
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 25.08.2022 Tid: 18:30 - 22:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Opptak av møtet blir direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
Orienteringer: 
Kl 18.30 – Øyer sanitetsforening v/Marit Øye 
Kl 18.40 – Hafjell Arena 
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE - 2022 
 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: 446 A20  
Arkivsaksnr.: 22/2415     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/22 Tjenesteutvalget 16.08.2022 
 
79/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune - 2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen vedlegg 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer legges fram for kommunestyret til orientering. 

 
Saksutredning: 
Kommunen skal, med hjemmel i opplæringsloven § 13-10, hvert år utarbeide en rapport om 
tilstanden i grunnskolen. Dette er et ledd i det nasjonale kvalitetssikringssystemet for 
grunnskolen. Resultatene som inngår i rapporten blir brukt i det kontinuerlig arbeidet med å 
utvikle læringsmiljøet på den enkelte skole. Funn fra tilstandsrapporten blir presentert i 
tjenesteutvalget i august med mulighet for innspill til rapporten. Rapporten skal gi 
kommunestyret kunnskap og forståelse, som grunnlag for at rollen som skoleeier kan utøves 
på en god måte. Etter at rapporten er behandlet i kommunestyret sendes den til 
Statsforvalteren. 

 
Vurdering: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer er en rapport over resultat for 2021. Rapporten 
presenterer resultat på sentrale og pålagte områder. Resultatene er for det meste 
presentert statistisk, og det gjør det mulig å se endringer over tid.  

Nasjonale prøver viser god framgang for elevene gjennom skoleløpet i lesing og engelsk, 
men at skolene ikke lykkes like godt med å løfte elevenes læringsresultater i regning. 

Eksamen ble ikke gjennomført i 2021, og er derfor ikke kommentert i rapporten.  

Elevundersøkelsen 2021 viser at de aller fleste elever i Øyerskolen trives.  

Grunnskolepoeng viser en positiv utvikling over år med et resultat på 45,2 for 2021.  
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Tallene for gjennomføringsgrad viser at for elevene i kullene 2011-2014 fullfører 81 % 
videregående i løpet av normert tid. Det er høyt sammenligna med andre kommuner i 
Innlandet og landet ellers.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 16.08.2022 sak 11/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
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BESTILLING AV UNDERSØKELSE/FORVALTNINGSREVISJON OM BRUK AV 
ARBEIDSKONTRAKTER I SKOLENE I ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 22/1943     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Notat KU Øyer om bruk av arbeidskontrakter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg om bruk av arbeidskontrakter i skolene i Øyer. 
Saksprotokoll KU 23/2022 Notat om bruk av arbeidskontrakter i skole 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget tar notat med forslag til prosjekt "Arbeidsavtale og innhenting av 
politiattest ved ansettelse i skole" til orientering og oversender rapporten til kommunestyret 
med forventninger om at anbefalingene følges opp av kommunedirektøren. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Den 2.5.2022 bestilte kontrollutvalget en undersøkelse fra Innlandet Revisjon IKS som skulle 
se på om alle arbeidsavtalene i skolene i Øyer kommune er i tråd med regelverket og 
arbeidsmiljøloven. Det ble bedt om at denne skulle prioriteres. Dersom revisor ikke rakk å 
gjennomføre dette til den 10.6, så ble det bedt om at revisor skulle gi en orientering/status 
på arbeidet. 

Revisor har ikke fullført undersøkelsen, da dette antas å ta en del mer tid. De har for øvrig 
gjort en innledende undersøkelse og har laget et notat basert på dette. Revisor vil stille i 
møtet og orientere om notatet og svare på spørsmål. 

Fakta: 
I vedlagte notat redegjør revisor for regelverket for arbeidsavtaler og innhenting av 
politiattester ved ansettelse i skole. Videre beskriver revisor resultatet av den innledende 
undersøkelsen de har gjort. Denne begrenser seg til en gjennomgang av alle 
personalmappene til de som er ansatt ved Øyer ungdomsskole i skoleåret 2021/2022. I 
kapittel fire avslutter revisor med forslag til et revisjonsprosjekt basert på den innledende 
undersøkelsen. 

Revisor foreslår å gjennomføre undersøkelsen som en forvaltningsrevisjon, med bruk av 
metodikken for forvaltningsrevisjon. Formålet til prosjektet foreslås å være å få en 
gjennomgang av praksis for inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av politiattest ved 
tilsetting i skolene i Øyer kommune. Følgende problemstillinger foreslås: 
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1. I hvilken grad inngår Øyer kommune arbeidsavtaler som er i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser ved ansettelser i skolen?  

2. Er det dokumentert at gjeldende lovverk om innhenting og oppbevaring av 
politiattester følges ved ansettelser i skolen?  

  
Det vurderes som ressurskrevende å gå igjennom alle ansatte sine arbeidsforhold i en 
periode på 5-10 år. Hvor lett tilgjengelig informasjonen er, vet heller ikke revisjonen noe om 
per i dag. Revisor mener det kan være hensiktsmessig å gjøre et utplukk av personalmapper 
ved de tre skolene, av et slikt omfang at man faktisk kan si noe om praksisen. Estimert vil 
dette kunne ta rundt 100 timer, men dette er et usikkert anslag.  
 
Det planlegges gjennomføring slik at kontrollutvalget kan få ferdig rapport den 30.11.2022.  
 
Vurdering: 
Sekretariatet mener problemstillingene som er foreslått dekker kontrollutvalgets bestilling. 
Framdriften som foreslås er noe senere enn hva utvalget har ytret ønske om. Dette kan man 
diskutere i møtet. Revisjonen må gjøre undersøkelsen grundig nok til at den kan si noe om 
hva som er faktisk praksis i kommunen, og det kan være vanskelig å forutsi hvor lang tid det 
vil ta. Dette avhenger i stor grad av tilgjengeligheten til den informasjonen som trengs.  
 
Den innledende undersøkelsen tyder på at det kan være nyttig med en slik ekstern 
gjennomgang av avtaler, og at dette kan føre til et forbedringsarbeid i kommunen. Om dette 
vil kreve 100 eller 200 timer bør ikke være avgjørende for prosjektet, det viktigste er at 
nytteverdien er til stede og da må man være sikker på at man har undersøkt tilstrekkelig 
antall saker/personalmapper.  
 
Konklusjon: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon, da det er konkrete 
revisjonskriterier å vurdere opp imot. Foreslåtte formål og problemstillinger kan ligge til 
grunn for bestillingen. 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon basert på det framlagte notatet om bruk av 
arbeidskontrakter i skolene i Øyer. Formålet skal være å få en gjennomgang av praksis for 
inngåelse av arbeidsavtaler og innhenting av politiattest ved tilsetting i skolene i Øyer. 

Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 10.06.2022 i sak 23/2022 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS ved Kristian Lein og Ingvild Andreassen Granlund presenterte 
foranalysen og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget mener notatet er tilstrekkelig å 
oversende til kommunestyret i første omgang, med en henvisning om å sørge for at arbeid 
med arbeidsavtaler og rutiner ved innhenting av politiattest bedres. Leder av 
kontrollutvalget leverte ut et forslag til vedtak i møtet som ble diskutert. 
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I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige  
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar notat med forslag til prosjekt "Arbeidsavtale og innhenting av 
              politiattest ved ansettelse i skole" til orientering. 

2. Kontrollutvalget bestiller ikke noen forvaltningsrevisjon nå. 
3. Kontrollutvalget oversender saken med notat til kommunedirektøren for å sikre at 

             kommunelovens § 23-5 oppfylles. 
4. Kontrollutvalget oversender notatet til kommunestyret med følgende 

 
Innstilling: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 
ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer blir utarbeidet og inngått arbeidsavtaler 
slik forutsatt i Arbeidsmiljøloven § 14-5. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest er innhentet slik opplæringsloven § 10-9 krever, og at politiattesten 
er behandlet slik kapittel 15 i forskrift til opplæringsloven foreskriver. 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt opp. 
I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
5.10.2022 og orienterer om oppfølgingen. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
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slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 
ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer blir utarbeidet og inngått arbeidsavtaler 
slik forutsatt i Arbeidsmiljøloven § 14-5. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest er innhentet slik opplæringsloven § 10-9 krever, og at politiattesten 
er behandlet slik kapittel 15 i forskrift til opplæringsloven foreskriver. 
 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt opp. 
I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
5.10.2022 og orienterer om oppfølgingen. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
 
 



  Sak  81/22 
 

Side 9 av 55   

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "BRUKERMEDVIRKNING I HJEMMETJENESTEN" 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1940     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Rapport 9-22 Brukermedvirkning i hjemmetjenesten, utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg FR-rapporten Brukermedvirkning i hjemmetjenesten. 
Saksprotokoll KU 24/2022 FR-rapporten Brukermedvirkning i hjemmetjenesten. 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i hjemmetjenesten» 
til orientering og oversender rapporten til kommunestyre med forventninger om at 
anbefalingene følges opp av kommunedirektøren. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Den 24.2.2021 behandlet kontrollutvalget en sak om oppfølging av plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Følgende ble vedtatt:  

 
Kontrollutvalget bestiller to foranalyser fra Innlandet Revisjon IKS til møtet den 28.4.2021: 

- Digitalisering og innovasjon; bruk av velferdsteknologi/helseteknologi for å jobbe 
mer effektivt og gi mulighet for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig  

- Brukerperspektivet innen helse og omsorg 
 
Den 28.4.2021 ble de to foranalysene lagt fram. Kontrollutvalget valgte da å gå videre med 
et prosjekt om brukerperspektivet innen helse og omsorg, og vedtok følgende: 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om "Brukerperspektivet i helse og 
omsorg". Prosjektet avgrenses til å ha som formål å undersøke om kommunen har 
etablert systemer og rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i tildeling og 
utførelsen av hjemmebaserte tjenester, og om erfaringer fra brukere og pårørende 
blir brukt til å planlegge og forbedre tjenestene. Problemstillingene vedtas som 
foreslått. 

2. Prosjektplan legges fram for kontrollutvalget den 2.6.2021. 
 
Prosjektplan ble behandlet og godkjent den 2.6.2021, og det ble da lagt til grunn at 
prosjektet skulle avsluttes først i 2022 da utvalget har begrenset med ressurser.  
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Innlandet Revisjon IKS har ferdigstilt rapporten som er vedlagt saken. Revisor vil stille i møtet 
i kontrollutvalget og orientere om denne, og kontrollutvalget vil kunne stille utdypende 
spørsmål.  
 
Fakta 
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om Øyer kommune har systemer 
og rutiner for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning i hjemmebaserte tjenester, og om 
erfaringer fra pasienter/brukere og pårørende blir brukt til å planlegge og forbedre 
tjenestene. Følgende problemstillinger lå til grunn for prosjektet: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen at tjenestetilbudet i hjemmetjenesten gis i samarbeid 
med pasient/bruker og eventuelt pårørende? 

2. Har kommunen etablert et system for å innhente erfaringer og synspunkter fra 
brukere i hjemmetjenesten? 

3. I hvilken grad blir erfaringer og synspunkter fra brukere og pårørende brukt til å 
planlegge og forbedre hjemmetjenesten i Øyer kommune? 

 
Undersøkelsen er gjennomført via intervjuer og dokumentanalyse. I tillegg til å intervjue 
ansatte i kommunen, har revisor intervjuet leder for fellesrådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser i Øyer kommune. Det var planlagt at brukere skulle intervjues, da 
kontrollutvalget var opptatt av at deres syn skulle komme fram i rapporten. Dette er ikke 
blitt gjort. En av årsakene til dette var den pågående pandemien som gjorde det vanskelig å 
gjennomføre fysiske intervjuer. En annen årsak var at kommunen selv i februar/mars 2021 
gjennomførte en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten. I denne undersøkelsen ble 
brukeren spurt om blant annet brukermedvirkning. I og med at dette nylig var gjennomført, 
vurderte revisor at utbyttet av å intervjue brukere/pasienter ville være begrenset.  
 
Revisjonsrapporten beskriver de dokumentene som ligger til grunn, hvilke revisjonskriterier 
som er brukt samt hvordan hjemmetjenesten er organisert i Øyer kommune.  
 
Hver av de tre problemstillingene beskrives og vurderes i hvert sitt kapittel i rapporten. I 
dette saksframlegget legges kun konklusjoner per problemstilling fram, og det forutsettes at 
kapitlene 6-8 leses dersom man vil vite hva som ligger til grunn for de konklusjoner som 
revisor har kommet med.  
 
Problemstilling 1: I hvilken grad sikrer kommunen at tjenestetilbudet i hjemmetjenesten 
gis i samarbeid med pasient/bruker og eventuelt pårørende? 
 
Vår konklusjon er at Øyer kommune i hovedsak sikrer at brukere av hjemmetjenesten har 
innflytelse over sin hverdag og tjenestene som mottas. Øyer kommune omtaler 
brukermedvirkning i overordnede dokumenter som målsetting eller strategi. De har et system 
av prosedyrer som søker å sikre at de hjemmebaserte tjenestene utformes og endres i 
samarbeid med bruker og eventuelt pårørende. Enkelte prosedyrer og skjemaer er imidlertid 
ikke helt oppdaterte, og det kan foreligge prosedyrer som ikke er lagt i kvalitetssystemet 
TQM. 
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På bakgrunn av informasjon fra intervjuer og journaler, har vi inntrykk av at brukerne har et 
samspill med tjenesteyter. Kommunen har imidlertid et forbedringspotensial når det gjelder 
dokumentasjon av brukermedvirkning i hjemmetjenesten. Det kommer i liten grad frem av 
vedtak og journaler at brukerne har medvirket i forbindelse med tildeling og endring av 
tjenester. Brukernes opplevelse av hva som viktig for dem, og deres medvirkning til valg av 
tjenester, er også lite dokumentert. Vi fant også lite dokumentasjon på hvilken informasjon 
brukerne og eventuelt deres pårørende har fått om tjenesten. Det er viktig at kommunen 
finner hensiktsmessige måter å oppfylle kravene til dokumentasjon. 
 
Øyer kommune sørger i liten grad for at brukere av hjemmetjenesten, som har behov for 
langvarige og koordinerte tjenester, får tilbud om individuell plan og koordinator. Vi har ikke 
funnet dokumentasjon i journalene på at brukere har fått informasjon om retten til 
individuell plan. 
 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert et system for å innhente erfaringer og 
synspunkter fra brukere i hjemmetjenesten? 
 
De hjemmebaserte tjenestene i Øyer kommune benytter brukerundersøkelser for å innhente 
brukernes erfaringer og synspunkter. Kommunen innhenter også synspunkter fra 
representanter for brukerne. Kommunens felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser er høringspart i aktuelle saker. De orienteres om relevante saker og 
har mulighet til å uttale seg. Etter vår vurdering oppfyller kommunen således lovkravet i 
helse og omsorgstjenesteloven § 3-10. Vi vil likevel påpeke at kommunen, i arbeidet med å 
utvikle 
tjenesten, også kunne innhentet innspill og erfaringer fra frivillige organisasjoner, pårørende- 
og 
venneforeninger. Representanter for disse vil trolig, med sine erfaringer med 
hjemmetjenesten, kunne gi verdifulle innspill til arbeidet. 
 
Problemstilling 3: I hvilken grad blir erfaringer og synspunkter fra brukere og pårørende 
brukt til å planlegge og forbedre hjemmetjenesten i Øyer kommune? 
 
Vår konklusjon er at Øyer kommune benytter erfaringer og synspunkter fra brukere og 
pårørende til å forbedre hjemmetjenesten. Ledelsen har oversikt over tilbakemeldinger og 
klager og reviderer prosedyrene ved behov. 
 
Etter vår mening mangler kommunen systematikk i arbeidet med klagebehandling. Klagene 
drøftes i ledermøter, men det skrives ikke et felles referat som viser videre oppfølging. Det tar 
ofte lang tid før klagebehandlingen avsluttes. Dette gir et sårbart system ved fravær eller 
skifte av ansatte i ledelsen. Det kan være en risiko for at svikt og mangler i tjenesten 
vedvarer, selv om ledelsen på et tidspunkt har blitt gjort oppmerksomme på dem. 
 
Basert på disse konklusjonene og funnene har revisor kommet med følgende anbefalinger til 
kommunen om forhold som kan forbedres: 

- Kommunen bør sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementere dette i tjenesten. 
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- Kommunen bør sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker har 
fått om tjenestene. 

- Kommunen bør sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen bør vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen bør sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen kan vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
 
Vurdering: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten svarer opp de problemstillingene som kontrollutvalget hadde 
bestilt. Kontrollutvalget var i forkant opptatt av at brukerne måtte bli hørt/spurt i 
undersøkelsen. Revisjonen valgte å ikke intervjue brukere, da kommunen allerede hadde 
gjennomført en brukerundersøkelse der brukermedvirkning var tema i tillegg til utfordringer 
med fysiske møter grunnet pandemien. Dette virker som en fornuftig avveining, og revisor 
har i dokumentanalysene også hatt fokus på om brukerne har blitt hørt og om dette er 
dokumentert.  
 
Rapporten viser til at det jobbes bra på mange områder i Øyer kommune når det gjelder 
brukermedvirkning i hjemmetjenesten, og det er betryggende. Det framkommer allikevel en 
del anbefalinger som kommunen bør ta med seg i det videre arbeidet. Dette med å 
dokumentere, er en gjenganger i mange felt innen offentlig forvaltning. Det er viktig å 
dokumentere, både for nåtiden og framtiden.  
 
Revisor fant og at kommunen i liten grad sørger for at brukere av hjemmetjenesten, som har 
bruk for langvarige og koordinerte tjenester, får tilbud om individuell plan og koordinator. 
Dette kan kanskje være et resultat av at det ikke er dokumentert at denne informasjonen er 
gitt. Det er uansett viktig at aktuelle brukere får dette tilbudet. Det kan være vanskelig å 
orientere seg når man trenger tjenester fra flere områder, og dette tilbudet bør/skal 
koordineres.  
 
Det kan også synes som om at kvalitetssystemet TQM ikke har vært tilstrekkelig oppdatert. 
Det vurderes som viktig, særlig når det kommer nyansatte og vikarer som ikke er kjent med 
kommunens rutiner. Revisor presiserer også at det kan virke som om det mangler en 
systematikk i arbeidet med klagebehandling.  
 
Selv om revisor mener at kommunen etterlever lovkravet i helse og omsorgstjenesteloven § 
3-10, mener de at kommunen kunne blitt flinkere til å innheten innspill og erfaringer fra 
frivillige organisasjoner, pårørende- og venneforeninger. 
 
Tilbakemeldingen fra kommunedirektøren tyder på at det har vært en nyttig og lærerik 
gjennomgang av brukermedvirkningen i hjemmetjenesten. En del av anbefalingene er 
allerede tatt med inn i kommunens arbeid.  
 
Selv om kommunedirektøren sier at arbeidet med funnene i rapporten allerede er tatt tak i, 
så anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget får en skriftlig og muntlig tilbakemelding på 
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hvordan anbefalingene er fulgt opp om et halvt års tid. Da vil man få en samlet framstilling 
av hvordan de enkelte anbefalingene er fulgt opp. Sekretariatet har også endret ordlyd i 
anbefalingene fra bør til må. Dette kan kontrollutvalget vurdere i møtet.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget oversender forvaltningsrevisjonsrapporten til 
kommunestyret med et ønske om en tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt i 
kontrollutvalgets møte den 30.11.2022. Kommunestyret vil bli orientert i etterkant via 
kontrollutvalgets årsrapport for 2022.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 

hjemmetjenesten» til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
1.          Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 

hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder i 
Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser til, 
og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker har 
fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 30.11.2022 og 
orienterer om oppfølgingen. 

4.  
 
Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 10.06.2022 i sak 24/2022 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS ved Guro Selfors Lund presenterte rapporten og svarte på spørsmål.  
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I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering.  

2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende: 
 

 Innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 

hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder i 
Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser til, 
og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker har 
fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 30.11.2022 og 
orienterer om oppfølgingen. 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder i 
Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser til, 
og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker har 
fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
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- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 
venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 30.11.2022 og 
orienterer om oppfølgingen. 

 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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EIERSKAPSMELDING 2022-2024 OG EIERMELDING 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2200     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
82/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Forslag til Eiermelding 2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 116/18 Eiermelding 2018 
KS-sak 72/16 Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til Eierskapsmelding 2022-2024, som bygger på 
vedtatt Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019. I samme sak legges det fram forslag til 
Eiermelding 2022. 
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunelovens § 26-1 skal kommuner utarbeide en eierskapsmelding som 
vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden.  
 
Kommuneloven stiller krav til at eierskapsmeldingen skal inneholde:  

a) kommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som 

kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser nevnt i punkt 

b 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til ny eierskapsmelding. Meldingen byg-
ger på tidligere vedtatt «Eierskapspolitikk 2016-2019», som ble utarbeidet sammen med 
Gausdal og Lillehammer, og inneholder overordnede retningslinjer for kommunens eierskap 
og eierstyring. Disse er gjennomgått og oppdatert etter ny kommunelov og KS sine anbefal-
inger knytta til eierskap. 
 
Eierskapsmeldingen inneholder prinsipper og strategier for Øyer kommunes eierskapsinte-
resser. Eiermeldingen er den årlige rapporteringen på eierskapsutøvelsen.  
 
Om eierskapsmeldingen   
Innledningsvis beskrives formålet med meldingen. Kapitel 2 inneholder en gjennomgang av 
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de viktigste selskapsformene og rammebetingelsene for disse. Selv om interkommunalt sam-
arbeid etter kommuneloven ikke er en del av eierskapspolitikken, er det valgt å inkludere de 
vanligste formene for slikt samarbeid i gjennomgangen. Kapitlet er justert for å hensynta 
endringer i kommuneloven fra 2020. Kapitel 3 beskriver ulike motiv for selskapsdannelse. 
Kapitel 4 handler om eierstyring. Her har man presisert forskjellen mellom eier-
skapsstrategier, som er kommunens strategi for eierskapet, og selskapets forretningsstrate-
gi, som er styrets ansvar. Kapitel 5 beskriver styrets rolle og ansvar. Kapitel 6 omhandler rap-
portering, utbytte, avkastning og resultatmål. I kapittel 8 vises selskapene kommunen har 
eierandeler i og begrunnelse for eierskapet 
 
Om eiermeldingen  
I sak 116/18 Eiermelding 2018 vedtok kommunestyret å begrense framtidige eiermeldinger 
til å omtale utfyllende (etter tidligere utarbeidet mal) følgende selskaper:  

- Gudbrandsdal Energi AS 
- Ikomm AS 
- Glør IKS 
- Innlandet Revisjon IKS 
- Eidsiva Energi AS 

 
I oversikten er følgende nøkkeltall vurdert: 
Lønnsomhet: Totalkapitalrentabiliteten i et selskap viser hva den årlige avkastningen 
(inklusive finanskostnader) utgjør av selskapets samlete eiendeler. 
Soliditet: Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av egenkapitalen utgjør av selskapets 
samlede eiendeler. 
Likviditetsgrad: Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om hvor god likviditet et 
selskap har. Likviditet er et mål for selskapets betalingsevne. 
 
Eierrapporten er utarbeidet basert på regnskapstall og opplysninger om selskapenes drift 
og ledelse i 2020. Det samme gjelder opplysninger knyttet til organisasjon, dvs. at det er 
styremedlemmer og daglig leder som underskrev årsregnskap og -beretning for 2020 som er 
tatt med. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år med å avlegge 
regnskap og avholde generalforsamling.  
 
Vurdering: 
Forslag til Eierskapsmelding 2022-2024 bygger på tidligere vedtatte prinsipper for eierstyring 
i Øyer kommune, og er oppdatert i henhold til ny kommunelov. Det er ikke vurdert behov for 
andre større eller prinsipielle endringer.  
 
I forslag til Eiermelding 2022 omtales fem selskap etter tidligere vedtatt mal. I tillegg gis en 
oversikt over alle aksjeselskap og interkommunale selskap Øyer kommune har eierskap i, 
med nøkkeltall og formål med eierskapet. Det er bare to av selskapene som har finansielt 
motivert eierskap, dette er de to kraftselskapene kommunen har eierandeler i. For de øvrige 
selskapene er det ikke økonomiske formål som er motivet for eierskap.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2022 

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.08.2022 sak 48/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2022 
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NEDLEGGING AV TRETTEN RENSEANLEGG - OVERFØRING AV AVLØP TIL LILLEHAMMER 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2351     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
83/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
-Investeringsplan for tiltak for nedlegging av Tretten ra og overføring til Lillehammer ra 
«Investeringer Tretten ra 2023-2026» 
-Forprosjekt Tretten ra (Norconsult AS, mai 2018)-sammendrag 
-Beregning av årskostnader (grunnlag) 
-Detaljert kostnadsoverslag - alternativ 3 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
-Forprosjekt Tretten ra (Norconsult AS, mai 2018) 
-Utslippstillatelse for Øyer kommune (datert 08.07.2022, Statsforvalteren i Innlandet) 
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i KST-vedtak i sak 64/22 den 16.06.2022, legger kommunedirektøren frem 
egen sak vedr. investeringer for tiltak for nedlegging av Tretten renseanlegg og overføring av 
avløp til Lillehammer renseanlegg. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at alternativ 3 i forprosjekt (Norconsult AS – mai 2018) 
gjennomføres og at investeringsplan for dette godkjennes av kommunestyret. 
 
Saksutredning: 
Under behandling av investeringsplan for 2023-2026 i Kommunestyret den 16.06.2022, sak 
64/22, ble det vedtatt å utsette behandling av rammene for investeringer i Tretten 
renseanlegg inntil egen sak ble fremlagt. 
 
Kommunedirektøren legger med dette frem egen sak som beskriver årsakene til det 
fremlagte investeringsbehovet. 
 
Tretten renseanlegg har siden 2015 hatt store problemer med å overholde fastsatte 
rensekrav. Det har blitt vurdert og utført tiltak sammen med TINE Meieri Tretten, uten at 
forholdene har blitt vesentlig bedret. TINE ble tilknyttet Tretten renseanlegg i 2008 og dette 
fungerte godt frem til 2015. Ved en endring av produksjonen i 2015 ble renseeffekten 
vesentlig dårligere ved Tretten ra, og det er nærliggende å tro at nettopp 
produksjonsendringen var årsaken til dette. Det er ikke påvist noen konkret årsak, men en 
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belastning som i enkelte tilfeller kan overstige renseanleggets kapasitet eller være helt opp 
mot dimensjonert kapasitet, antas å være problemet. Det er spesielt rensingen av fosfor som 
blir for dårlig. Det har hele tiden vært en god dialog mellom TINE Meieriet Tretten, 
Statsforvalteren og Øyer kommune om utfordringene. 
 
Øyer kommune har på bakgrunn av renseproblemene, og det faktum at det etter ca. 20 år 
siden forrige renovering og vel 40 år siden at renseanlegget ble bygget er et betydelig 
rehabiliteringsbehov, utarbeidet et forprosjekt som vurderte 4 forskjellige alternativer: 

1. Ombygging og utvidelse av eksisterende renseanlegg 
2. Nytt renseanlegg til erstatning for eksisterende renseanlegg 
3. Overføring av avløpsvann fra Tretten renseanlegg til Lillehammer renseanlegg 
4. Oppgradering og rehabilitering av Tretten renseanlegg ekskl. prosessavløp fra TINE. 

(TINE må oppgradere forrenseanlegget til komplett renseanlegg med separat utslipp) 
Forprosjektet anbefaler at alternativ 3 velges, med noen forbehold. 
Det vises til vedlagte sammendrag fra forprosjekt som vurderer de enkelte alternativer. 
 
Øyer kommune har mottatt ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren fra 08.07.2022. 
Tillatelsen tar opp alle forhold vedr utslipp av avløpsvann. Det vesentlige i denne saken, er 
utslippsbegrensningene for Øyer kommune og krav om nedlegging av Tretten renseanlegg 
innen den 31.12.2024. 
 
Utslippstillatelsen baserer seg på belastningsberegninger fra Lillehammer, Gausdal og Øyer 
kommuner og er forsøkt tilpasset disse og eksisterende kapasitet ved Lillehammer 
renseanlegg. I eksisterende belastning er belastning fra Tretten ra inkludert. Tillatelsen for 
Øyer kommune legger opp til en mulig økning av avløpsbelastningen på ca. 40% i forhold til 
dagens beregnede belastning (største ukentlige middelmengde). Belastningen fra Tretten ra 
vil måtte døgnutjevnes da ledningsnettet ikke har kapasitet til de øyeblikksmengdene som 
kan oppstå. Maks døgnbelastning hittil ved Tretten ra, har vært på ca. 500 m3. Dette 
tilsvarer en maks mengde på ca. 6 l/s. Med en oppgradering av pumpestasjoner og 
ledningsnett som angitt i forprosjekt og innlagt i investeringsplan for 2023- 2026 vil maks 
kapasitet være ca. 12 l/s. Det vil si at ledningsnettet vil kunne motta en god del mere 
avløpsvann fra Tretten inkl. hytteområder som Musdalseter etc. 
 
Beregninger som Statsforvalteren har lagt til grunn for tillatelsen: 
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Vurdering:  
Manglende overholdelse av rensekrav og oppgraderingsbehov gjør det påkrevet å gjøre noe 
med Tretten renseanlegg. Utarbeidet forprosjekt fra Norconsult AS (mai 2018) synliggjør en 
økonomisk gevinst ved å legge ned Tretten ra og å overføre avløpsvannet til Lillehammer ra.  
 
Ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren gjenspeiler nok også tidligere dialog og konklusjonen 
i forprosjektet. En overføring av avløpsvannet til et stort anlegg som Lillehammer ra, vil gjøre 
renseresultatene mindre sårbare ved evt. utslipp fra TINE med unormal 
forurensingsbelastning. Dette vet vi fra tid til annen vil forekomme selv om vi samtidig med 
en etablering av overføring avløp til Lillehammer ra, vil måtte få på plass ny påslippsavtale 
med TINE med klare krav om hvilke forurensingskonsentrasjoner som kan slippes på 
kommunalt nett.  
 
Forprosjektet uttrykker en viss usikkerhet vedr. luktproblematikk og eventuelle påkostnader 
på Lillehammersiden. Når det gjelder luktproblematikk har Øyer kommune prøvepumpet ca. 
halvparten av hele avløpsmengden som kommer inn på Tretten ra til Lillehammer ra i over et 
år. Det viser seg at luktproblematikken reduseres jo mere som pumpes, så dette anses ikke 
lenger som noe problem. Norconsult AS har i sitt kostnadsoverslag lagt inn 4,4 mill. kr til 
luktbehandling. Dette synes nå å være unødvendig å etablere. Kostnadsoverslaget kan 
dermed reduseres med ca. 6 mill. kr (inkl. prosjektering/byggeledelse 15%, og uforutsett 
20%) til ca. 40 mill. kr.  
 
Det er i forslaget til investeringsplan lagt opp til en kostnad på ca. 48,3 mill. kr. En har her 
forsøkt å ta høyde for en prisstigning som en vet vil komme. Hvorvidt en 20% prisøkning fra 
2018 vil være tilstrekkelig er imidlertid høyt usikkert. 
 
Når det gjelder investeringer på Lillehammersiden, vet vi det vil komme en del i forbindelse 
med rehabilitering av pumpestasjoner og utskifting av ledningsnett. Dette vil uansett måtte 
komme da det er et rehabiliteringsbehov. Øyer kommune vil måtte påse at fremtidig 
kapasiteter økes slik at kapasitetsbehov for fremtidig utbygging samtidig ivaretas. Påslippet 
fra Tretten utgjør i svært liten grad noe påvirkning på dette. Maks kapasitet til Lillehammer i 
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dag er ca. 63 l/s(pumpekapasitet). Ledningsnettet er utbygd til ca. 90 l/s. Ved maks 
belastning (nyttår og påskehelg ) bør det settes begrensing til påslipp fra TINE (det 
produseres ikke ved TINE i dag, i nyttårshelgen eller påskehelgen). Dvs. si at påslipp fra 
Tretten under maks belastning vil utgjøre omtrent 5 % (200-250 m3/d) av det totale 
påslippet til Lillehammer. 
 
Øyer og Gausdal kommuner har iverksatt en utredning for å få opp evt. konsekvenser for 
utvidelse ved Lillehammer renseanlegg når maks belastning i henhold til ny utslippstillatelse 
(2030) nås. En kan heller ikke her balansere belastningstall slik at påslipp fra Tretten 
renseanlegg alene vil utgjøre hvorvidt tiltak må gjennomføres. Dimensjoneringsmarginene 
for fremtidig belastning må ha en større sikkerhetsfaktor en hva dette påslippet alene utgjør. 
 
Mye av ledningsanlegget som må oppdimensjoneres, er lagt under Mjøsaksjonen sist på 
1970-tallet. Det er etter 50 år etter hvert også behov for en oppgradering av i hvert fall deler 
av dette ledningsanlegget. Totalt er det anslått en kostnad for oppdimensjonering av 
ledningsanlegg på ca. 10 mill. kr. En vil hermed også få en oppgradering av ledningsnettet. 
 
I årskostnadene er det lagt til grunn en kostnad for rensing av avløpsvann ved Lillehammer 
ra på 7 kr/m3. Dette vil nok økes betraktelig ved inngåelse av ny avtale med Lillehammer ra, 
da reell rensekostnad nok er en god del høyere. M3-pris for rensing ved Tretten ra i 2017 er i 
forprosjektet beregnet til ca. 30 kr/m3. Ut fra gebyrregulativet for Lillehammer kommune 
bør m3-pris ikke overstige 20 kr/m3 (2022). Dette vil da tilsvare en økt årskostnad på ca. 1,5 
mill. kr (120.000 m3 x 13 kr/m3) for alternativ 3. Likevel vil årskostnaden ligge ca. 0,5 mill. kr 
lavere enn alternativ 2. 
 
Rentesats som er lagt til grunn for kapitalkostnader er på 2,5%, Ved en rentefot over dette 
vil årlige kapitalkostnader for alternativ 1 og 2 øke forholdsmessig mere enn alternativ 3. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner foreslåtte investeringer for nedlegging av Tretten ra og 
overføring av avløp til Lillehammer2023-2026, i henhold til vedlegg,  
«Investeringer Tretten ra 2023-2026». 
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.08.2022 sak 49/22 
 
Behandling: 
Ingeniør Per Georg Svingen svarte på spørsmål. 
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Gruppeleder Brit K Lundgård (Ap) fremmet Øyer Arbeiderparti sitt forslag:  

• Vedtak om nedlegging av Tretten renseanlegg utsettes til en uavhengig tredjepart har 
gjennomgått kostnads- og investeringsoverslagene for alternativene som er 
presentert i dokumentet. Den uavhengige gjennomgangen skal ferdigstilles 
innen 30.11.2022 og legges frem til politisk behandling i forbindelse med 
økonomiplan og årsbudsjett 2023. 

• Det skal også angis i saksdokumentet hvilke fremtidige investeringer som forventes i 
tilknytning til Lillehammer Renseanlegg.  

 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer Ap sitt 
forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer 
(2 Ap, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner foreslåtte investeringer for nedlegging av Tretten ra og 
overføring av avløp til Lillehammer2023-2026, i henhold til vedlegg,  
«Investeringer Tretten ra 2023-2026». 
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KLAGE PÅ VEDTAK  - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING 
AV BESTEMMELSER 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: L13 &02  
Arkivsaksnr.: 22/2224     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
84/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Klage fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie  
- Klage fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg  
- Klage fra Anne Ulset  
- Klage fra Tonje Elisabeth Komnæs  
- Vedtak om reguleringsendring (særutskrift), 28.04.22 
- Vedtak om reguleringsplan (særutskrift), 19.02.15 
- GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 

KOMMENTARER  
- Fire uttalelser fra klagerne etter høring (merknader), 03.02.22, 04.02.22 
- Høring 
- Reguleringskart 
- Reguleringsbestemmelser  
- Kommentarer fra Vestsiden AS 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet et vedtak om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Hafjell Skianlegg Mosetertoppen (Plan id. 201301A) den 28.04.22. Melding 
om vedtak ble sendt den 04.05.22. Kommunen har mottatt fire klager på planvedtaket. Alle 
klagene blir behandlet i dette saksfremlegget, men det gjøres en særskilt vurdering av hver 
klage. Det er fremsatt like anførsler i flere av klagene, og noe gjentakelse vil derfor 
forekomme. Samtlige klager er fra eiendom gbnr. 16/407 (se kart nedenfor) og de har 
rettslig klageinteresse. 
 
Klage nr. 1 er fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie. Klagen er mottatt den 25.05.22 og er 
levert rettidig.  
 
Klage nr. 2 er fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg. Klagen er den mottatt 25.05.22 og 
er levert rettidig.  
 
Klage nr. 3 er fra Anne Ulset. Klagen er den mottatt 25.05.22 og er levert rettidig.  
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Klage nr. 4 er fra Tonje Elisabeth Komnæs. Klagen er mottatt den 26.05.22 og er fremsatt 
dagen etter utløpet av klagefristen. Komnæs ber om at klagen likevel skal tas til behandling 
da fristoversittelsen skyldes arbeid i livsnødvendig sektor med døgnvakter flere dager på rad 
og hun hadde derfor ikke anledning til å levere inn klagen på et tidligere tidspunkt. 
Kommunedirektøren mener at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd jf. 
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Det legges vekt på arbeidssituasjonen til klager 
og den korte fristoversittelsen. En evt. endring av vedtaket kan påføre eier av området som 
omfattes av reguleringsendringen skade eller ulempe, men mener at innrettelseshensynet 
ikke kan tillegges for stor vekt ved en fristoversittelse på en dag. Det legges også vekt på at 
kommunen har mottatt 3 andre klager på vedtaket som er fremsatt innen fristen. Det er 
derfor begrenset hvordan endringen kan medføre «skade eller ulempe for andre» jf. 
forvaltningsloven § 31 annet ledd.  
 
Klagene omhandler i hovedsak at det ikke ønskes leilighetsbygg på skistadion. Klagerne 
mener at kommunens intensjon ikke var å tillate leilighetsbygg innenfor området 
«SKI/SKT/V/P» i 2015 og at endringene som er vedtatt 28.04.22 krever ordinær 
reguleringsprosess. Det er også reist spørsmål om behandlingen av habilitet i 
kommunestyret.   
 
Vestsiden Invest AS har sendt inn kommentarer til klagen i brev datert 01.08.22. Det er 
Mosetertoppen skiline drift AS er registrert eier av området som direkte er berørt av 
reguleringsendringen (gbnr. 16/367). Mosetertoppen skiline drift AS er datterselskapet til 
Vestsiden Invest AS. Kommentarene er i det vesentlige like kommunedirektørens 
vurderinger av anførslene, og blir derfor ikke kommentert særskilt i saksfremlegget. 
Kommentarene ligger vedlagt og er tatt til etterretning.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagene begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagene sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
  
 
Saksutredning: 
 
Retting av reguleringsplanen 
Øyer kommune tok initiativ til å rette opp åpenbare mangler og feil i reguleringsplan Hafjell 
Skianlegg Mosetertoppen (Plan id. 201301A) i vedtak datert 28.04.22. I forbindelse med 
sluttbehandlingen i 2015 ble det tatt inn i pkt. 4.8 at området «SKI/SKT/V/P» skulle kunne 
bebygges med leilighetsbygg. Pkt. 5.4 ble den gang ikke korrigert slik at den ble i samsvar 
med pkt. 4.8.  
 
I reguleringsendringen ble det i tillegg inntatt nye bestemmelser om tillatt grunnmurshøyde 
og utsjakting til garasjeanlegg i pkt. 4.8.  
 
Rettslig grunnlag 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å forta endringer av gjeldende reguleringsplan etter en 
forenklet prosess fremgår av plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd: 
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Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.  
 

Det må vurderes om endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig» og 
endringene må ikke gå «ut over hovedrammene i planen». Det ble foretatt en lovendring av 
bestemmelsen den 01.07.17.i Lovgiver mente at det var en snever adgang til å endre 
reguleringsplaner gjennom en enklere prosess for mindre endringer. Lovendringen innebærer at 
flere endringer som oppfyller de nye vilkårene skal kunne endres gjennom en enklere 
saksbehandlingsprosess fremfor en ordinær reguleringsprosess. Kommunen skal i større grad 
kunne anvende et planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres 
etter de enklere saksbehandlingsreglene. Lovgiver ønsker å få en mer fleksibel og 
ressursbesparende gjennomføring av enklere planendringer.  
 
Kommunen skal gjøre en planfaglig og praktisk vurdering, og det er ikke størrelsen på endringen 
som i seg selv er avgjørende. I vurderingen skal kommunen legge vekt på konsekvensene for 
omgivelsene og behovet for bredere medvirkning. Dersom endringene er omstridte eller 
konfliktfylte, bør endringene gjøres gjennom en ordinær planprosess.ii Selv om det foreligger 
protester fra naboer, vil kommunen likevel kunne gjøre endringer etter plan- og bygningsloven § 
12-14 annet ledd, men endringer i strid med nasjonale og viktige regionale interesse som gir 
grunnlag for innsigelse må gjøres gjennom en ordinær reguleringsprosess.  
I vurderingen må det tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir 
berørt. Videre må endringene være innenfor planens hovedramme, og hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder kan ikke berøres.   
 
 
 

 
i Prop.149 L (2015-2016) kapittel 8 
ii Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 12-14. Endring og 
oppheving av reguleringsplan, Juridika (kopiert 18. juli 2022) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-14/kommentar/ 
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Klagernes eiendom markert med blått (gbnr. 16/407). Planendringen omfatter gbnr. 16/367, og 
kommunen har gitt tre rammetillatelser innenfor området etter planendringen (se røde bygg på gbnr. 
16/367).  
 
 
Berørte parter fikk anledning til å uttale seg før det ble fattet vedtak jf. plan- og 
bygningsloven § 12-14 tredje ledd. Samtlige parter som klager hadde merknader til 
planendringen, og kommunedirektøren har kommentert merknadene i dokument 
«GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER» før planendringen ble vedtatt. Hensynet til medvirkning i planprosessen 
fra klagerne er ivaretatt jf. plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd. 
 
Motstrid i plandokumenter fra 2015 
Reguleringsbestemmelser 
Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene; 
 
I pkt. 4.8 åpner for at område SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg. 
«Områder som bebygges med leilighetsbygg: Områdene BFR4 til BFR7, samt BFR 10, 
BFR11 og SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg[..]» 
 
I pkt. 5.4 i reguleringsbestemmelsene er leilighetsbygg ikke nevnt. Det står at SKI/SKT/V/P er 
«kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering.» 
 
Vedtak (særutskrift) datert 19.02.15 
I rådmannens kommentarer til Oppland Fylkeskommune er det klart at kommunens 
intensjon er å regulere leilighetsbygg; 
«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P 
(Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Det er i 
reviderte bestemmelser lagt opp til at leilighetsbygg ikke tillates på BFR1 ,2 og 3, da disse 
ligger inntil allerede utbygde områder, eller områder under utbygging. Svært viktig å kunne 
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ha leilighetsbygg på områdene lenger unna, spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 
og 7), samt på SKI/SKT/V/P[…]» 
 
Videre i vedtaket har rådmannen kommenater til Harald Walder som protesterte på at det 
åpnes for å tillate leilighetsbygg i reguleringsplanen. Rådmannen gir følgende kommentar til 
Walder: 
«I tillegg ønsker regulant å ha muligheten å bygge leilighetsbygg i tilknytning til fremtidig 
skistadion på Mosetertoppen til utleie til større grupper og idrettslag. […] Det vises også her 
til kommentar merkand Oppland fylkeskommune pkt 2.» 
 
 
Vurdering: 
 
Klage nr. 1 fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie 
 

• Klager betviler at intensjonen var at området skulle benyttes til luksusleiligheter fra 
starten av, da det i særutskriften fra 2015 fremkommer mer som leiligheter i 
forbindelse med skistadion (til aktive utøvere osv.). 

 
Begrepet «luksusleiligheter» er ukjent for kommunedirektøren. Rammene for bygging av 
leilighetsbygg er allerede inntatt i reguleringsplanen fra 2015, og kommunen har kun gjort 
mindre endringer av tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg.  
 
I vedtak den 28.04.22 er følgende vurdering gjort av kommunens intensjon av 
reguleringsplanen:  

«Ved gjennomgang av saksframlegg og særutskrift for behandlingen i 2015 viser disse at skistadion til 
sluttbehandling av planforslaget ble foreslått og tiltenkt utbygging med leiligheter, jf. rådmannens 
kommentar pkt. 2 til merknad fra Oppland fylkeskommune datert 11.2.2014; « Bestemmelsene er nå 
supplert med eget punkt om definisjoner, der dette er angitt (§4.4).Det er svært viktig å kunne ha 
leilighetsbygg på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter 
som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene … 
spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha 
rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.»  
 
I kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer, ble bestemmelsenes pkt 5.4 ikke korrigert 
mht. å oppdatere denne med byggeformål tilsvarende pkt. 4.8. Dette skulle vært gjort for å kunne 
åpne for leilighetsbygg på skistadion.  
 
Siden denne påkrevde sammenheng har falt ut ved sluttvedtak, og det er helt klart at intensjonen var 
å tillate leilighetsbygg på skistadion, fremmer Øyer kommune denne planendringen som en endring av 
reguleringsplan etter § 12-14 i plan- og bygningsloven. 

 
Kommunedirektøren mener at det er opplagt at intensjonen var å regulere leilighetsbygg på 
SKI/SKT/V/P og viser til ordlyden i særutskriften: «Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg[..] 
på SKI/SKT/V/P».  Det er både omtalt i vedtatte reguleringsbestemmelser pkt. 4.8 og i 
vedtaket (særutskrift) fra 2015. At leilighetsbygg ikke fremgår av pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Kommunedirektøren erkjenner at planprosessen i 2015 burde vært bedre 
gjennomført, noe som ble redegjort i vedtak datert 28.04.22; 

«I det legges det forventninger til regulant om å foreslå redigering av plandokumentene slik som de i 
dialog etter offentlig ettersyn burde tatt initiativ til. Likeledes burde Øyer kommune selv sett 
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nødvendigheten av dette dersom regulant ikke tok slik initiativ. Når det gjennomføres plangrep som 
ikke speiles i dokumentene som har vært på offentlig ettersyn, bør disse dokumentene enten 
redigeres, eller det bør legges ved et notat som omtaler endringene som skal «overstyre» 
planbeskrivelse som har vært på høring der det er nødvendig å forklare hvorfor det er avvik mellom 
dokumenter. Slik oppnås sporbarhet i planprosessens juridiske dokumenter. Kommunedirektøren vil 
ta lærdom av dette i kommende plansaker.» 

 
I vedtaket datert 19.02.15 står det at det er «svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] for å 
kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.» Kommunen antar at de 
som kjøper leiligheter på skistadion vil være aktive skiløpere, men kommunen kan ikke kreve 
at de eier eller leier leiligheter skal være aktive skiløpere. Hva som anses som «rimelige 
leiligheter» er også vagt. Det er ikke inntatt i reguleringsbestemmelsene at leilighetene skal 
være «rimelige» eller at de skal benyttes av «aktive skiløpere». Videre ser kommunen at 
deler av området kan fremstå som mer privatisert. På en annen side eies ikke området av 
det offentlige, og eieren kan utforme utearealet i tråd med bestemmelsene og styre tilgang 
til området for allmennheten. Selv om det er normalt at skianlegg er åpent for alle, er det 
ikke et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. Slik 
reguleringsplanen ble utformet i 2015 kan området bebygges på forskjellige måter og eier 
har en stor frihet til å velge. Det er ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer 
tiltak, og det blir opp til eier å utforme området innenfor planens rammer (leilighetsbygg, 
skianlegg, skiløyper, veg og parkering).  
 
Til tross for mangler ved planprosessen fra 2015 mener kommunedirektøren at det 
foreligger flere dokumenter som redegjør for at intensjonen til kommunen og regulant var å 
åpne for leilighetsbygg på skistadion. Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet på 
dette punktet.  
 

• Langsiktighet i reguleringsplaner 
Klager anfører at de forholdt seg til pkt. 5.4 da de kjøpte eiendom i 2020 i nærheten av 
skistadion, noe kommunen må ta hensyn til ved endring av reguleringsplanen. Klager 
skriver at de må «kunne forutsette en viss langsiktighet i reguleringsplaner og ikke noe 
som totalt endrer karakter i området.»  

 
Som utgangspunkt kan kommunen som reguleringsmyndighet fritt endre planer slik at den 
gis et annet innhold, og den eneste begrensningen er at vedtaket må være saklig begrunnet i 
reguleringsmessige hensyn.iii Kommunedirektøren mener at reguleringsendringene i liten 
grad endrer gjeldende reguleringsplan. Selv om leilighetsbygg ikke er nevnt i teksten i pkt. 
5.4, opphever ikke den pkt. 4.8 der leilighetsbygg tillates på området. Alle 
reguleringsbestemmelser er juridisk bindende, og ved motstrid må bestemmelsene tolkes. 
En rettskilde for tolkningen er øvrige plandokumenter. Kommunedirektøren mener at det er 
opplagt at reguleringsplanen tillater leilighetsbygg. Langsiktighet og forutberegnelighet taler 
for at kommunen ikke bør gjøre begrensninger i planen da eier av gbnr. 16/367 har igangsatt 
prosjektering og fått tillatelse til å bygge innenfor gjeldende reguleringsplan. 
 

 
iii Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygnings-rett, del I. Plan-legging og ekspropriasjon, 3. 
utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 312, Juridika (kopiert 19. juli 2022) 
https://juridika.no/fagbok/plan-og-bygningsrett-del-i/3/kapittel_13/8/1/%C2%B61 
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Kommunedirektøren har forståelse for at klager ikke ønsker at det føres opp leilighetsbygg i 
nærheten av deres eiendom og at leilighetsbygg kan påvirke blant annet utsikten deres. 
Kommunen ønsker likevel å vedta reguleringsendringen for å rette opp åpenbare feil samt 
justere tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg. Reguleringsendringene endrer 
ikke områdets karakter og er i samsvar med reguleringsplanen og dens intensjon fra 2015.  
 

• Klager mener at reguleringsendringen må tilpasses utbyggingen som er gjort siden 
2015 og skriver følgende; «Hvis kommunen likevel kommer til den konklusjon at 
SKI/SKT/V/P skal kunne benyttes til leilighetsbygg må de ta inn over seg at området 
har blitt utbygget siden 2015 og må tilpasse en eventuell endring i reguleringsplan til 
bygningsmasse som har kommet siden den tid og regulere til samme betingelser som 
eksisterende leilighetsbygg, reguleringsplan pkt 4.7. Vi mener at kommunen i dette 
tilfellet har fattet et vedtak som går på tvers av intensjonen, overordnet 
reguleringsplan og som har store konsekvenser for naboer og brukere av 
Mosetertoppen skistadion.» 

 
Kommunedirektøren mener at det ikke er behov for å gjøre andre tilpasninger enn det som 
fremgår av reguleringsbestemmelser datert 19.02.15 og endringer gitt i vedtak datert 
28.04.22. Endringene er i tråd med intensjonen og reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015, 
og forholdet til naboer og brukere av skistadion ble tilstrekkelig vurdert i 2015 ved 
reguleringen av utnyttelsesgrad, møne- og gesimshøyde osv. At et lite område 
maksimaliserer utnyttelsesgrad er fullt mulig, selv om delområdene rundt har blitt utbygd 
med en lavere utnyttelsesgrad. Kommunedirektøren har forståelse for at klager vil bli 
påvirket av at det bygges leilighetsbygg. Kommunen mener likevel at det er viktigere å rette 
opp reguleringsplanen slik at den blir i tråd med dens opprinnelige intensjon og i samsvar 
med øvrige reguleringsbestemmelser. Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen 
begrunnet på dette punktet.  
 

• Klager anfører at endringene er så omfattende at det kreves en ordinær planprosess 
og at kommunen ikke kan vedta endringer etter plan- og bygningsloven § 12-14 
annet ledd.  

 
Endringer som ble vedtatt 28.04.22; 
Tillegg i pkt. 4.8:  

 
Tillegg i pkt. 5.4: 

 
 
Følgende fremgår av plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd: 
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Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan 
når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

 
For å kunne foreta endringer etter denne bestemmelsen må endringene i liten grad «påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig» og heller «ikke går ut over hovedrammene i planen». 
Kommunen skal gjøre en planfaglig og praktisk vurdering, og det er ikke størrelsen på endringen 
som i seg selv er avgjørende. I vurderingen skal kommunen legge vekt på konsekvensene for 
omgivelsene og behovet for bredere medvirkning. Dersom endringene er omstridte eller 
konfliktfylte, bør endringene gjøres gjennom en ordinær planprosess.iv Selv om det foreligger 
protester fra naboer, vil kommunen likevel kunne gjøre endringer etter plan- og bygningsloven § 
12-14 annet ledd, men endringer i strid med nasjonale og viktige regionale interesse som gir 
grunnlag for innsigelse må endringene gjøres gjennom ordinær reguleringsprosess. I vurderingen 
må det tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir berørt. Videre må 
endringene være innenfor planens hovedramme, og hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder kan ikke berøres.   
 
Følgende vurdering ble gjort av Øyer kommune i vedtak datert 28.04.22; 

 
«Kommunedirektøren er av den oppfatning at endringen har som hovedhensikt å rette 
plandokumentene slik at de blir i tråd med intensjonen før sluttbehandling. I saksframlegget 
til sluttbehandling skriver kommunedirektøren: «Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg 
på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan 
benyttes av aktive skiløpere mv. Det er i reviderte bestemmelser lagt opp til at leilighetsbygg 
ikke tillates på BFR1, 2 og 3, da disse ligger inntil allerede utbygde områder, eller områder 
under utbygging. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene lenger unna, spesielt 
mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha 
rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Disse ligger da såpass langt unna 
områder som er tatt i bruk at det ikke vil påvirke disse. Videre vil kjøpere / utbyggere i disse 
nye områdene være klar over mulighetene for leilighetsbygg når de kjøper / starter opp.» 
(Kommunedirektørens understrekning). 
Regionale myndigheter har ikke hatt merknader av betydning. Kun fem gjenboere har gitt 
merknad. Det er sendt ut høringsbrev til alle innenfor planområdet, i underkant av 250 
personer. Det er kun de gjenboerne som blir direkte berørt hva gjelder utsikt som mener 
dette er en prosess som ikke kan gjennomføres. Kommunedirektøren finner at de negative 
merknadene fra fem gjenboere ikke er av en slik art at planprosessen ikke kan gjennomføres 
med forenklet saksgang for planendring. Kommunedirektøren finner heller ikke at de andre 
elementene veilederen trekker frem som eksempler som utløser full planprosess kan komme 
til anvendelse her. Skistadion var avsatt til et kombinert anleggsformål og kan ikke ansees å 
være av verdi for friluftslivet i så måte. Ikke er skistadion et viktig element for infrastruktur 
eller annen utvikling av reguleringsplanen slik den nå foreligger. 

  […] 
I hvilken grad endringen påvirker gjennomføring av planen for øvrig har sammenheng med 
hvordan tidligere planprosess leses. Er det en feil som kan rettes opp der det er felles 
forståelse av planens innhold og intensjon, eller gir planen grunnlag for ulike tolkninger og en 
uforutsigbarhet der endringen har en innvirkning og konsekvens for berørte parter som det 
burde vært opplyst om. Dette gjelder funksjon, formål, rammer og innhold som tillegget etter 
offentlig ettersyn gir (pkt 4.8. … SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg). 

 
iv Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 12-14. Endring og 
oppheving av reguleringsplan, Juridika (kopiert 18. juli 2022) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-14/kommentar/ 
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Kommunedirektøren har vurdert at denne endringen ikke påvirke planen for øvrig. Høringen 
viser at endringen er i begrenset grad konfliktfylt i forhold til planområdet. Dette har også en 
naturlig sammenheng med i hvilken grad naboer i planområdet i større eller mindre grad blir 
berørt. Disse merknadene er samlet fra de som i en utbygging blir sterkest berørt som 
nærmeste naboer.» 
 

Endringen i pkt. 5.4 
Endringen i pkt. 5.4 retter opp en mangel og utfylling av en bestemmelse slik at den blir i 
samsvar med en annen reguleringsbestemmelse, og kommunedirektøren anser endringen 
som minimal. Ved å lese reguleringsbestemmelsene er det klart at leilighetsbygg skulle vært 
omtalt i pkt. 5.4. Pkt. 4.8 i reguleringsplanen har overskrift «Områder som bebygges med 
leilighetsbygg», og SKI/SKT/V/P er et av flere områder som er nevnt i bestemmelsen. I vedtak 
datert 19.02.15 er det utvilsomt for kommunedirektøren at pkt. 4.8 er korrekt angitt og at 
pkt. 5.4 skulle vært korrigert og rettet før vedtakelse av reguleringsplanen. Korrigeringen 
som nå er gjort i pkt. 5.4 anses derfor som en mindre endring av reguleringsplanen med små 
eller nærmest ingen konsekvenser for omgivelsene, og kommunedirektøren kan derfor ikke 
se at det er behov for en bredere medvirkning. Etter en konkret vurdering mener 
kommunedirektøren at endringene ikke påvirker gjennomføringen av planen, snarer sørger 
den for at planen kan gjennomføres slik den var tiltenkt og regulert i pkt. 4.8.  Endringen går 
derfor heller ikke utover hovedrammene i reguleringsplanen. Hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder blir ikke berørt. Endringen er omstridt da flere naboer har levert inn 
uttalelser i planprosessen samt klager på vedtaket. Kommunedirektøren mener likevel at 
endringen kan gjøres med forenklet planprosess hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 
annet ledd. Endringen er ikke en realitetsendring av reguleringsplanen og anses som en 
formalitet da den kun foretar en rettelse for at den skal være i samsvar med 
reguleringsplanen for øvrig.  
 
Endringer i pkt. 4.8 
Endringene i pkt. 4.8 anses også som mindre endringer av reguleringsplanen med små 
konsekvenser for omgivelsene. Kommunedirektøren kan heller ikke her se at det er et behov 
for en bredere medvirkning. Endringene påvirker ikke gjennomføringen av planen og er i tråd 
med formål og reguleringen av området. Kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å 
løse parkering i kjeller og mener at det er et behov for å heve grunnmurshøyde slik at 
tråkkemaskin/løypemaskin kan komme inn i p-garasje under bebyggelsen. Endringene går 
ikke utover hovedrammene i reguleringsplanen da det er mindre justering av rammene for 
tiltak som allerede er regulert. Natur- og friluftsområder blir ikke berørt. Endringene i dette 
punktet er ikke omstridte eller konfliktfylte. Kommunedirektøren mener at endringene kan 
gjøres med forenklet planprosess hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.  
 
Kommunedirektøren mener at endringene kan gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§ 12-14. 
 
 

• Inhabilitet 
Klager anfører at 10 % av kommunestyret var inhabile og skriver følgende;  
«Videre ble endringen av reguleringsplan vedtatt i Kommunestyret den 
28.04.2022 sak 45/22 der 10% av kommunestyret ble meldt inhabile pga hhv 
styreleder og eier av utbyggingsselskapet.» 
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To kommunestyrerepresentanter ble erklært inhabile i saken (Roar Øien og Stein Plukkerud). 
Begge fratrådte ved behandlingen av saken. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem for 
Roar Øien. Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil fordi 
kommunerepresentantene som ble erklært inhabile ikke deltok i behandlingen av saken. 
Varamedlemmet var habil til å behandle saken og kommunestyret var vedtaksføre jf. 
kommuneloven § 11-9 første ledd.  
 
Vurderingene av habilitet i kommunestyret:  

«Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styreleder i utbyggingsselskapet, 
prosjektleder og ansatt i selskapet som eier disse selskapene. Roar Øien fratrådte. Ordfører 
fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav 
e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem. 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av utbyggingsselskapet. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Plan- 
og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret.»v 
 

Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger feil ved vurderingene eller behandlingen av 
kommunestyremedlemmenes habilitet og kommunestyret var vedtaksføre. 
 
 
Klage nr. 2 fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg. 

• Klager anfører at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet plan og skriver at 
SKI/SKT/V/P er avsatt til Friluftsformål (FR83) i områdeplan 201307 markert i 
tilhørende plankart som FL83.  

 
Klager viser til reguleringsplan med id. 201307 som er reguleringsplan for Mosetertoppen – 
FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15. Denne reguleringsplanen ligger sør-vest for reguleringsplan for 
Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen og er derfor ikke relevant.  
 
 
 
  

 
v Vedtak (særutskrift), 28.04.22 
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Utklipp fra reguleringsplan for Mosetertoppen, vedtatt 28.05.09. Området er regulert til 
arealformål L (landbruksområde) og FB (fritidsboliger / leiligheter) 
 

 
Utklipp fra reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen, vedtatt 19.02.15. Området 
er regulert til arealformål SKI/SKT/V/P (Skianlegg, Skiløypetrasé/Veg/Parkering).   
 

 
Utklipp fra Kommunedelplan Øyer sør, vedtatt 31.05.07. Arealformål: LNF 4 – område.  
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Gjeldende planer for området er Kommunedelplan for Øyer Sør vedtatt i 2007, 
reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-id 118) vedtatt i 2009 og reguleringsplan for Hafjell 
Skianlegg, Mosetertoppen (plan-id 201301) vedtatt i 2015. Arealformålet for området 
SKI/SKT/V/P er avsatt til «LNF 4» i Kommunedelplan for Øyer sør og «landbruksområdet» og 
«fritidsboliger/leiligheter» i reguleringsplan for Mosetertoppen. Ved regulering i 2015 ble 
arealformålet endret til SKI/SKT/V/P i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. 
Kommunen kan endre arealformål i nyere reguleringsplaner gjennom planprosesser. 
Reguleringsplan for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen har vært korrekt behandlet iht. plan- 
og bygningsloven.  
 
Da reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen ble vedtatt 19.02.15 ble det 
motstrid mellom arealformålet i denne og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
vedtatt 28.05.09. Ved motstrid mellom reguleringsplaner går nyere reguleringsplan foran 
eldre reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Motstriden oppstod ved 
vedtakelse av reguleringsplanen i 19.02.15 og arealformålet ble ikke endret i vedtak datert 
28.04.22. 
 
Kommunedirektøren mener at det er arealformålet i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, 
Mosetertoppen som har forrang, selv om det er andre arealformål i eldre planer. 
Kommunedirektøren er ikke enig i planid. 201307 er gjeldende for området og arealformålet 
er ikke friluftsformål (FR83) eller FL83 (kommunedirektøren antar at klager mener FLS3 i 
reguleringsplan for Mosetertoppen). 
 
 

• Klager anfører at arealformålet «fritidsformål» forsvinner når det tillates høye bygg 
med stor tetthet og at det vil fjerne «alle kjennetegn for en skistadion til allmenn 
benyttelse og tilgjengelighet».  

Arealformålet i reguleringskartet er «Skianlegg/Skiløypetrasé/Veg/Parkering» og ikke 
«fritidsformål». Høydebestemmelser og utnyttelsesgrad ble regulert i 2015 og er ikke endret 
i vedtak datert 28.04.22.  
 
For å tolke hva som kan bygges innenfor formålet må man lese reguleringsbestemmelsene 
og evt. øvrige plandokumenter. Kommunedirektøren har vurdert hvorvidt arealformålet i 
reguleringskartet er dekkende for å kunne bygge leilighetsbygg, og erkjente at plankartet 
burde vært endret: 

«Det burde vært foretatt endring av plankartet før sluttbehandling slik at SKI/SKT/V/P hadde endret 
formål til kombinert formål BFR/P på hovedområdet og SKT/V på den delen av arealformålet som 
skulle sørge for planfri kryssing av skiløype over vegen inn til skistadion. I tillegg kunne det blitt tatt inn 
bestemmelser for dette konkrete området med hensikt å ivareta anleggselementene dersom dette er 
nødvendig. Det er ikke sporbart i saksgangen hvorfor dette ikke ble gjennomført.»vi 

 
Spørsmålet er om hvorvidt det kan bygges leilighetsbygg under arealformålet «skianlegg». Et 
«anlegg» er definert som «det å bygge opp et byggverk fra grunnen, for eksempel et 
kraftverk, en fabrikk eller en vei. Betegnelsen blir også brukt om ferdige byggverk»vii. I 
reguleringsveilederen utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det gitt 

 
vi Vedtak (særutskrift) datert 28.04.22 
vii https://snl.no/anlegg [02.08.22] 
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eksempler på hva et skianlegg kan være; hoppbakke, alpinanlegg, skiskytebane og 
snøproduksjonsanlegg.viii Listen er ikke uttømmende. Kommunedirektøren mener at 
skianlegg er så vagt at det må defineres nærmere i reguleringsbestemmelsene. Kommunen 
har tolket arealformålet utvidende i reguleringsbestemmelsene til å også omfatte 
leilighetsbygg.  
 
Arealformålet ble vurdert i vedtak datert 28.04.22; 

«Lesbarhet og forståelse for hva arealene kan brukes til skal helst være entydig i plankartet. 
Kommunedirektøren er enig med gjenboerne at arealformålets bokstavkoder (SKI/SKT/V/P) hører inn 
under «anleggsformål» og «samferdselsformål». Det er en mangel at kombinasjonen ikke ble utvidet 
med BFR i 2015. Slik plankart og bestemmelser fremstår er det problematisk i forhold til forutsigbarhet 
for naboer, berørte parter om hva skistadion skal inneholde. Bokstavkombinasjonen kan forlede. Det 
er ingen supplerende informasjon om hva SKI/SKT/V/P skal inneholde utover bokstavangivelsene når 
man leser videre teksten i pkt. 5.4. 
 
Det er først om man leser bestemmelsene for det enkelte arealformålet at det fremkommer hva som 
kan inngå i kombinasjonsformålet. SKI er definert i pkt. 5.3 og åpner for bebyggelse. 
med bygningsstørrelser angitt til hver BYA 100 m2 og mønehøyde 5,5 m. SKT er definert i pkt. 5.4. V er 
definert i pkt. 6.1. Parkering er ikke nærmere spesifisert som eget formål. Det er først om man leser 
pkt. 4.8 at det fremgår at området også kan bebygges med fritidsleiligheter. Kommunedirektøren ser 
at dette er uheldig og tar til etterretning at plankartet ikke er entydig sammenholdt med 
planbestemmelsene.» 

 
Leilighetsbygg vil føre til at området kan fremstå som mer privatisert, og 
kommunedirektøren er enig med klager at dersom det kun føres opp leilighetsbygg vil 
området ikke fremstå som et skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Området er 
hverken eid av det offentlige eller regulert til offentlige formål, og eier har en frihet til å 
bygge området innenfor rammene i reguleringsplanen. Slik reguleringsplanen ble utformet i 
2015 ble det ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer tiltak. Selv om det er 
normalt at skistadion er åpent og tilgjengelig for alle, er det ikke et offentlig anlegg der 
allmennheten har en rett til å oppholde seg.  
 
 

• Klager anfører at reguleringsplanen fra 2015 hadde et annet ambisjonsnivå enn 
endringen som er vedtatt. 

 
Kommunedirektøren mener at endringene som er vedtatt i svært liten grad endrer 
reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015. Endringen i pkt. 5.4 er kun en rettelse for at 
reguleringsbestemmelsene ikke skal stride mot hverandre. Reguleringsplanen pkt. 4.8 og 
særutskriften tydeliggjør at kommunen ønsket i 2015 å regulere leilighetsbygg og 
kommunen vil ikke endre på gjeldende reguleringsplan. Utdrag fra vedtak datert 19.02.15: 

«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […]. Svært viktig å 
kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […].»  

 
At leilighetsbygg ikke fremgikk av reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Reguleringsbestemmelsene er utformet slik at eier har en stor frihet til å 
bebygge område etter ønsket behov innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, 

 
viiihttps://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/re
guleringsplanveileder_sept_2018.pdf, s. 83, [02.08.22] 
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dvs. leilighetsbygg, skianlegg, skiløype, veg og parkering. Kommunen ønsker ikke på eget 
initiativ å endre reguleringsplanens innhold utover de endringene som ble vedtatt 28.04.22.  
 

• Klager anfører at det tillates langt høyere bygg og utnyttelsesgrad i utsiktslinjene til 
klagers eiendom.  

 
Det er ikke foretatt endringer i reguleringsbestemmelsen pkt. 4.8 vedr. høyde og 
utnyttelsesgrad. Det er gjort en endring vedr. tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til 
parkeringsanlegg. Følgende fremgår av pkt. 4.8 etter endringen; 

«Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter.  
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.» 

 
Kommunedirektøren har forståelse for at leilighetsbygg vil kunne påvirke utsikten fra klager 
eiendom, men mener at reguleringsplanen fra 2015 åpnet for bygging av leiligheter samt 
reguleringer av utnyttelsesgrad og høyder for leilighetsbygg. Hvilken utnyttelsesgrad 
utbygger velger å benytte innenfor de ulike byggeområdene står fritt, så lenge de holdes 
innenfor reguleringsbestemmelsens rammer for bygninger. Selv om alle områder som kan 
bebygges med leiligheter har en felles øvre ramme for utnyttelse, står utbygger fritt til å 
velge å bygge ut enkelte områder med langt lavere utnyttelsesgrad. Likeledes også velge å 
bygge delområder der utbyggelses maksimaliseres i tråd med maksimalrammene. 
 

• Klager anfører videre at bebyggelsen vil påføre de et økonomisk tap. 
Kommunedirektøren har forståelse for at bebyggelse rundt kan forringe eiendomsverdien til 
klager. Kommunen er likevel av den oppfatning at rammene for utbyggingen er fastsatt i 
2015. Vedtak dater 28.04.22 var kun en korrigering for å rette opp en mangel og utfylling i 
gjeldende reguleringsplan. Som reguleringsmyndighet kan kommunen i liten grad hensynta 
økonomiske forhold for omkringliggende eiendommer for tap av utsikt.   
 
 
Øvrige kommentarer til klagen 
Klager skriver at de ikke mottok varsel i byggesaken. Kommunen fattet vedtak om tillatelse 
til tiltak i vedtak 08.04.22 der klager ikke ble varslet i byggesaken, og kommunen gjorde 
følgende vurdering av nabovarslingen:  

«Nabovarslet i byggesaken er mangelfult da eiere på gbnr 16/405, 16/406 og 16/407 ikke har 
mottatt nabovarsel. Kommunen har imidlertidig sendt ut nabovarsel i forbindelse med 
mindre endring av planID 201301 Hafjell skianlegg Mosetertoppen. Kommunen vurderer at 
dette nabovaslet erstatter nabovarselett i byggesaken.»  

Kommunedirektøren anser denne vurderingen som uheldig og beklagelig. Klager skulle blitt 
nabovarslet i byggesaken før tillatelse ble gitt. Vedtaket ble opphevet av kommunen den 
08.06.22. Det ble fattet et nytt vedtak om tillatelse til tiltak den 30.06.22 der klager ble 
nabovarslet og klager leverte merknader som ble vurdert av kommunen før tillatelse ble gitt.  
 
Klager ber kommunen gjennomgå byggesaken. Administrasjonen vil behandle klage på 
byggesaken i egen sak.  
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Videre skriver klager at de ikke har fått svar på henvendelser vedr. reguleringsprosessen. 
Kommunedirektøren mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon i 
reguleringsprosessen, selv om det har tatt noe tid før enkelte av henvendelsene er besvart. 
Det er beklagelig.  
 
 
Klage nr. 3 fra Anne Ulset.  
 

• Klager anfører at reguleringsendringen åpner for bruk i strid med intensjonen for 
området (skianlegg).  

 
Endringen i pkt. 5.4 innebærer ikke en realitetsendring av reguleringsplanen da den kun er 
en rettelse for at reguleringsbestemmelsene ikke skal stride mot hverandre. 
Reguleringsplanen pkt. 4.8 og særutskriften tydeliggjør at kommunen ønsket i 2015 å tillate 
leilighetsbygg og kommunen vil ikke endre på gjeldende reguleringsplan. Utdrag fra vedtak 
datert 19.02.15: 

«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […]» 
 
At leilighetsbygg ikke ble nevnt i reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Reguleringsbestemmelsene er utformet slik at eier har en stor frihet til å 
bebygge område etter ønsket behov innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, 
dvs. leilighetsbygg, skianlegg, skiløype, veg og parkering. Intensjonen og reguleringsplanen 
fra 2015 åpner for at det kan bygges leilighetsbygg på området SKI/SKT/V/P, og 
kommunedirektøren er ikke enig med klager.  
 
 

• Klager anfører at reguleringsendringen er til skade for omkringliggende eiendommer 
og kommunen burde innta nye planbestemmelser for området for å hensynta 
forholdet til naboer (høyde, utnyttelsesgrad osv.). Videre skriver klager at utviklingen 
av området går fra et friluftsområde og et allmenn tilgjengelig skistadion til å bli et 
privat kommersielt leilighetsprosjekt.  

 
Kommunedirektøren er enig i at området vil fremstå som mer privatisert dersom det kun 
bygges leiligheter.  Området eies ikke av det offentlige, og eieren kan begrense tilgang til 
området for allmennheten. Selv om de fleste skianlegg er åpne for allmenheten, er det ikke 
et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. Slik reguleringsplanen ble 
utformet i 2015 kan området bebygges på forskjellige måter og eier har stor frihet. Det er 
ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer tiltak, og det blir opp til eier å 
utforme området innenfor planens rammer (leilighetsbygg, skianlegg, skiløyper, veg og 
parkering). 
 
Eier og utbygger av området har innrettet seg i stor grad etter gjeldende 
reguleringsbestemmelser da området er prosjektert og omsøkt. Hensyn til 
forutberegnelighet og innrettelse taler derfor for at kommunen skal opprettholde rammene 
for reguleringen som ble gjort i 2015. Kommunedirektøren kan i liten grad se at 
reguleringsendringen er til skade for omkringliggende eiendommer, da det i 
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reguleringsplanen fra 2015 åpner for leilighetsbygg i pkt. 4.8. Reguleringsendringene er kun 
en rettelse av en reguleringsbestemmelse samt at det er inntatt en mindre endring om 
grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg. Bestemmelser om utnyttelsesgrad, møne- 
og gesimshøyde er ikke endret. 
 
Reguleringsendringen ble forelagt berørte parter der de fikk anledning til å uttale seg om 
saken før det ble fattet vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd. Klager sendte 
inn en uttalelse som ble vurdert og kommentert av kommunen før vedtak om endring av 
reguleringsplanen, se vedleggix. Kommunen ønsker ikke å foreta en helt ny regulering av 
området for å gjennomgå formål og bestemmelser på nytt. Planområdet er snart ferdig 
utbygd, og hensynet til forutberegnelighet og langsiktighet taler for at kommunen ikke vil 
gjøre større forandringer i eksisterende plan. Det er derfor ikke ønskelig å gjøre endringer 
vedrørende utnyttelsesgrad, høyder eller formål, og anførselen kan derfor ikke føre frem.  
 
 
Klage nr. 4 fra Tonje Elisabeth Komnæs. 
 

• Klager ber klageinstansen om å gjennomgå saksbehandlingsprosessen. 
  

Reguleringsendringene ble vedtatt etter forenklet saksprosess med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-14. Kommunedirektøren viser til vurderingene ovenfor i klage nr. 1 der 
de rettslige vilkårene i plan- og bygningsloven § 12-14 ble vurdert på nytt.  
 
Klager og andre berørte parter ble forelagt saken før det ble truffet vedtak og de fikk rett til 
å uttale seg. Klager sendte inn en uttalelse som ble vurdert og kommentert i vedlegg 
«GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER».  
 
Klager ber klageinstansen om å vurdere habilitetsproblematikken. To 
kommunerepresentanter ble erklært inhabile til å behandle saken og begge fratrådte ved 
behandlingen. Kommunedirektøren viser til særutskriften der det fremgår begrunnelse og 
hjemmel for inhabilitet. Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger feil ved hverken 
habilitetsvurderingene, hjemmel, behandlingen av saken og kommunestyret var vedtaksføre. 
Se klage nr. 1 for en mer utfyllende vurdering av inhabilitet.  
 
Klager skriver at kommunens regulering må være komplett iht. endringer som kreves, og at 
det ikke må drives med dette i små steg. Kommunen vedtok rammene for utbygging av 
området i 2015, og i sluttbehandlingen ble det glemt å oppdatere bestemmelsen i pkt. 5.4 
etter endringer i pkt. 4.8. Reguleringsendringen som ble vedtatt 28.04.22 ble gjort for å rette 
opp denne feilen. En rettelse vil føre til forutsigbarhet ved at reguleringsbestemmelsene blir 
i samsvar med hverandre. Endringen i pkt. 4.8 anses som en mindre endring, og 
kommunedirektøren mener at det er bedre å foreta en slik endring i planprosess fremfor 
dispensasjon da planen uansett skulle revideres.  
 

 
ix GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER 



  Sak 84/22 
 

 Side 40 av 55   
 

Kommunedirektøren kan ikke se at det er begått feil i saksbehandlingsprosessen, og 
plandokumenter blir sendt til klageinstans for gjennomgang.  
 

• Klager skriver at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet planverk. 
 
Kommunedirektøren har redegjort for likelydende anførsel i klage nr. 2 fra Henning Odden 
og Anne Lene Sandberg og vurderingen gjengis: 
 
Gjeldende planer fra for området er Kommunedelplan for Øyer Sør vedtatt i 2007, 
reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-id 118) vedtatt i 2009 og reguleringsplan for Hafjell 
Skianlegg, Mosetertoppen (plan-id 201301) vedtatt i 2015. Arealformålet for området 
SKI/SKT/V/P er avsatt til «LNF 4» i Kommunedelplan for Øyer sør og «landbruksområdet» og 
«fritidsboliger/leiligheter» i reguleringsplan for Mosetertoppen. Ved regulering i 2015 ble 
arealformålet endret til SKI/SKT/V/P i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. 
Kommunen kan endre arealformål i nyere reguleringsplaner. Reguleringsplan for Hafjell 
Skianlegg, Mosetertoppen har vært korrekt behandlet iht. plan- og bygningsloven.  
 
Da reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen ble vedtatt 19.02.15 ble det 
motstrid mellom arealformålet i denne og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
vedtatt 28.05.09. Ved motstrid mellom reguleringsplaner går nyere reguleringsplan foran 
eldre reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Motstriden oppstod ved 
vedtakelse av reguleringsplanen i 19.02.15 og arealformålet ble ikke endret i vedtak datert 
28.04.22. 
 
 

• Klager skriver at friluftsformålet forsvinner totalt når det bygges med stor tetthet og 
fjerner alle kjennetegn for et skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet.  

 
Leilighetsbygg vil føre til at området vil fremstå som mer privatisert, og er enig med klager at 
dersom det kun føres opp leilighetsbygg vil området ikke fremstå som et skistadion til 
allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Området er hverken eid eller regulert til offentlige 
formål eller friluftsformål, og eier har en frihet til å bygge ut området innenfor rammene i 
reguleringsplanen (leilighetsbygg, skianlegg, skiløyper, veg og parkering). Slik 
reguleringsplanen ble utformet i 2015 ble det ikke stilt krav om at området skal inneholde 
visse typer tiltak. Selv om det er normalt at et skistadion er åpent for offentligheten, er det 
ikke et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. 
Reguleringsbestemmelsene gir en beskrivelse av hvilke tiltak som kan føres opp innenfor 
området, herunder leilighetsbygg. Reguleringsplanen ble i 2015 utformet slik at eier kan 
bygge leilighetsbygg innenfor tillatt utnyttelsesgrad dersom eier ønsker det. Klager kan ikke 
kreve at hele området skal benyttes av allmenheten og være offentlig tilgjengelig.  
 

• Klager anfører at hun vil lide et økonomisk tap som følge av reguleringsendringen, og 
mener at vedtaket tillater høyere bygg med for høy tetthet slik at det ødelegger 
utsikten fra klagers eiendom.  

Det ble ikke foretatt endringer av bestemmelser om høyder og utnyttelsesgrad i vedtak 
datert 28.04.22. Kommunedirektøren mener at denne anførselen gjelder forhold som er 
avgjort i bindende reguleringsplan vedtatt 19.02.15. Dersom kommunen skulle gjort større 
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endringer i bestemmelsene knyttet til leilighetsbygg, ville det trolig ikke kunne bli gjort 
gjennom en prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. Reguleringsendringen som ble 
foretatt i vedtak datert 28.04.22 var å kun for å rette opp åpenbare feil i 
reguleringsbestemmelsene samt å tilføye mindre justeringer av grunnmurshøyde og 
utsjakting til garasjeanlegg.   
 
Kommunen kan ikke legge vekt på at klager vil lide et økonomisk tap som følge av utsikten 
blir dårligere for forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan fra 2015. I et regulert 
område må klager forvente at det føres opp bygninger i tråd med gjeldende reguleringsplan 
og at det kan gå utover utsikten fra klagers eiendom. Generelt kan man ikke forsikre seg om 
at arealer rundt egen eiendom blir regulert og bebygget til andre formål i fremtiden heller. 
 

• Klager anfører at hun ikke er imot enhver utbygging av området, men er imot det 
enorme omfanget kommunens vedtak åpner for i reguleringen.  

Kommunedirektøren mener at leilighetsbygg og rammene for utbyggingen ikke ble vedtatt i 
reguleringsendringen den 28.04.22, men ble vedtatt i reguleringsplanen den 19.02.15. Det 
ble da ikke gjort noen differensiering av utnyttelsesgrad på byggeområder for leilighetsbygg 
og det kombinerte området klagen retter seg mot. Endringen i pkt. 5.4 er en formalitet for å 
rette opp slik at den samsvarer med pkt. 4.8. Endringene i pkt. 4.8 (økt grunnmurshøyde og 
utsjakting til garasjeanlegg) anses som en liten endring som i mindre grad berører naboer. 
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at kommunen i vedtak datert 28.04.22 tillater et 
enormt omfang av utbygging som anført av klager.  
 
Øvrige kommentarer til klagen 
Klager ønsker en ny gjennomgang av byggesaken. Klagen vil bli behandlet i egen sak av 
administrasjonen.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger anførsler i klagene som tilsier at vedtak 
datert 28.04.22 skal endres jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår 
at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet 
for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
 
 
 
 
 



  Sak 84/22 
 

 Side 42 av 55   
 

 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.08.2022 sak 69/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet 
for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
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KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/2310     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
85/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
I denne saken skal det tas stilling til om vedlagte forslag til retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune kan vedtas og iverksettes. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok 24.02.2022, saknr. 15/2022, at motorferdselloven delegeres til 
kommunedirektøren. Det ble gitt en bestilling på forslag til retningslinjer for 
saksbehandlingen, som skulle vedtas politisk før delegeringen ble satt i kraft. Den tidligere 
praksisen var at landbrukskontoret mottok søknader og innstilte til vedtak i Plan- og 
miljøutvalget.  
 
Den 16. april 2021 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 endret. Tidligere kunne 
kommunestyret bare delegere saker etter §5 til kommunedirektøren, hvor §6 etter særlig 
behov måtte behandles politisk. Endringene gjør nå at myndigheten i større grad vil kunne 
delegeres administrativt i kommunen, og alle saker med unntak av prinsippsaker kan 
behandles med delegert myndighet. Avgjørelsen om å delegere motorferdselssaker til 
administrativ behandling var begrunnet med at en administrativ behandling i utgangs-
punktet tar noe kortere tid, i forhold til det å utarbeide et saksfremlegg og vedtak gjennom 
politisk behandling. 
 
Forslaget til retningslinjer innebærer at Plan- og miljøutvalget får alle vedtak som 
referatsaker, samt at utvalget er førsteinstans i klagesaker. Prinsipielle saker innen de ulike 
lovparagrafene behandles i Plan- og miljøutvalget. 
 
Kommunen har plikt til:  
• Å veilede søkere i regelverket.  
• Å behandle søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i 
utmark og vassdrag  
 
Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til retningslinjer vedlagt, på bakgrunn av 
søknader gjennom flere år, med politiske signaler i behandling av sakene. Gjennom disse 
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retningslinjene oppfyller kommunen både sin veiledningsplikt, samt gir grunnlag for 
likebehandling. 
 
Vurdering: 
Formålet med retningslinjene er å følge opp intensjonene i regelverket for motorferdsel, og 
å forankre ansvar og saksbehandling i Øyer kommune i behandlingen av søknader. 
Retningslinjene skal i tillegg sikre likebehandlingsprinsippet (like saker behandles likt), som 
er et viktig forvaltningsprinsipp. De kommunale retningslinjene er derfor utarbeidet for å gi 
klare føringer for dispensasjoner som kan gis. Retningslinjene skal være til hjelp for søkere, 
slik at de lett kan orientere seg, samt for saksbehandlere og politikere når de behandler 
søknader. Retningslinjene skal derfor ligge lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunedirektøren har innhentet innspill fra Øyer fjellstyre om retningslinjene, og ut fra 
dette foreslås det å opprettholde praksisen med forhåndsuttale fra fjellstyret i saker 
gjeldende deres område. 
 
Retningslinjene samordner en streng praksis, men med mulighet for å kunne gi 
dispensasjoner innenfor regelverket i saker der dette er påkrevet.  
 
Kommunedirektøren tilrår at løyver for ervervsmessig kjøring opprettholdes som politisk 
utvalgsbehandling, i tråd med at dette anses å være av prinsipiell karakter. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.08.2022 sak 70/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
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KLAGE PÅ VEDTAK -  KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE - GBNR 
80/79 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: V60 &02  
Arkivsaksnr.: 22/2262     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Klage fra advokatfirma Thallaug 
2. Protokoll fra kommunestyremøte 22.06.22 
3. Konsesjonssøknad fra Moseteråsen AS 30.05.22 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Saksframlegg kommunestyremøte 22.06.22 
 
Sammendrag: 
Konsesjon på erverv av grunneiendommen g/bnr 80/79 på Øyer vestside ble omsøkt av 
Moseteråsen AS i søknad datert 30.05.22. Søknaden ble behandlet i Plan – og miljøutvalget 
den 20.06.22, og deretter i Kommunestyret den 22.06.22. Søknaden om konsesjon ble 
avslått. 
 
Klage på avslaget er mottatt den 14.07.22 og føres av advokatfirmaet Thallaug ANS. 
Kommunedirektøren har vurdert klagers anførsler og tilrår at klagen ikke tas til følge, og 
oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.  
 
Saksutredning: 
 
Klagen er kommet inn innenfor fristen, og Moseteråsen AS har rettslig klageadgang på 
vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 28 og § 29. 
 
Kommunestyret er førsteinstans for klagebehandlingen. Dersom førsteinstans stadfester 
vedtaket som er påklaget, vil saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 
 
Moseteråsen AS fikk avslag på sin søknad om konsesjon på grunneiendommen g/bnr 80/79 
på Øyer vestside. Dette er en teig som er fradelt landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. 
Selger er Odd Arne Høier Steinfinsbø. Konsesjonssøker eier fra før eiendommen Viksvea 
g/bnr 80/3. Konsesjonseiendommen utgjør i hovedsak ca. 130 meter strandlinje samt grunn i 
Lågen sørover fra Granrudmoen bru. Dette ligger i forlengelsen av den strandlinja som 
konsesjonssøker fra før eier under Viksvea. Konsesjonseiendommen har totalt 10,8 daa, som 
i Gårdskart er klassifisert som 2,4 daa produktiv skog og 8,4 daa «bebygd/samf./vann/bre». 
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Vurdering: 
 
Klagers momenter er listet opp i kulepunkt, med kommunedirektørens vurderinger under: 
 

• Klager anfører i punkt 1.2 at kjernen i avslaget er basert på feil faktum. De blir anført 
at kjøper søker konsesjon på en teig på 38,2 daa. Stripen langs Lågen er på 2400 m2.  

o Kommunedirektøren gir klager medhold i uttalelsen. Det medfører ikke 
riktighet at det søkes konsesjon på 38,3 daa. Området det er søkt om i denne 
omgang er stripen ved Lågen som riktig er 2400 m2. I saksframlegget for 
kommunestyremøtet 22.06.22 står 38,3 daa referert i sammendraget, men i 
selve saksutredningen fremkommer det riktige arealet. Kommunedirektøren 
vurderer ikke at denne feilopplysningen i sammendraget har hatt innvirkning 
på det påklagede avslaget. 

• Klager vektlegger at Viksvea g/bnr 80/3 etter opparbeiding av området er en 
eiendom på over 6 daa landbruksjord. Eiendommen vil da komme over grensen som 
er definert som landbrukseiendom. Dette var et av momentene som ble vektlagt i 
avslaget: «Viksvea regnes ikke som landbrukseiendom og vilkår om at fradelte areal 
fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 skulle legges til nærliggende 
landbrukseiendom i drift blir ikke oppfylt.»  

o I vurderingen gjort for konsesjonssøknaden på det tidspunkt hvor denne 
forelå, ble det gått ut fra de klassifiseringer som til enhver tid ligger 
tilgjengelig i kart og oppslagsverk.  Om det på søknadstidspunktet er igangsatt 
opparbeidelse av denne type areal, kan det ikke vektlegges. Om dette blir 
klassifisert som jordbruksjord på et senere tidspunkt, er det riktig som klager 
anfører, at eiendommen blir definert som landbrukseiendom. 

• Klager hevder at prisen på eiendommen er unaturlig høy, og at dette er en fordel for 
selger. Det hevdes også at det er ingen andre interessenter på arealet. Konsekvensen 
for dette er at ingen vil ha det, eller at det må avstås fra opprinnelig eier og bli et 
brakkområde. 

o Kommunedirektøren viser til at dette er et privatrettslig forhold mellom 
kjøper og selger så lenge det ikke er priskontroll ved konsesjon. Kommunen 
har forhørt seg med nærliggende nabo til arealet, og denne naboen vil kunne 
være interessert om det foreligger en annen verdivurdering enn opprinnelig 
satt. Generelt kan en si at om prisen settes lavere kan også andre melde 
interesse, og markedet kan snu. 

• Klager hevder å ha vært løsningsorienterte i prosessen, ettersom de ikke klaget på 
konsesjonsavslaget på tre skog-/utmarksteiger (gbnr 80/77, gbnr 80/79) som ble 
vedtatt i kommunestyret 19.05.22.  

o Kommunedirektøren kan ikke vektlegge dette momentet da det angår en 
avsluttet sak og anses som et utenforliggende moment. 

• Klager påpeker at det er ingen av kriteriene for konsesjon som i denne omgang utgjør 
slik vekt at det forsvarer et avslag. Moseteråsen eier allerede eiendom med grense 
inn mot omsøkt område, kalt Viksvea, og det vil ikke være i konflikt med noen av 
punktene konsesjonsloven skal vurdere. Dette område er lite attraktivt som 
landbruksareal, og vil heller ikke kunne bebygges på grunn av hensynssoner og 
begrensninger som ligger her allerede. 
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o Kommunedirektøren har vurdert området i sin helhet og med de 
begrensninger dette har som landbruksareal. Det er likevel slik at søkers 
eiendom per dags dato ikke er en landbrukseiendom, og oppfyller dermed 
ikke de vilkår som ligger til grunn for kjøp av tilleggsareal. Det vurderes slik at 
det ikke er nye opplysninger som endrer på denne definisjonen av 
eksisterende eiendom. 

 
Konklusjon: 
Kommunestyret har begrunnet konsesjonsavslaget med at Viksvea g/bnr 80/3 ikke er en 
landbrukseiendom. Avslaget er videre tuftet på intensjonen med delinga av Viken, at 
fradelte arealer skal legges til nærliggende landbrukseiendommer i drift, bl.a. for å styrke 
aktive bruk og bidra til å sikre lokal sysselsetting og matproduksjon. Kommunestyret har 
vurdert at Moseteråsens erverv av arealer fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 ikke 
oppfyller disse kriteriene.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at klagen gir nye momenter som tilsier at eiendommen 
Viksvea er en landbrukseiendom. Arealklassifiseringen i Gårdskart er det systemet som 
benyttes ved vurdering av eiendom, og her er Viksvea registrert med 4,1 daa fulldyrket, 16 
daa produktiv skog, 0,1 daa annet markslag og 18,1 daa «bebygd/samf./vann/bre». 
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se at det er kommet andre momenter knyttet til 
eiendommen, konsesjonssøker eller kommunens lovforvaltning av slik betydning at 
kommunestyret bør omgjøre sin beslutning. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Moseteråsen AS sin klage på avslag om konsesjon på g/bnr 80/79 i Øyer kommune tas ikke 
til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C22  
Arkivsaksnr.: 21/133     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
87/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Innspill til plassering av dagsturhytta  
2. Kart over innspill til plassering av dagsturhytte 
3. Tegninger dagsturhytte og toalettanlegg 
4. Budsjett dagsturhytte 
5. Plantegning dagsturhytte 
6. Tilleggsopplysninger FSK-sak 51/22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Dagsturhytta Innlandet – Invitasjon fra Innlandet fylkeskommune 
Illustrasjon – Dagsturhytta Innlandet 
Kriterier, ansvar, økonomi – Dagsturhytta Innlandet 
 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskel-
friluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av tilskudd 
fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Tilbudet ble 
behandlet i KST den 25.02.2021, sak 27/21 med følgende vedtak:  
1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om 

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

 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram innspill til plassering av dagsturhytta, samt 
vurdering av behov for solcelle- og toalettanlegg. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Innlandet fylkeskommune tilbyr alle kommuner i Innlandet ei dagsturhytte. Formålet er å 
etablere ei dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av 
nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, 
økonomisk og kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal etableres innen 2025.  
 
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland, og er et samarbeid mellom 
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, 
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kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der man sammen fremmer 
nærfriluftslivet.  
 
Hva får kommunen?  
- Ei ferdig prosjektert dagsturhytte. 
- Ei dagsturhytte som har en særegen arkitektur.  
- Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.  
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.  
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.  
 
Kommunens forpliktelser:  
- Inngå avtale om rett til bruk av grunn med grunneier. 
- Ansvar for tomtetilrettelegging og grunnarbeid til hytta. 
- Inngå evt. driftsavtale med organisasjon som skal ha tilsyn og drift av dagsturhytta. 
- Ansvar for byggesaksbehandling og andre offentlige godkjenninger. 
- Ansvar for ferdigstillelse av tiltaket inklusiv ferdigattest og revidering av regnskap. 
- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.  
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for  

plassering av hytta.   
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt 

ansvar økonomisk mot leverandør av hytta.  
- Kommunen har ansvar for vurdering etter plan- og bygningsloven og evt. andre 

godkjenninger for hytte, ferdsel og infrastruktur (herunder naturmangfold). 
- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 

spillemiddelreglementet i 30 år. 
 
Kriterier for valg av turmål:  
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet.  
- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i 

forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  
- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.  
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage- og skolealder.  
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.  
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.  
- Plasseringen kan ikke være over 1200 m.o.h. pga. helikoptertransport.  
- Maks grense for plassering av dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje. 
- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder 

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

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

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

- Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må 
kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).  

 
Solcelle- og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i 
prosjektet, men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om 
spillemidler til toalettanlegg.  
 
Drift av dagsturhytta vil medføre årlige kostnader. Kostnadene vil avhenge av om det 
etableres toalettanlegg og om kommunen får etablert en driftsavtale med frivillig 
organisasjon. 
 
Finansiering: 
Antatt kommunal nettoutgift 250 000 kr. I tillegg må det forskutteres spillemidler. 
 
Regneeksempel etablering: 
Regneeksempelet er hentet fra Innlandet fylkeskommune. 
 

Kostnader Eks mva Mva Inkl mva 
Innkjøp av hytte med vedovn 750 000 187 500 937 500 
Grunnarbeid betalt 75 000 18 750 93 750 
Grunnarbeid dugnad 75 000 - 75 000 
SUM kostnad hytte 900 000 206 250 1 106 250 
        
Finansiering   Beløp   
Spillemidler 1/3 totalkost inkl mva   368 750   
Tilskudd fra stiftelse   300 000   
Dugnad frivillige   75 000   
Moms-kompensasjon kommunal ordning   206 250   
Kommunal egenandel   156 250   
SUM finanasiering   1 106 250   

 
Regneeksemplene til fylkeskommunen tilsier at kommunen må betale for 
tomt/leie av tomt, grunnarbeid og delfinansiere innkjøpet av selve hytten, pluss betale for 
evt. tilleggselementer som solcelle- og toalettanlegg. I tillegg legges det opp til omfattende 
dugnadsarbeid, som kommunen også må organisere. Drift og vedlikehold av hytta må også 
organiseres og finansieres for 30 år. 
 
Innspill plassering: 
Kommunen mottok fem innspill til plassering fra innbyggere. Administrasjonen har kommet 
med to innspill til plassering. Vurdering av innspillene viser to mulige plasseringer av 
dagsturhytta. 
 

Plassering Vurdering 
Aronsvestranda Uaktuell: Bygges gapahuk på lokalitet 
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Vardkampen Uaktuell: Automatisk fredet kulturminne 
Øyer vestside, under Fakkelmannen Uaktuell: Skredfare 
Haugen Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte 
Gapahuk Mo Turmål hovedsakelig for skole og barnehage 
Brånån Tursti bør utbedres i enkelte partier 
Langberga Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til tiltaket «Dagsturhytta» og mener tiltaket bygger 
opp under folkehelseaspektet i kommuneplanens samfunnsdel. Dagsturhytta vil bli et 
lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Kommunen 
mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav egeninnsats. En dagsturhytte blir en 
attraksjon i kommunen, som også fritidsinnbyggere vil benytte.  
 
Brånån er av kommunedirektøren vurdert som den beste plasseringen av dagsturhytta på 
bakgrunn av flere faktorer. Kriteriene for valg av turmål er ivaretatt. I tillegg er grunneier 
positiv, turmålet er et fint utsiktspunkt, det er et friluftsområde med flere kvaliteter som 
innbyr til aktivitet, det er mulighet for adkomst via Rognstadvegen og turmålet er allerede 
vel etablert. Turmålet er nært et sentrum, det er under 3 km til turmålet og de fleste går opp 
på 1 time. Turstien ligger i aktsomhetsområde for skred. Det er behov for utbedring i enkelte 
partier, dette må kommunen utføre av sikkerhetsårsaker, uavhengig av dagsturhytta. 
 
Dagsturhytta er tilrettelagt for korte opphold. Ved plassering på Brånån er det ikke adkomst 
for kjøretøy. For å forenkle framtidig drift anbefaler ikke kommunedirektøren å etablere 
solcelle- eller toalettanlegg. Kommunen ønsker å støtte opp under bærekraftig friluftsliv og 
oppfordrer til sporløs ferdsel. En dagsturhytte uten solcelle- og toalettanlegg krever 
minimalt av kommunen med tanke på drift. Men for å kunne drifte dagsturhytta er det viktig 
at det avsettes midler til årlig drift og at ansvaret for drift plasseres. Drift av dagsturhytta må 
legges inn i handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett, og som et anlegg som prioriteres 
i handlingsprogrammet for spillemidler. 
 
P.g.a. kommunens nåværende økonomiske situasjon foreslår kommunedirektøren at 
dagsturhytta settes opp i 2024. 
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel foreløpig beregnet til kr 250.000, og 
forskottering av diverse tilskudd dekkes av disposisjonsfondet.    
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
2. Det etableres ikke solcelle- og toalettanlegg. 
3. Dagsturhytta plasseres på Brånån.  
4. Dagsturhytta settes opp i 2024. 
5. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres 

av disposisjonsfondet. 
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Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.08.2022 sak 51/22 
 
Behandling: 
Tilleggsopplysninger til saken ble lagt frem for formannskapets medlemmer i møtet. 
Tilleggsopplysningene er vedlagt protokollen. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli fremmet forslag om at saken behandles i dagens møte etter 
at tilleggsopplysningen var lagt frem for formannskapet. Forslaget ble vedtatt med 6 
stemmer (3 Sp, 1 SV, 1 H og 1 Ap – Dag Norvald Hansen) mot 1 stemme (Brit K Lundgård, 
Ap). 
 
Steinar Grimsrud (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV om at Øyer kommune takker nei 
til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og  
Øyer Sp/Øyer Sv sitt forslag ble Øyer Sp/Øyer SV enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune takker nei til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
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FRITAK POLITISKE VERV 
SØKER: MARTE BJERKE 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 22/2018     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Marte Bjerke mottatt 21.06.2022. 
 
Sammendrag: 
Marte Bjerke innvilges fritak fra sitt politiske verv som 10.vararepresentant i kommunestyret 
for Øyer Senterparti ut valgperioden 2019 – 2023. 
 
Påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti rykker en plass opp ut 
valgperioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Marte Bjerke har ved e-post av 21.06.2022 søkt om fritak fra sitt politiske verv som 
10.vararepresentant i kommunestyret for Øyer Senterparti ut inneværende valgperiode av 
personlige grunner. 
 
Kommuneloven § 7-9, 2.ledd Uttreden og fritak 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 
han eller hun søker om det. 
 
Kommuneloven § 7-10 omhandler Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
3.ledd 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 
 
5.ledd 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
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faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 
som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 
 
Vurdering: 
Marte Bjerke oppgir personlige grunner som begrunnelse for søknaden om fritak fra sitt 
politiske verv som 10.vararepresentant i kommunestyret for Øyer Senterparti ut 
inneværende valgperiode. Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 7-9, 2.ledd og rår 
kommunestyret til å innvilge søknaden. 
 
Dersom kommunestyret innvilger Marte Bjerke sin søknad om fritak ut inneværende 
valgperiode rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp i henhold til kommunelovens § 7-10, 3.ledd. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er nødvendig med suppleringsvalg av 
varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti ut inneværende valgperiode. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Marte Bjerke innvilges fritak fra sitt politiske verv som 10.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti ut valgperioden 2019 – 2023. 

2. Som følge av at Marte Bjerke trer ut av sitt politiske verv ut valgperioden 2019 – 
2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 

 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - KST 25.08.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/2317     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/22 Kommunestyret 25.08.2022 
 
 
Statsforvalteren i Innlandet 29.06.2022: 
OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, ØYER OG 
GAUSDAL 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


