommunene. 
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Modell 2 – prismodell med plass - størrelse i % 
 

 
Det er i modellen lagt inn en prisøkning på 100 % plass og på dagsats på ferie – SFO som er i henhold 
til deflator for 2021. Prognose på antall påmeldte på det enkelte plassalternativ er gjort i samarbeid 
med skolene. Modellen bør inneha bestemmelser om fleksibilitet ved fast turnus for dem som har 
behov for det. 

Ved denne modellen reduseres den kommunale egenfinansieringen med ca 320.000 kroner dersom 
dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder og egen dagsats på SFO videreføres. Dersom det 
innføres foreldrebetaling i 11 måneder med ferie – SFO inkludert vil den kommunale 
egenfinansieringen reduseres med ca 420.000 kroner.  

Fordeler 
Forutsigbar drift for SFO 

Ferie – SFO inkludert vi kunne gjøre at flere som har behov benytter seg av ferie-SFO og flere vil 
kunne benytte tilbudet siden det allerede er inkludert i prisen. 

Mer rettferdig modell, en dag er en dag. 

Flere har behov for morgen – SFO, egen sats for dette vil gjøre at de som har behov kan få tilbud om 
det uten at det oppleves som for kostbart. 

Sats for full plass økes ikke mer enn deflator og er mer i samsvar med nabokommunene og 
prisutviklingen. 

Ulemper 
Det kan oppleves som mindre fleksibelt for noen foresatte 

Ferie – SFO inkludert vil kunne innebære en risiko for at mange melder seg på og så trekker seg. 
Noen foresatte vil oppleve det uheldig å betale for noe de ikke ønsker å benytte. 
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Prismodell 3 – prismodell antall dager per uke. 
 

 
Det er i modellen lagt inn en prisøkning på 100 % plass og på dagsats på ferie – SFO som er i henhold 
til deflator. Ved denne modellen reduseres den kommunale egenfinansieringen med ca 460.000 
kroner dersom dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder og egen dagsats på SFO 
videreføres. Dersom det innføres foreldrebetaling i 11 måneder med ferie – SFO inkludert vil den 
kommunale egenfinansieringen reduseres med ca 577.000 kroner.  

Denne modellen gir redusert fleksibilitet til de foresatte, samtidig økes ikke sats for full plass mer enn 
deflator og kostnaden er mer i samsvar med satsen for full plass i nabokommunene. Så liten grad av 
differensiering betyr at enkelte familier vil måtte betale relativt mye dersom de for eksempel bare 
har behov for SFO en dag i uka.  Samtidig er det denne modellen som innebærer lavest grad av 
kommunal egenfinansiering. 

Fordeler 
Kommunal egenfinansiering reduseres ytterligere 

Sats for full plass øker ikke mer enn deflator 

Ferie – SFO inkludert vi kunne gjøre at flere som har behov benytter seg av ferie-SFO og flere vil 
kunne benytte tilbudet siden det allerede er inkludert i prisen. 

Ulemper 
Kan oppleves urettferdig da enkelte familier vil betale relativt mye dersom de for eksempel bare 
trenger morgen – SFO eller SFO en dag i uka. 

For liten grad av differensiering 

Ferie – SFO inkludert vil kunne innebære en risiko for at mange melder seg på og så trekker seg. 
Noen foresatte vil oppleve det uheldig å betale for noe de ikke ønsker å benytte. 

Vurdering av gratis kjernetid 
Skolefritidsordningen er åpen før skolen starter og etter at skolen slutter. Gratis kjernetid vil i 
realiteten bety gratis SFO slik kommunedirektøren vurderer det. 

Det finnes ordninger for redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt i dag. 
Kommunedirektøren vil heller anbefale å utvide de ordningene som finnes dersom kommunestyret 
ønsker det.  

Kommunestyret har mulighet til å utvide ordningen til også å gjelde 3. og 4.trinn. Dersom det 
forutsettes at dette betyr at tilsvarende antall familier vil søke betyr det at med dagens tall vil det 
være en kommunal merkostnad på anslagsvis 50.000. Dette kan være et viktig grep for å fange opp 
sårbare barn og unge. 
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Det er også en mulighet å redusere prosentsatsen for hvor mye foreldrebetalingen maksimalt skal 
utgjøre av inntekten. Det er vanskelig å gi et anslag på hva slags økonomiske utslag det vil gi for Øyer 
kommune, da vi har liten oversikt over familienes inntektssituasjon. Kommunedirektøren anbefaler 
ikke dette. 

Anbefalinger 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar en prismodell som samsvarer med 
alternativ 2 i dette notatet og at det innføres foreldrebetaling i 11 måneder inkludert ferie – SFO. 
Dersom kommunestyret ønsker foreldrebetaling i 10 måneder eksklusive SFO anbefaler 
kommunedirektøren en dagsats for ferie – SFO lik dagsats ellers i året: 190 kroner. 

Kommunedirektøren anbefaler ikke alternativ 3. Fra et kommuneøkonomisk perspektiv er dette den 
mest gunstige modellen, men den vil gi urimelig høye utgifter til de som kun har behov for noe SFO, 
de vil i stor grad subsidiere SFO for foresatte som trenger SFO – plass hver dag. 

Kommunedirektøren anbefaler ikke ordning med gratis kjernetid i SFO, men anbefaler at dersom 
kommunestyret ønsker ytterligere moderasjonsordninger at ordningen med redusert 
foreldrebetaling utvides til også å omfatte 3. – og 4.klasse. 

Endring av gebyrer skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager etter innstilling i Formannskapet. 
Saken legges ut på offentlig ettersyn og behandles i kommunestyret i mars.   

Kommunedirektøren anbefaler at prismodellen gjøres gjeldende fra 01.08.2021. På den måten kan 
de foresatte ha en forutsigbarhet rundt kostnaden når de skal søke SFO – plass for høsten, samt 
unngår vi endringer midt i året. SFO er i en spesiell driftssituasjon nå, det er færre barn som benytter 
SFO på grunn av pandemien og dette preger også hverdagen på SFO. Det vurderes at en endring i pris 
nå vil være uheldig. 

Modellen bør evalueres jevnlig slik at kommunal egenfinansiering er i henhold til politisk vedtatt 
nivå. Det er vanskelig å forutsi hva slags utslag er ny prismodell vil gi i forhold til antall påmeldte. 
Prismodellen bør derfor evalueres. Kommunedirektøren foreslår at dette gjøres i forbindelse med 
budsjett og økonomiplan for 2023. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Kommunestyret vedtar 11 måneders foreldrebetaling med ferie – SFO inkludert. 
3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 

virkningstidspunkt 01.08.21 
4. Kommunestyret vedtar at ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med 

lav inntekt også skal gjelde for 3. – og 4. klasse med virkningstidspunkt 01.08.21. 
Kostnaden innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 

5. Prismodellen evalueres høsten 2022 

 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2021 sak 16/21 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra SP/SV nytt punkt 2: 

- Dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder videreføres. Dagsats for ferie – 
SFO settes lik dagsats ellers i året, 190 kroner. 

 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer 
SV sitt forslag ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder videreføres. Dagsats for ferie – 
SFO settes lik dagsats ellers i året, 190 kroner. 

3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 
virkningstidspunkt 01.08.21. 

 
Etter høring har det pr 18.03.2021 kommet en merknad som er vedlagt saken. 
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GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/461   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/21 Kommunestyret       25.02.2021 
  
50/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
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 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.02.2021 sak 24/21 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
 
Det har pr 18.03.2021 ikke kommet merknader til saken. 
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GEBYR SELVKOST BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 145   
Arkivsaksnr.: 20/3468   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
51/21 Kommunestyret 25.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Gebyrregulativ 2021 – Byggesak, oppmåling og seksjonering 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 23/2021 i kommunestyret 25. februar 2021, inkl. protokoll 
Sak 136/20 i formannskapet møte 15. desember 2020, inkl protokoll 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at gebyrregulativ for 2021 for byggesak, seksjonering og 
oppmåling vedtas som det har ligget ute til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
I sak 23/2021 i kommunestyret ble gebyrer for selvkost plan, byggesak, oppmåling og 
seksjonering behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2 
måneder. Gebyrregulativet ble utlagt på kommunens nettsider 15. mars. Det har så langt 
ikke kommet noen merknader. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer endringene for byggesak, eierseksjonering og oppmåling til å 
være så små at det holder med offentlig ettersyn frem til kommunestyret 25. mars. Ut over 
en justering av arealgrensene for boliger, er satsene stort sett justert med prisstigning. Når 
det gjelder plan er endringene betydelige, og gebyrregulativ for plan må ligge ute lenger.  
 
Kommunedirektøren legger derfor fram gebyrregulativet i 2 deler. I denne saken behandles 
gebyrregulativ for byggesak, seksjonering og oppmåling. Det har gått flere måneder av 2021 
uten at gebyrregulativet har blitt justert, noe som har negative konsekvenser for regnskapet. 
 
I tråd med gebyrregulativet som ble lagt ut til offentlig ettersyn legges saken fram for 
behandling. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – Byggesak oppmåling og seksjonering. 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 


