
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 26.01.2023 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, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
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»). 
 
 
Kl 18.30 Orientering v/Trond Ivar Kalstad GLOCAL GREEN AS 
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SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 

  

 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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SLUTTBEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - 
PLANID 202001 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 202001  
Arkivsaksnr.: 20/1103     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/23 Plan- og miljøutvalget 17.01.2023 
 
1/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 9.12.2022 
Planbestemmelser, datert 9.12.2022 
Planbeskrivelse, datert 16.12.2022 
ROS-analyse, datert 15.3.2022 
Skredvurdering, datert 22.3.2022 
Geologisk rapport til reguleringsplan – Skjæringer i berg, datert 15.3.2022 
VA, datert 11.3.2022 
Støyvurderinger, datert 10.7.2020 
Vurderinger av konstruksjoner, datert 28.8.2020 
Flomforhold, datert 28.8.2020 
Vurdering av kulturminner og kulturmiljø, datert 28.8.2020 
Oppsummering av merknader med svar, datert 29.12.2022 
Innspill til oppstart med svar, datert 23.3.2022 
Referat fra oppstartmøte, 18.3.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
PMU-sak 88/20, datert 15.9.2020 
PMU-sak 104/20, datert 13.10.2020 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt revidert forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fv. 2522 fra Måkrudgutua til Ensby. Nye Veier har, i samråd med Øyer kommune, 
innarbeidet justeringer av planforslaget som følge av innsigelser og merknader fra statlige og 
regionale aktører, organisasjoner og offentligheten for øvrig etter høring. 
Kommunedirektøren anser planforslaget å være av tilfredsstillende kvalitet for 
sluttbehandling, og anbefaler at fremlagt planforslag vedtas.  
 
Saksutredning: 
Da reguleringsplan for E6 Storhove – Øyer ble vedtatt, ble det inntatt et rekkefølgekrav for å 
sikre myke trafikanter en gang- og sykkelveg langs fv. 2522 ved stor trafikkavvisning, som 
følge av innføring av nytt bomsnitt nord for Ensbykrysset.  
 
Rekkefølgekravet sikrer at det etableres gang- og sykkelveg før ny E6 tas i bruk. 
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Fylkesveg 2522, Hundervegen, er ikke detaljregulert og i kommunedelplanen ligger vegen 
som en informativ veglinje som ikke er juridisk bindende som arealformål. Dette er normal 
planstatus for eldre veger, som det ikke er gjort utbedringer på. Det er først ved byggetiltak 
som utløser plankrav, at veger blir regulert. Siden det ikke er planlagt større utbedringer av 
vegen, fv. 2522, er det kun gang- og sykkelvegen som reguleres. Dette fordi det er en 
kostnadsside ved å regulere mer enn det som er nødvendig for å løse oppgaven. Kun de 
elementer som må inntas for å få helhetlig plan er inntatt; adkomster, kryss etc. 
 
FORSLAGSSTILLER: 
Detaljreguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Asplan Viak AS på vegne av 
Nye Veier AS.  
 
PLANENS FORMÅL: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra 
Måkrudgutua til Ensby. Planarbeidet er et ledd i å fullføre rekkefølgekrav satt i 
deltaljreguleringsplan for E6 Storhove-Øyer.  
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
For utførlig beskrivelse av medvirkning og møteaktivitet, vises det til kap. 2.2 i 
planbeskrivelsen. 
 
Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune har hatt plansaken framlagt til behandling to ganger: 
 
PMU-sak 88/20: 
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PMU-sak 104/20: 

 
 
I møte 7.5.2021 med Nye Veier AS, formidlet Øyer kommune at det ikke er nødvendig med 
bredere vegbredde enn hva Vegnormalene til Statens vegvesen legger til grunn. Standard 
minste vegbredde gitt i håndbok N100 for aktuelle vegklasse skal følges; vegklasse Hø2 med 
6,5 m vegbredde. 
 
Planmaterialet legger videre til grunn noen konkrete tekniske løsninger som krever 
avviksbehandling fra Statens vegvesens Vegnormaler om grøfter, sikring mm. Søknader om 
avvik er sendt Innlandet fylkeskommune, og er innvilget. Det betyr at planmaterialet teknisk 
sett kan realiseres slik det fremgår av plankart og bestemmelser mht. krav i håndbøker. 
 
Det er en klar fordel at planforslagets tekniske løsninger er godkjent på forhånd av rette 
myndighet for slik godkjenning, da kommunen ikke trenger å forutsette at valgte løsninger i 
etterkant kan godkjennes.  
 
PLANFORSLAGET SOM FORELIGGER TIL SLUTTBEHANDLING: 
Planbeskrivelsen gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av dokumenter 
som er utarbeidet i planprosessen. For å få en oversikt over planforslaget og hovedpunkter i 
underliggende rapporter vil planbeskrivelsen være nyttig lesning.  
  
Det vil være for omfattende å beskrive alle plandokumentene i saksframlegget, så under 
følger en kort sammenfatning av planforslaget. 
 
Standard 
Mellom Ensby og Fossegården vil det være gang- og sykkelveg med 1,5 m rabatt som skiller 
myke trafikanter fra vegbanen. 
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Mellom Fossegården og Måkrudgutua vil det være rekkverk som skiller myke trafikanter fra 
vegbanen. Bredden på gang- sykkelvegen er lik som sør for Fossegården. 

 
 
 

• Bussholdeplasser ved Ensby ved pendlerparkeringen er innregulert. 
• Pendlerparkering ved Sørbygdsvegen er flyttet øst for fylkesvegen. Busslommer på 

begge sider av fylkesvegen er innregulert her. 
• Gang- og sykkelveg ved Fossegården heves for å effektivisere arealbruken. 

Fylkesvegen flyttes mot E6. Landbruksavkjøring nord for Fossegården stenges og ny 
opprettes om lag 140 m lengre nord. 

• Tosidig kantsteinsstopp for buss ved Hunderfossen. Trafikksikkerhetsmessig er også 
slik løsning å foretrekke, da dette ikke motiverer bakenforliggende bilister til å kjøre 
forbi i høy hastighet når bussen stopper.   

• Sedimentasjonsbasseng ved Merradalen for å bremse energien i vannet. Flomvoll i 
Sagåa for å stoppe nytt flomløp. 
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ROS-analyse 
ROS-analysen for planforslaget viser sannsynlighet og konsekvens for ulike tema og foreslår 
avbøtende tiltak der dette ses som nødvendig. Funn i ROS-analysen er hensyntatt i 
planbestemmelser. 
 
Notat om støyvurdring ble utarbeidet i planprosessen for E6 : «Beregningen viser at 
endringen i støynivå som følge av planlagt gang- og sykkelløsning vil være mindre enn 3 dB. 
Det planlagte tiltaket, samt eventuell trafikkøkning som følge av bom på E6, vil ikke utløse 
krav om vurdering av støytiltak. Alle boliger nær fv. 2522 Hundervegen, som ligger sør for 
den nordre avgrensingen til E6 Storhove - Øyer reguleringsplan, er allerede markert for 
vurdering av støytiltak i byggeplanfasen for E6 og etablering gang- og sykkeltiltak endrer 
ikke denne lista. I tillegg er en bolig, Måkrudgutua 11, vurdert mht. økning av støynivå. 
Beregningene viser at økningen i støynivå også for denne boligen er mindre enn 0,5 dB, og 
etableringen av gang- og sykkeltiltaket utløser ikke krav til etablering av 
støyskjermingstiltak.» 
 
Tilrettelegging for barn og unge 
Fylkesvegen benyttes til ferdsel av barn og unge og for enkelte er vegen skoleveg. 
Ungdomsskolen ligger ca. 700m nord for Måkrudgutua, barneskolen noe lenger nord i 
Granrudmoen. Den generelle grensen for å få innvilget skoleskyss er 2km for barneskolen og 
4km for ungdomsskolen.  Dette er delvis utgangspunktet for kommunens ønske om at det 
prioriteres trafikksikkerhetstiltak på strekningen. Barnetråkkundersøkelser fra 2010 bekrefter 
at fylkesvegen brukes av barn fram til et punkt sør for Måkrudgutua (Øyer kommune 2010). 
Barnetråkkregistreringene omfattet ikke arealer lengre sør enn dette. Fv. 2522 ble ikke 
registrert i kategorien «utrygg skoleveg/ fritidsveg» av deltakerne i undersøkelsen. 
Det er i planarbeidet opplyst at ungdom benytter fylkesvegen som atkomst til Hunderfossen 
familiepark (via undergang under E6 og over demningen).  
Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet og økt trygghet for myke trafikanter og er derfor positivt for 
barn og unge som ferdes på strekningen. 
 
Vurdering: 
Reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer, ble vedtatt 24.9.2020 i KST-sak 67/20. 
 
I rekkefølgebestemmelsene til E6-planen var det inntatt bestemmelser som sikrer at gang- 
og sykkelveg langs fv. 2522 blir etablert før ny E6 tas i bruk. Begrunnelsen for behovet for 
gang- og sykkelveg var avvisning av trafikk til sidevegsnettet ved innføring av et nytt 
bomsnitt nord for Ensbykrysset. Dersom ikke gang- og sykkelvegen bygges før arbeidene 
med E6 starter, må det etableres en midlertidig gang- og sykkelvegløsning for å sikre myke 
trafikanter i byggeperioden. 
 
For å imøtekomme rekkefølgebestemmelsene med å bygge en gang- og sykkelveg langs fv. 
2522 har Nye Veier AS nå fremlagt et planforslag for en gang- og sykkelveg i tråd med 
vegnormalenes standarder. I de tilfeller valgt løsning må avviksgodkjennes av Innlandet 
fylkeskommune, så er dette gjort. Dersom planforslaget nå godkjennes vil det være en 
planavklart løsning som kan bygges for å innfri rekkefølgebestemmelsene. 
 
Endringer gjort etter offentlig ettersyn kan kort oppsummeres: 



  Sak 1/23 
 

 Side 9 av 63   
 

• Fylkesvegen beholdes med 2 felt på hele strekningen og bredde i samsvar med standard for 
denne typen veg. Fylkesvegen sideforskyves inntil 2.7m mot vest på den nordre delen for å få 
plass til gang- og sykkelveg. Fartsgrensen endres ikke.  

• Det planlegges gang- og sykkelveg på hele strekningen med rabatt eller rekkverk som 
trafikkskille til kjørebanen. Dette er i samsvar med standardkrav. 

• Det planlegges for belysning langs gang- og sykkelvegen. 
• Ved bergskjæringer som er sikret, kan kravet til bredde på fanggrøft reduseres.   

 
Valg av standard 
I planprosessen har det vært vurdert både innsnevring til ett kjørefelt, fortausløsning og 
nedsatt fartsgrense, for å kunne planlegge med enklere løsninger.  Kommunedirektøren 
finner at planforslaget som nå fremlegges til sluttbehandling, er basert på en standard i tråd 
med vegnormalene rammer for Hø2. Dette ansees som tilstrekkelig. Dimensjoneringsklasse 
Hø2 skal benyttes for øvrige hovedveger og andre veger hvor arealdisponering og aktivitet 
inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t. 
 
For å unngå ekstreme inngrep i sideterreng fra Fossegården og nordover, ser 
kommunedirektøren at valgt løsning med rekkverksløsning og hevet gang- og sykkelvegtrasè 
er eneste løsning. Systemskifte fra gang- og sykkelveg med rabatt mot kjørevegen, til gang- 
og sykkelveg med rekkverk mot kjøreveg, er helt nødvendig. Det har også vært viktig for 
kommunedirektøren å påpeke at gang- og sykkelvegtilbudet fra Øyer sentrum/Hafjell til 
Hunderfossen må være godt, da det har en høyere frekvens av bruk. Fortausløsning på 
denne strekningen kunne ikke aksepteres.  
 
Stengning av adkomster 
Ved Ensby legges det til rette for at gbnr 1/9 kan bruke sin adkomst til eiendommen 
fremover, men det er inntatt i plankart og bestemmelsene at denne adkomsten forutsettes 
stengt dersom det opparbeides ny adkomst til eiendommen i tråd med vedtatt 
reguleringsplan for boliger, Lillebækksveen (planid 306).   
 
Valgt løsning ved Fossegården har medført at en landbruksavkjørsel nord for gården må 
stenges og ny adkomst til jordet blir om lag 140 m lengre nord.  
 
Begge stengningene er kommunisert ut til grunneiere, og det er aksept for dette fra 
grunneierne.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har i hele planprosessen hatt fokus på å finne en løsning som vil gagne 
Øyer kommune og deres innbyggere og gjester. Samtidig har kommunedirektøren forholdt 
seg til at vegeier og øvrige regionale myndigheter har hatt nasjonale og regionale særegne 
fagfelt som de er satt til å forvalte. Krav og forventninger fra disse er også hensyntatt i 
planforslaget.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua, med 
plankart og planbestemmelser datert 9.12.2022. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer; feilrettinger og 
liknende. Samt endringer av planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 17.01.2023 sak 1/23 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. PMU opprettholder sitt vedtak i sak 88/20. 
2. PMU presiserer at punkt 2 innebærer at eksisterende vegbredde med asfaltert 

skulder skal ikke endres. Gang/sykkelveg skal legges utenfor dagens asfalterte 
bredde. 

3. PMU ser at det kan være grunnlag for å dele opp reguleringsplanen i 2 deler, dersom 
pkt 2 er oppfylt. 

4. Før en deling av reguleringsplanen kan godtas, skal det inngås en avtale med Øyer 
kommune og Innlandet fylkeskommune om regulering og opparbeidelse av 
gang/sykkelveg på strekningen Måkrud-Ensby, jf. pkt 6.16 i bestemmelsene for 
reguleringsplanen for E6 Storhove – Øyer. 
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FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR 
KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2673     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
132/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
2/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler. Disse har 
ligget ute til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et 
konkret tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i 
sentrumsringen listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
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Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kommunen har sett behov for å revidere utbyggingsavtalene som omhandler målrettede 
tiltak som fremkommer i utbyggingsavtalenes punkt om «Utbyggers forholdsmessige 
bidragsplikt utenfor planområdet». 
 
Kommunen ser at utbyggingsavtaler, der bidragsplikten utenfor planområdet er knyttet til et 
konkret vegtiltak i henhold til vedtatt utbyggingsprogram, ikke fungerer like effektivt som 
tiltenkt. Vegtiltakene har svært ulik fremdrift og kommunen styrer fullt ut kun tiltak knyttet 
til kommunale vegtiltak. Mange tiltak er knyttet til fylkeskommunale veger. 
 
En får derfor ikke den tiltenkte effekten, da finansiering av enkelttiltak blir avhengig av 
utbygging av enkeltområder og plan for gjennomføring av tiltaket knyttet til sentrumsringen. 
 
Dersom bidraget fristilles til å gjelde tiltakene på et generelt grunnlag, uten knytning til et 
gitt tiltak, står kommunen friere til å innhente delfinanisering på de tiltakene vist i 
utbyggingsprogrammet som gjennomføres. 
 
Av den grunn finner kommunen det hensiktsmessig å reforhandle avtalen. Det er kun til 
hensikt å løsrive avtalen fra det/de konkrete tiltakene avtalen er satt til å imøtekomme i 
utbyggingsprogrammets sentrumsring. Sentrumsringen har listet opp 12 tiltaksområder. 
Kommunen ønsker nå utbyggingsavtaler der det kun gjøres knytninger til sentrumsringen og 
ikke spesifikke tiltak.  
 
Vurdering: 
I tillegg til offentlig ettersyn er alle avtaleparter tilskrevet særskilt. Det er kommet inn to 
merknader innen fristen for uttalelse.  
 
Odd Bræin, på vegne av Slåseterlia AS: 
Styret i Slåseterlia AS godtar endringsforslaget. Selv om det har vært eierskrifte på alle tre 
gårdsbrukene siden avtalen ble opprettet, er aksjene i utbyggingsselskapet, Slåseterlia AS, 
fortsatt eid at tidligere eiere av landbrukseiensommene. Ber om at det før signering rettes i 
avtaleteksten slik at Slåseterlia AS blir avtalepart. 
 
Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning og endrer navn på avtalepart. 
 
Torbjørn Jøranli, grunneier innenfor reguleringsplan for Slåseterlia: 
Ønsker bedre informasjon om prosjektet. Ber om et møte. 
 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering og viser til merknad fra Slåseterlia AS, som 
er avtalepart for kommunen i denne saken om utbyggingsavtale. Nye grunneiere innenfor 
planområdet omfattes ikke av utbyggingsavtalen. Kommunedirektøren finner det ikke 
nødvendig å gjennomføre et møte. 
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Kommunedirektøren har ikke fått henvendelser fra andre avtaleparter om behov for møter, 
og legger til grunn at avtalene kan vedtas og sendes ut til signering dersom kommunestyret 
vedtar avtaleendringen.  
 
Kommunedirektøren ser behov for å lage en prioritert liste for tiltakene som fremgår av 
sentrumsringen og at denne prioriteringen gjøres bindende for fremtidig 
utbyggingsrekkefølge. Det foreslås at det fremmes en separat sak til kommunestyret for 
dette i 2023. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 13.12.2022 sak 132/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
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1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 
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GBNR 7/12 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
SØKERE: KRISTINA DOMARKIENE OG MINDAUGAS DOMARKAS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 23/70     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/23 Plan- og miljøutvalget 17.01.2023 
 
3/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
GBNR 7/12 - Søknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Konsesjonssøknader fra Kristina Domarkiene og Mindaugas Domarkas av 22.11.2022  
• Kjøpekontrakt av 29.11.2022 

 
Sammendrag: 
Kristina Domarkiene og Mindaugas Domarkas søker konsesjon på et 3 daa stort areal ved 
Skogen i Øyer sør. De har samtidig, uten å måtte søke konsesjon, ervervet tilgrensende 
fritidsbolig g/bnr 7/24. Konsesjonseiendommen består av skogsmark med middels bonitet, 
vei bort til fritidsboligen og noe jorddekt fastmark. Matrikkelenhetene har samme 
overdrager og er i kjøpekontrakten betraktet som en enhet.  
 
Det er få fordeler ved å innvilge konsesjon til noen som ikke innehar en landbrukseiendom. 
Kommunen har i denne saken likevel forståelse for at søkerne ser på konsesjons- og 
fritidseiendommen som en samlet enhet, spesielt med tanke på at fritidseiendommen kun er 
0,3 daa areal. Kommunedirektøren tilrår at søknad om konsesjon innvilges. 
 
Saksutredning: 
Kristina Domarkiene og Mindaugas Domarkas søker konsesjon på et 3 daa stort areal ved Skogen i 
Øyer sør, med ½ andel hver. De har samtidig, uten å måtte søke konsesjon, ervervet tilgrensende 
fritidsbolig g/bnr 7/24. Denne er på 0,3 daa areal. Konsesjonseiendommen har ifølge søkerne ingen 
drift, og fungerer som friareal og adkomst til fritidseiendommen g/bnr 7/24. Den avtalte 
kjøpesummen for begge matrikkelenhetene er kr 575 000. 
  
David Nordby er selger av konsesjonseiendommen, samt fritidsboligen g/bnr 7/24 som søkerne alt 
har ervervet. Matrikkelenhetene er i kjøpekontrakten betraktet som en enhet. Nordby eier i tillegg 
en enebolig på Granrudmoen og en fritidsbolig på Hornsjøen. 
 
Konsesjonseiendommen er på 3 daa areal og består av 1,1 daa skogsmark med middels bonitet, 0,5 
daa med vei og 1,4 daa jorddekt fastmark. 
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Kartutsnitt over konsesjonseiendommen g/bnr 7/12. Det stiplede arealet på 0,3 daa nord for 
parsellen er fritidseiendommen g/bnr 7/24 som søkerne ervervet i 2022. 
 
Lovgrunnlaget  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er 
mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§ 4 og 5.  
 
Konsesjonssøkerne har inngått kjøpekontrakt på en eiendom, selv om det etter konsesjonslovens 
bestemmelser må anses som to separate enheter med ulike bruksformål og ulik konsesjonsmessig 
status. Parsellen med fritidsbolig (g/bnr 7/24) er 0,3 daa areal stor. Erverv av fritidseiendommen 
faller inn under unntaksbestemmelsene i § 4 pkt. 4 som sier at: Overdragelser som ikke trenger 
konsesjon er: bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer 
enn 35 dekar. Konsesjonseiendommen består av 3 daa ubebygd areal og ligger som LNF i KDP Øyer 
sør. Erverv av denne matrikkelenheten faller ikke inn under unntaksbestemmelsene og eiendommen 
må behandles etter konsesjonsloven. 
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Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på: 
 
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
 
I henhold til § 9a skal det i tillegg legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Bosettingshensyn  
Ervervet gjelder ubebygd eiendom. Det er ikke praksis for å gi boplikt som vilkår etter 
konsesjonslovens § 11 ved kjøp av rene skog- eller utmarksarealer. Dette har gjerne nær 
sammenheng med at kjøpere av slike arealer som regel selv bor på en landbrukseiendom i bygda og 
på den måten ivaretar bosettingshensynet. Siden erverver har en fritidseiendom i bygda og at 
konsesjonseiendommen er ubebygd vurderes det til at bosettingshensynet ikke er relevant i denne 
saken. 
 
Driftsmessig løsning  
Ervervet medfører at et mindre område med skog og utmark blir eid av noen uten en 
landbrukseiendom, i stedet for at den erverves av lokale gårdbrukere med landbruksarealer som 
grenser inntil konsesjonseiendommen. Samtidig ser en at mesteparten av arealet ikke består av 
produktiv skog, slik at en antar at produksjonspotensialet for eiendommen er begrenset.  
 
Erververs skikkethet  
Som kompetansegrunnlag opplyses det i søknaden at dette ikke er relevant for behandling av denne. 
I dette tilfelle er arealet hovedsakelig uproduktivt, og det antas at det er begrunnelsen for hvorfor 
søkerne mener spørsmålet om kvalifikasjoner ikke er relevant. 
 
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å søke konsesjon på en eiendom. I 
konsesjonsbehandling skal en også være forsiktig med å legge avgjørende vekt på erververs 
kompetanse. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
Under dette momentet skal kommunen drøfte hvilke virkninger ervervet har for alle ressursene på 
eiendommen enten det gjelder jord og skog, bygninger eller øvrige deler av eiendommen og hvordan 
framtidige generasjoners behov i størst mulig grad ivaretas. Ressursene skal disponeres på en slik 
måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge 
grunnlag for drift og bosetting. En eier som selv bor på eiendommen sin, har i utgangspunktet større 
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foranledning til å ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor 
der. 
 
I landbruksplanen for Lillehammer-regionen 2021-25 står bl.a. at «handlingsrommet i jord- og 
konsesjonsloven bør brukes for å fremme produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd med 
næringa og yrkesutøvernes behov». Erverv av konsesjonseiendommen som tilleggsareal til 
fritidseiendommen vil ikke være i tråd med ønsket om at aktive gardsbruk skal styrkes, eller bidra til 
å sikre eller øke sysselsettingen blant aktive yrkesutøvere i landbruket. Dette taler mot at det gis 
konsesjon. 
 
Kulturlandskapet synes å i mindre grad påvirkes av ervervet. 
 
Priskontroll  
Iht. § 9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Konsesjonseiendommen er ubebygd og består hovedsakelig av skog- og veiareal. 
Det vurderes til at den er en ren skogeiendom og ervervet skal således ikke underlegges priskontroll. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen mener det er argumenter både for og mot konsesjon i denne saken. En annen erverver 
kunne gitt en bedre driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning. Ved konsesjonsbehandling er 
ikke kommunen nødt til å velge den best mulige driftsmessige løsningen, det holder at løsningen er 
god. Kommunen har forståelse for at søkerne ser på konsesjons- og fritidseiendommen som en 
samlet enhet, spesielt med tanke på at fritidseiendommen kun er 0,3 daa areal. Konsesjon skal 
normalt innvilges med mindre det er saklige grunner for å avslå. Ettersom det ikke er andre 
alternativer som framstår som klart bedre så bør søknaden innvilges.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Kristina Domarkiene 
og Mindaugas Domarkas på erverv av g/bnr 7/12 i Øyer kommune. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 17.01.2023 sak 5/23 
 
Behandling: 
Søknaden vedlegges saken før behandling i kommunestyret. 
 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Kristina Domarkiene 
og Mindaugas Domarkas på erverv av g/bnr 7/12 i Øyer kommune. 
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PLANID 102 D - GAIA 950 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: REGPL 102D  
Arkivsaksnr.: 22/1749     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/23 Plan- og miljøutvalget 17.01.2023 
 
4/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg 
Planprogram, datert 12.12.2022 
Merknader i sammendrag med kommentarer, datert 09.11.2022 
Referat fra oppstartsmøte 03.06.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Merknader til varsel om oppstart og planprogram, 76 stk. 
 
Sammendrag 
Varsel om planarbeid med tilhørende planprogram for Gaia 950 har vært ute til offentlig 
ettersyn/høring. Det kom inn 76 merknader. Forslagsstiller har revidert planprogrammet på 
bakgrunn av mottatte merknader som de har funnet nødvendig å supplere eller endre 
planprogrammet med. Kommunedirektøren har også gått gjennom innkomne merknader, og 
supplert og endret planprogrammet på noen punkter. 
 
Planprogram datert 12.12.2022, med kommunedirektørens forslag til endringer, legges frem 
for kommunestyret for fastsettelse. 
 
Saksutredning 
 
Forslagsstiller 
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av forslagsstiller Gaiastova AS. 
 
Tiltaket 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området ved Gaiastova til 
en helårsdestinasjon og et knutepunkt i Hafjell/Øyer sør. Det planlegges hotell (ca. 100 rom) 
med konferansedel, forretninger (dagligvare, sportsbutikk, bakeri, restaurant mv.) og ca. 100 
leiligheter (fritidsformål). Det planlegges også aktiviteter som trening, tennis, svømming/spa 
mv. 
 
Krav om planprogram og konsekvensutredning 
Ønsket om å regulere ca. 100 leiligheter til fritidsformål er ikke i tråd med overordnet plan. 
Den ønskede reguleringen faller derfor inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b, 
og skal ha planprogram og konsekvensutredning. Tiltaket vurderes også å kunne få 
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vesentlige virkninger for miljø og samfunn, noe som også resulterer i krav om planprogram 
og konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1. 
 
Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet 
fastsettes av kommunestyret, og kan da sees på som en avtale mellom forslagsstiller og 
kommunen om hva som skal utredes, hva som skal legges frem som grunnlag for vedtak av 
planforslag, og prosessen frem dit. 
 
Planprosess så langt 
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.08.2022 – 01.10.2022. 
Supplerende varsling til hjemmelshavere i Hafjelltoppen Velforening (m.fl.) ble sendt ut 
06.09.2022, og ny frist for å komme med innspill til planarbeidet ble for naboer satt til 
19.10.2022. Det kom inn 76 merknader. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller, og 
ligger vedlagt som eget notat, datert 09.11.2022. 
 
Vurdering 
I planprogrammet som følger dette saksfremlegget, er forslagsstiller sine endringer etter 
offentlig ettersyn markert med gult. Kommunedirektøren har gått gjennom innkomne 
merknader, og forslagsstillers påfølgende kommentarer og endringer i planprogrammet. For 
noen av temaene har kommunedirektøren funnet det nødvendig å foreslå ytterligere 
endringer i planprogrammet. En omtale av disse endringene, samt enkelte forventninger til 
planarbeidet, følger under. Kommunedirektøren sine forslag til endringer er markert med 
rødt i planprogrammet. 
 
Trafikkforhold 
Mange av høringsuttalelsene går på at Lunnstadmyrvegen har for liten kapasitet, er for smal, 
og har for dårlig standard til å kunne fungere som trafikksikker og effektiv adkomstvei. 
Ulykker, utforkjøringer, støv og støy beskrives i høringsuttalelsene. Forslagsstiller opplyser at 
de vil konsekvensutrede forskjellige adkomstløsninger, herunder utbedring av 
Lunnstadmyrvegen og ny vei over Lunnstadmyra. Kommunedirektøren mener at også 
Nysætervegen må inngå i utredningen, og har foreslått en presisering av dette i 
planprogrammet. Kommunedirektøren har også foreslått tatt inn i planprogrammet at det 
skal utarbeides en trafikkanalyse, slik forslagsstiller selv kommenterer høringsuttalelsene.  
 
Kommunen forventer å bli involvert tidlig i planprosessen. 
 
Naturmangfold/naturverdier 
Ny bebyggelse er planlagt vest for Lunnstadmyra, på areal som i dag er tatt i bruk til 
bebyggelse/veg/parkering, og de foreløpige skissene gir inntrykk av at ny bebyggelse i liten 
grad vil berøre myrområdet direkte. Likevel kan man se for seg at aktivitetene som er 
planlagt i området, og da særlig graving av parkeringskjeller og grøfter for bl.a. VA, vil kunne 
påvirke Lunnstadmyra. Kommunedirektøren bemerker i den forbindelse at eksisterende 
parkeringsplass ligger på det som tidligere var myr. Kommunedirektøren understreker at det 
er viktig, og i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, at 
konsekvensene tiltaket kan ha på myrområdet utredes grundig. Dette av hensyn til både 
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klimagassutslipp, fordrøyning/demping av flomtopper, rensing av vann og biologisk 
mangfold. Kommunedirektøren har foreslått en presisering i planprogrammet, om at 
utredningen skal svare på hvilke effekter tiltaket kan ha på klimagassutslipp, 
vannhusholdning og fordrøyning fra/i myrområdet, og biologisk mangfold. 
 
I gjeldende reguleringsplan er det angitt parkeringsareal øst og sørøst for eksisterende 
parkeringsplass, på det som er myr. Parkeringsarealet, som altså ikke er etablert enda, 
videreføres i forslag til ny kommunedelplan (KDP). Gjeldende reguleringsplan inneholder 
også regulering av areal til en vei over myra, nordvestover fra Hundersætervegen og inn til 
parkeringsplassen ved Gaiastova. Denne veien er heller ikke etablert. Forslagsstiller oppgir at 
ny vei over Lunnstadmyra vil bli vurdert som en del av konsekvensutredningen, og 
kommunedirektøren forventer at effektene presisert i avsnittet over beskrives også for dette 
vegalternativet. 
 
Varme og kalde senger 
Fritidsleiligheter er ikke i tråd med overordnet plan. Kommunedirektøren har derfor foreslått 
at det presiseres i planprogrammet at konsekvensene av en slik endring skal beskrives for 
Hafjell som turistdestinasjon. 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Tiltakets konsekvenser for etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder 
turveger/ -skiløyper og nedfartsløyper, vil bli beskrevet. Kommunedirektøren har foreslått en 
presisering om at dette også beskrives med utgangspunkt i barn og unge sin opplevelse av 
området, herunder koblinger til eksisterende fritidsboligområder 
 
Parkering 
Eksisterende parkeringsplass benyttes både av besøkende til Gaiastova, forretningene, 
leilighets-/hytteeiere, og som utfartsparkering for langrenn og alpint. I ny KDP er Gaiastova-
området definert som et knutepunkt, og med tanke på fremtidig mobilitet er det av 
interesse hvilke arealer som vil være tilgjengelige i fremtidig situasjon. Kommunedirektøren 
har derfor foreslått en presisering i planprogrammet om at det må belyses hvilke 
parkeringsbehov det vil være for ulike grupper, som ansatte, hotellgjester, leilighetseiere, 
dagsbesøk til de ulike fasilitetene og handelstilbudene, utfartsparkering for langrenn og 
alpint, m.m.  
 
Flere av høringsuttalelsene går på tiltakets virkning på eksisterende rettigheter til parkering, 
og kommunedirektøren forutsetter at disse rettighetene ivaretas. 
 
Klima og energi 
Tiltakets energibehov, energiforbruk, energiløsninger og transportbehov vil bli vurdert og 
beskrevet. Kommunedirektøren har foreslått en presisering om at også lademuligheter for 
elektriske kjøretøy skal inngå i vurderingen. 
 
Miljø og bærekraft 
Oppføring og drift av bygninger er en viktig kilde til klimagassutslipp, og i nær sagt alle 
scenarioer gir det lavere klimabelastning å rehabilitere eksisterende bygningsmasse enn å 
rive og bygge ny. Rehabilitering fordrer naturlig nok at stående bygningsmasse kan benyttes 
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til fremtidig formål. Bygningsmassen som foreløpig er skissert revet, er blant annet et 
leilighetsbygg fra ca. 2015, og kommunedirektøren mener det vil være i kraftig utakt med 
tiden - og for øvrig i utakt med forslagsstillers fremstilling av prosjektet som et med tydelig 
fokus på bærekraft, å ikke gjøre en vurdering av hvilke tiltak som kreves for å kunne 
gjenbruke leilighetsbygget. Kommunedirektøren har derfor foreslått at planprogrammet 
beskriver at muligheter for gjenbruk av leilighetsbygget skal vurderes og beskrives. 
 
Næring, forretning og tjenesteyting 
I dag eksisterer det, i tillegg til hotellet, dagligvarebutikk og sportsbutikk, hver på ca. 400 m2. 
Areal til forretning kan være i tråd med tankegangen om at Gaia skal være knutepunktet sør 
for alpinanlegget. I gjeldende plan er området for Gaiastova regulert til 
servicesenter/næringsbygg, hotell/leiligheter. Omfanget av de ulike elementene er ikke 
spesifisert. Det er ikke gitt spesifikke politiske rammer for hva som kan aksepteres eller hva 
som ønskes av type handel/tjenester og deres arealstørrelser i reguleringsplanene i Hafjell, 
og heller ikke i KDP for Øyer sør. 
 
Forslagsstiller ser for seg flere funksjoner, i tillegg til dagligvare- og sportsbutikk, som kan 
være ønskelige å etablere: bakeri, restaurant, flerbrukshall, spa, basseng, padel, tennis, yoga, 
golfsimulator, bowling og minigolf.  Innlandet fylkeskommune sier i sin merknad at det må 
gjøres en utredning av konsekvensene det vil ha å etablere næring og handel, og at det må 
ses i sammenheng med hva som er ønsket utvikling både for Øyer sentrum og utvikling av 
knutepunkt på Gaiastova. Kommunedirektøren mener at en vurdering av handels- og 
tjenestetilbudet er nødvendig. Dette selv om dagligvarebutikk og sportsbutikk allerede 
eksisterer på stedet. De øvrige funksjonene/tilbudene er nye elementer innenfor 
Hafjellområdet, og man kan tenke seg at de kunne vært med på å gjøre Øyer sentrum mer 
attraktivt. Kommunedirektøren har foreslått et krav i planprogrammet om at forventede 
virkninger av ønsket etablering skal beskrives. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at planprogram datert 12.12.2022, framlagt av Areal+ etter 
offentlig ettersyn og med kommunedirektørens forslag til endringer, fastsettes. Endringene 
er vist med gul og rød markering i dokumentet.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Gaia 950, datert 12.12.2022. 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskriften. 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 17.01.2023 sak 2/23 
 
Behandling: 
Forslag til tillegg fra Trond Ludvigsen (SV): 
Kommunestyret ønsker flest mulig varme senger, og at det blir færre kalde senger. 
 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Trond Ludvigsen ble vedtatt med 3 (2 Sp og 1 SV) mot 2 (Ap). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Gaia 950, datert 12.12.2022. 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 pkt. b og orskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskriften. 
 
Kommunestyret ønsker flest mulig varme senger, og at det blir færre kalde senger. 
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PARTNERSKAPSAVTALE 2023 MELLOM ØYER KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: FMBOK 223  
Arkivsaksnr.: 22/3321     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
5/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om partnerskapsstøtte 2023, datert 08.11.2022 
Utkast til partnerskapsavtale 2023 mellom Øyer kommune og Skåppå AS, datert 08.11.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Målsettinger inkubasjons- og næringshageprogram 2023 
Planlagte aktiviteter 2023 
Finansieringsplan inkubasjons- og næringshageprogram 2023 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at partnerskapsavtalen med Skåppå AS for perioden 2020-
2022 videreføres med ett år og gjøres gjeldende for 2023, og at det gjøres forhandlinger om 
ny partnerskapsavtale for perioden 2024-2026 i løpet av året 2023. Det ytes et tilskudd fra 
Øyer kommune på kr 75.000,- i 2023. Midlene ligger inne i budsjett- og økonomiplanen. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Øyer kommune har i periodene 2017-2019 og 2020-2022 ytt tilskudd på kr 75 000,- årlig til 
Skåppå AS for drift av inkubasjons- og næringshageprogram, i henhold til vedtatte 
partnerskapsavtaler for periodene. Inkubasjons- og næringshageprogrammene i 
Lillehammer-regionen og er viktige tiltak for både etablering og utvikling av bedrifter i 
regionen. 
Skåppå AS ønsker å videreføre partnerskapsavtalen for 2020-2022 med ett år, for deretter å 
forhandle ny avtale for 2024-2026 i løpet av 2023.  
 
Fakta 
Skåppå AS sin kjernevirksomhet og hovedprioritet er å være programoperatør for SIVA. 
Fylkeskommunen er oppdragsgiver og finansierer programmene. Skåppå AS er regional 
operatør for både inkubasjons- og næringshageprogrammet og tilbyr subsidiert bistand til 
næringslivet for å utløse vekst i etablerte virksomheter samt å identifisere, videreutvikle og 
kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. 
 
Inkubasjonsprogrammet handler om å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter, og er 
rettet mot bedrifter med vekst- og eksportpotensial. Målgruppen er ideer og unge bedrifter 
med høyt innovasjonsnivå og med internasjonalt eller nasjonalt vekstpotensial, samt 
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innovasjonsprosjekter i små og mellomstore bedrifter (forretningsmessig innovasjon). I 
tillegg til kompetanseleveranser i en-til-en-prosjektene, har Skåppå AS også planlagt en 
rekke fellesaktiviteter i 2023, som kurs i kapitalstrategi, styrekurs, grønt FOU-program for 
industri og eksport-hjelp.  
 
Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i 
distriktene, og er rettet mot små og mellomstore bedrifter og nyetableringer med evne og 
vilje til utvikling. I tillegg til kompetanseleveranser i en-til-en-prosjektene, har Skåppå AS 
også planlagt en rekke fellesaktiviteter i 2023, som arbeidsverksted med tema bærekraft, 
styrekurs, fagteam generasjonsskifte, kapital, digital omstilling, grønn lean for industri og 
utviklingsprogram rettet mot gårder med tilleggsnæring. 
  
Med utgangspunkt i gode resultater og økt etterspørsel fra næringslivet i siste halvdelen av 
forrige programperiode, har Skåppå søkt om økte rammer fra SIVA i ny programperiode. For 
2023-2032 har Skåppå søkt om 3 MNOK til inkubasjonsprogram (tidligere 2 MNOK) og 3 
MNOK til næringshageprogram (tidligere 1,8 MNOK). I tillegg kommer utviklingstilskudd til 
inkubatoren fra Innlandet fylkeskommune, bedriftenes egenandel og kommunenes 
medfinansiering. 
 
Den generelle oppfølgingen av etablerere og bedrifter i kommunene i Lillehammer-regionen, 
håndteres av Lillehammer-regionen Vekst (LRV). Gründerkonsepter med særlig potensial og 
bedrifter med mulige utviklingsprosjekter rutes til Skåppå AS for tettere oppfølging. 
 
Årsaken til at Skåppå AS ønsker å videreføre partnerskapsavtalen for 2020-2022 med ett år, 
for deretter å forhandle ny avtale for 2024-2026 i løpet av 2023, er at Skåppå AS ønsker å 
avvente reforhandling av partnerskapsavtalen til søknaden om neste programperiode i SIVA 
er behandlet (februar 2023). I tillegg vil en forskyving av avtaleperioden med ett år gjøre at 
partnerskapsavtalene for kommunene i Lillehammer-regionen får samme tidsintervall som 
de andre Gudbrandsdalskommunene, som gir noen administrative besparelser for Skåppå 
AS. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer inkubasjons- og næringshageprogrammene som viktige 
virkemidler for å følge opp ideer, gründere og bedrifter med ulike utviklingsbehov i 
Lillehammer-regionen. 
 
Lillehammer-regionen Vekst står for den løpende, generelle kontakten med virksomheter 
som ønsker å utvikle seg. For prosjekter og ideer med antatt særlig potensial, tilbyr Skåppå 
AS ekstra utviklingskompetanse til prosjektene, gjennom inkubasjons- og 
næringshageprogrammene. Skåppå AS og LRV jobber tett sammen og er samlokalisert i 
HubLHMR, noe som gjør at enhetene gjennom daglig dialog kan avklare muligheter og 
utfordringer. 
 
Å forskyve avtaleperioden med ett år vil, etter kommunedirektørens syn, ikke medføre noen 
vesentlige ulemper for Øyer kommune. Det foreslåtte bidraget fra Øyer er i tråd med hva 
kommunen de senere årene har bevilget til Skåppå AS. 
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Kommunedirektøren anbefaler derfor at partnerskapsavtalen med Skåppå AS for 2020-2022 
videreføres med ett år og gjøres gjeldende for 2023, og at det gjøres forhandlinger om ny 
partnerskapsavtale for perioden 2024-2026 i løpet av året 2023. I Øyer kommune har det 
ligget inne en årlig bevilgning til Skåppå AS på 75.000 kr, og et tilskudd har dermed 
finansiering i budsjett- og økonomiplanen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Partnerskapsavtalen mellom Øyer kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022 

videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023. 
 

2. Tilskudd på kr 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 

 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.12.2022 sak 76/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Partnerskapsavtalen mellom Øyer kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022 

videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023. 
 

2. Tilskudd på kr 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
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ANMODNING OM KJØP AV STAVSPLASSEN 
 
 
Saksbehandler:  Thomas Meisfjord Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/53     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
6/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Brev til Øyer kommune fra Stavsplassen SA datert 28.12.2022 
Likviditetsoversikt desember 2022 
Øyer kommunes økonomiske engasjement overfor Stav 2012-2022 
Vedr kjøp av Stavsplassen og Stav camping 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Budsjett 2023 
 
Sammendrag: 
Stavsplassen SA har anmodet om at Øyer kommune kjøper Stavsplassen til 4,5 millioner 
kroner. Prisen omfatter drift ut året 2023 med en leieavtale av området og bygninger til en 
pris som dekker kommunens kostnader i forbindelse med finansiering av kjøpet. 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig for 
kommunen å følge anmodningen. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dette er en prinsipiell sak hvorvidt kommunen 
skal følge anmodningen om kjøp av stavplassen eller ikke. Saken er delikat med tanke på 
Trettensamfunnet sin fremtid og Stavsplassen SA som arrangør og arrangørsted. 
 
Stavsplassen SA sendte den 28.12.2022 en anmodning til Øyer kommune om kjøp av 
Stavsplassen GBNR 3440-102/65, 42, 44 og 105. Bakgrunnen for denne anmodningen er 
selskapet Stavsplassen SA sin likviditet, og for å forhindre en konkurs. Et eventuelt vedtak vil 
umiddelbart påvirke Stavsplassen SA sin fremtid. 
 
Kort historikk:  
Stavsplassen og Stavsmart’n har en lang historie og dype røtter i Øyer kommune. Det vises til 
Stavsplassen sin hjemmeside som viser til at mart’n har trolig vært her siden før 1801. I 
nyere tid har Stavsplassen utviklet seg til å være både en arrangør og et 
arrangementsområde som driftes av Stavsplassen SA.  
 
Dagens situasjon: 
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Stavsplassen SA har igjennom og i etterkant av pandemien, på lik linje med andre aktører, 
opplevd stor nedgang. Resultatet er at selskapet går inn i budsjettåret 2023 med negativ 
kapital og stor fare for konkurs tidlig i 2023 dersom styret ikke kommer frem til en 
økonomisk løsning. 
 
Stavsplassen SA har over tid hatt utfordringer med å drive lønnsomt, og kommunen har ved 
tidligere anledninger bistått økonomisk for å sikre fortsatt drift. Dette gjennom lån, garantier 
og tilskudd. Nåværende driftsmodell er ikke bærekraftig. 
 
Kommunedirektøren har vurdert flere alternative løsninger for kommunal bistand: 

1. Tilskudd, garanti eller lån til Stavsplassen SA. Dette er både risikofylt og ikke lov jfr 
regelverket for bagatellmessig støtte (Det er ikke lov å gi støtte til virksomheter i 
økonomiske uføre). 

2. Kjøp av eiendomsmassen slik at Stavsplassen SA kan bli gjeldfri, og få likviditet til 
omstrukturering mot bærekraftig drift. Eiendommen leies tilbake til Stavsplassen SA 
med en årlig leie, som dekker kommunens kostnader. Faren for konkurs er ikke over, 
men kommunen sikrer seg kontroll over eiendommen ved en eventuell konkurs.  

3. Ikke foreta seg noe. Selskapet går konkurs og bobestyrer selger eiendommen på det 
åpne markedet for å dekke selskapets gjeldsforpliktelser. 

 
Alternativ 1 utelukkes da det ikke er lov å støtte bedrifter i økonomisk uføre. En eventuell 
lånegaranti vil kun forverre situasjonen, og gjøre det mer krevende for Stavsplassen SA å 
komme i økonomisk bærekraftig drift. 
 
I anmodningen om kjøp og tilbakeleie av Stavsplassen SA, fremgår det ikke et løsningsforslag 
for en sunn fremtidig drift av selskapet. Ved et eventuelt kjøp må kommunen stille krav om 
at det utarbeides en fremdriftsplan som kan sørge for å få på plass en bærekraftig 
driftsmodell. Stavsplassen SA kan ikke gjøre seg avhengig av tilskudd eller ytterligere lån og 
garantier fra kommunen. 
 
Konsekvenser ved å følge anmodningen om kjøp av Stavsplassen SA er blant følgende: 

• Kjøpesummen gjør at Stavsplassen SA blir gjeldfri, og sikres ett års drift. 
• Selskapet får mulighet til å utvikle en bærekraftig driftsmodell for Stavsplassen SA. 
• Samfunnsmessige konsekvenser – videreføring av Stavsmart’n. 
• Hippodromen påvirkes ikke av en konkurs, ettersom kommunen er eier av denne og 

er bundet av husbankens regelverk om spillemidler. 
• Årlige rente- og avdragsutgifter for kommunen på ca. 280.000,- (ved 4,5% rente). 
• Dersom Stavsplassen SA allikevel slås konkurs i fremtiden, sikres kommunen kontroll 

over eiendommen for fremtidig utvikling. Samtidig er det en stor usikkerhet knyttet 
til fremtidig økonomiske kostnader. 

 
Konsekvenser ved Ikke å følge anmodning om kjøp av Stavsplassen SA: 

• Stavsplassen SA går konkurs. 
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• Eiendommen legges ut på det åpne markedet. 
• Salg av eiendom og bygninger. 
• Kommunen mister muligheten for å styre utviklingen av arealene. 
• Samfunnsmessige konsekvenser –Stavsmart’n avvikles for framtiden i sin nåværende 

driftsform. 
• Hippodromen må driftes av kommunen på en eller annen måte. 
• Utfallet av en eventuell konkurs er ikke mulig forskuttere. 
• Stavsplassen har gjeld til Øyer kommune knyttet til oppføring av Hippodromen. 

Resterende gjeld ved utgangen av 2022 er kr 194.000,-. Det foreligger 
nedbetalingsplan fram til 2031 der renter kommer i tillegg. Hvorvidt kommunen får 
tilbakebetalt lånet vil bli en del av boet. 

• Kommunen har gitt garanti for banklån til Stavsplassen SA. Restgaranti ved utgangen 
av 2021 var i underkant av 0,8 millioner kroner. Hvorvidt garantien må innfris vil bli 
en del av boet. 

• Utfallet av en eventuell konkurs er ikke mulig forskuttere.  

 
Med det grunnlaget kommunen sitter med nå, så er det krevende å beskrive alle økonomiske 
konsekvenser for de to mulige alternativene. Et svakt beslutningsgrunnlag og tidspress, fører 
til at det må tas en beslutning på et noe sviktende grunnlag. Det er uklart hva som kreves for 
å komme i økonomisk balanse samt få på plass et bærekraftig konsept for Stavsplassen SA. 
Risikoen ved et kjøp er at hvis Stavsplassen SA ikke evner å få på plass et bærekraftig 
konsept, blir kommunen stående igjen med all eiendom med forpliktelser. Samtidig har 
kommunen da kontroll over et viktig areal for kommunens utvikling. 
 
Kommunedirektøren mener det er et politisk prinsipielt spørsmål hvorvidt kommunen skal 
følge anmodningen fra Stavsplassen SA eller ikke. Kommunedirektøren er allikevel av den 
oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig for kommunen å følge anmodningen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret følger anmodningen fra Stavsplassen SA, og Øyer kommune kjøper 
Stavsplassen SA til 4,5 millioner kroner. 

2. Kjøpesummen på 4,5 million kroner finansieres ved økt låneopptak.  
3. Rente- og avdragsutgifter knyttet til lånet dekkes inn gjennom avtale om tilbakeleie 

av eiendommen.  
4. Stavsplassen SA utarbeider en fremdriftsplan som skal sørge for å få på plass en 

bærekraftig driftsmodell. 

 
Åsmund Sandvik                                                  Thomas Meisfjord 
Kommunedirektør                                               Prosjektleder  
                                                                                Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 
 
 



  Sak 6/23 
 

 Side 31 av 63   
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 2/23 
 
Behandling: 
Saken var oppdatert med to vedlegg i etterkant av utsendingen av møtepapirene. 
Medlemmene i formannskapet var varslet. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) og Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. 
 
Møtet hevet for gruppemøter. 
 
Møtet satt. 
 
Nisveta Tiro (Sp): forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 

1. Øyer kommune  kjøper eiendom G/bnr 3440-102/65, 42, 44 og 105  
for inntil kr. 4.500 000 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle kjøpsavtalen.  
3. Det  forutsettes at pant i fast eiendom slettes. 
4. Driftsplan for Stavsplassen SA legges fram for politisk behandling i egen sak.  

 
Stein Plukkerud (Sp): forslag om nytt punkt 5 fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret forutsetter at Årsmøtet i Stavsplassen SA gir sitt samtykke til salget av 
eiendommen. 
 
Brit K Lundgård (Ap): forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Dette er en redningsaksjon ikke et ordinært kjøp: 
1. Øyer kommune kjøper gbnr 3440- 102/65,42,44 og 105. 
Kjøpesummen settes til sum langsiktig 2.005.000 og kortsiktig gjeld( 406.000) 
Samlet 2.500.000,- 
2. Panteheftelser i Stavsplassen slettes 
3. Stavsplassen SA gis forkjøpsrett på eiendommen i 5 år til kommunens kjøpesum i 2023.  
4. Driften av Stavsplassen SA legges frem for de folkevalgte så snart som mulig.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling falt med 7 stemmer. 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til punkt 1 og Øyer Ap/Øyer 
H sitt forslag til punkt 1 ble Øyer Sp/Øyer Sv sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) 
mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til punkt 3 og Øyer Ap/Øyer H sitt forslag til punkt 2 ble 
enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune  kjøper eiendom G/bnr 3440-102/65, 42, 44 og 105  
for inntil kr. 4.500 000 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle kjøpsavtalen.  
3. Det  forutsettes at pant i fast eiendom slettes. 
4. Driftsplan for Stavsplassen SA legges fram for politisk behandling i egen sak.  
5. Kommunestyret forutsetter at Årsmøtet i Stavsplassen SA gir sitt samtykke til salget 

av eiendommen. 
6. Stavsplassen SA gis forkjøpsrett på eiendommen i 5 år til kommunens kjøpesum i 

2023. 
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KS - DEBATTHEFTE I - 2023. EVNE OG KRAFT TIL Å BÆRE 
 
 
Saksbehandler:  Irene Hagen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3453     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
7/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Debatthefte I – 2023. Evne og kraft til å bære 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte I – 2023. 
Evne og kraft til å bære» til politisk behandling.  
 
KS ønsker å få belyst 7 spørsmål knyttet til Debatthefte I – 2023, og det vises til kommunen 
sine vurderinger under hvert av spørsmålene. Kommunedirektøren anbefaler at disse 
vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike problemstillingene. 
 
Saksutredning: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «Debatthefte I – 2023. Evne og kraft til å bære».   
 
I år sender KS ut to debatthefter. I «Debatthefte I - 2023. Evne og kraft til å bære», ønsker KS 
innspill på tre temaer. Det er utfordringsbildet for kommunesektoren fremover, bærekraftig 
arealbruk, samt omstilling og mobilisering av ressurser. I «debatthefte II - 2023. 
Mellomoppgjøret», ønsker KS innspill til innretning av mellomoppgjøret. Alle innspill blir 
sammenstilt og tas med i KS’ videre arbeid.   
 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover?  
I forberedelsene av KS Landsting 2024, ønsker KS at kommunene/fylkeskommunene drøfter 
og gir KS innspill for å fylle ut utfordringsbildet fremover.   
 
Det er vist til åtte hovedutfordringer i heftet:   

• Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov  
• Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer  
• Flere utenfor samfunns- og arbeidsliv  
• Klima-, natur-, og miljøutfordringer tiltar  
• Digitalisering i ulik fart og med ulik kraft  
• Større risiko for uønskede hendelser  
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• Demokratiet utfordres fra flere hold  
• Vedvarende mangel på personell og kompetanse  

Nyansering av utfordringsbildet kan leses i vedlegget side 4. tom. side 6.  
 
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk?  
I rollen som lokale og regionale samfunnsutviklere ønsker kommuner og fylkeskommuner å  
svare offensivt på de store utfordringene vi står overfor. Som arealmyndighet har 
kommunene avgjørende betydning for samfunnsutviklingen gjennom beslutninger om bruk 
og vern av ressurser. Fra nasjonalt hold er det avgjørende at summen av kommunenes 
arealbeslutninger ikke bryter med vedtatt nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.  
 
Lokaldemokratiet har etter plan- og bygningsloven et stort ansvar for en arealbruk som 
fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. KS ønsker at kommunene/fylkeskommunene drøfter og gir innspill på hvilke 
muligheter og utfordringer kommunene/fylkeskommunene opplever i det lokale arbeidet 
med bærekraftig arealbruk og hvilke nye nasjonale verktøy og virkemidler som kan være 
egnet til å styrke lokaldemokratiets evne og kraft til å fatte gode og langsiktig bærekraftige 
beslutninger.  
 
Areal er en begrenset ressurs som gir muligheter og utfordringer. Å fatte vedtak om bruk og 
vern av ressurser gir store muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen. Samtidig kan det 
være krevende, særlig i en situasjon med økende interessemotsetninger, økt press i 
beslutningsprosessen og komplekse sammenhenger ved utbygging. Ulike mål kan være 
motsetningsfylte, for eksempel knyttet til bosetting, verdiskaping, utbygging av ny fornybar 
energi, natur og klima. Med økende arealknapphet øker både tomteprisen og 
interessemotsetningene, og det blir mer krevende å være beslutningstaker. Selv om ikke den 
enkelte beslutning om å bygge nye hytteområder, kraftanlegg og veier alene har stor 
innvirkning på de totale naturverdiene, er det fare for at den totale belastningen blir stor når 
en ser på arealbruken samlet.  
 
 FNs klimapanel og det internasjonale naturpanelet har slått fast at vi har store utfordringer 
med å stanse både klimaendringene og tap av naturmangfoldet. Fysisk utbygging krever 
areal, og arealbruk har konsekvenser for klima og natur. All natur lagrer karbon, noen 
naturtyper lagrer mer enn andre. Skogen er viktig, men våtmarkene, biosfæren og is-
systemene er viktigere. Særlig våtmark og myr er viktig for naturlagring av karbon. Arealbruk 
er en nøkkelfaktor både i arbeidet med å bremse klimaendringene, for tilpasning til et endret 
klima og som den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med å stanse tap av natur. Nasjonale 
undersøkelser peker på at kvaliteten på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i 
kommuneplanens arealdel kan forbedres betydelig.   
 
KS har tatt opp med regjeringen at kommunene ønsker mer tillit fra nasjonale  
myndigheter i arealpolitikken med differensierte løsninger i den enkelte kommune og at 
praktiseringen av statlige innsigelser må ses på. I arbeidet med å styrke klima- og 
naturhensynene i arealpolitikken, har KS fått gjennomført en FOU om bærekraftig arealbruk 
innenfor rammen av lokalt selvstyre der ulike tiltak er drøftet.   
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For å styrke kunnskap og kapasitet for bærekraftig arealbruk, kan det være aktuelt at staten 
tar et hovedansvar for utvikling av areal/naturregnskap i samarbeid med kommunesektoren, 
utdanne flere planleggere eller at kommunene bruker fylkeskommunen som fagressurs. Det 
kan også være aktuelt å arbeide videre med økonomiske virkemidler som naturavgift på 
utbygging av uberørt natur eller juridiske virkemidler for mer differensiert forvaltning ut fra 
ulike naturgitte og demografiske utfordringer, vurdere en særskilt ordning for å ivareta 
naturinteresser i planleggingen, utvikle tydeligere mål for ulike naturinteresser og utforske 
hvordan naturen kan få et sterkere vern.  
 
Mer om bærekraftig arealbruk kan leses i vedlegget side 9. tom. side 14, der det blant annet 
omtales ni mulige veier for å styrke klima- og naturhensyn i arealpolitikken innenfor dagens 
handlingsrom.   
 
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?  
Det blir en vedvarende begrenset tilgang på kompetent arbeidskraft og redusert økonomisk 
handlingsrom.  
 
Som følge av den demografiske utviklingen, er behovet for omstilling større enn 
rekrutteringsmulighetene, særlig gjelder dette innen helse- og omsorg, men det er også 
nødvendig med omstilling innenfor de øvrige tjenesteområdene. Det utfordrer dagens 
organisering av tjenestene og måten oppgaver løses på. Ny teknologi gir muligheter innenfor 
alle ansvarsområdene i kommunesektoren. Det gjør oss i stand til å organisere og skape 
tjenester mer effektivt med færre ressurser. I tillegg må man utvikle kompetansen til egne 
arbeidstakerne, og benytte den kompetansen som er tilgjengelig mest mulig effektivt. I 
samarbeid med tillitsvalgte er det nødvendig å prøve ut nye måter å organisere arbeidet, 
med ny organisering av arbeidet og arbeidstiden, bruk av teknologi, kompetanseheving og 
målrettet bruk av kompetanse.   
 
Med vedvarende mangel på personell og kompetanse, må vi i større grad planlegge 
annerledes og i større grad mobilisere flere ressurser internt i egen virksomhet gjennom 
forlenget yrkeskarriere, lavere sykefravær og ved at flere jobber heltid. Innbyggerne er også 
en viktig ressurs som bør involveres basert på egenverd, mestring og aktiv bruk av egne 
ressurser. Videre er det mye å hente i å mobilisere og forene ressurser regionalt i 
forpliktende samarbeid.   
 
Eksempler og tips om omstilling og mobilisering finnes i vedlegget på side 19. tom. side 21.  
 
Spørsmål KS ønsker å få belyst:  
 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover?  

1. Er utfordringsbildet som beskrevet i heftet gjenkjennbart for din 
kommune/fylkeskommune?  

2. Er det andre langsiktige utfordringer enn det som er beskrevet, som dere vil peke på?  
3. Hvilke utfordringer mener dere det blir spesielt viktig å være oppmerksom på 

fremover?  
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Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk?  
4. Hvilke muligheter og utfordringer opplever kommunene/fylkeskommunene selv i 

arbeidet med bærekraftig arealbruk?  
5. Hvilke nye verktøy og virkemidler vil være nyttige og nødvendige i 

kommunens/fylkeskommunens arbeid med bærekraftig arealbruk?  

Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?  
6. Hva er de største barrierene for å få til en raskere omstilling i din 

kommune/fylkeskommune? 
7. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere ressurser internt i egen 

organisasjon og med eksterne utenfor organisasjonen? 

 Debattheftet I - 2023 er vedlagt saken.   
 
Kommunen sin vurdering av spørsmålene: 
 
Hva er de mest relevante utfordringene fremover?  
Spørsmålene 1. til 3. svarer på i et svar. 
 
Utfordringsbildet som beskrevet i debattheftet er gjenkjennelig også for Øyer kommune.  
 
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene 
til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å 
dekke sine behov. FNs bærekraftmål består av til sammen 17 mål og 169 delmål som skal 
fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.   
 
FNs bærekraftmål kan inndeles i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og 
miljømessig bærekraft. Øyer kommune har utfordringer knyttet til alle de tre 
bærekraftdimensjonene, og det er viktig at kommunen på lang sikt har en helhetlig og 
balansert tilnærming i alle beslutningsprosesser.  
 
Opp gjennom årene har kommunene fått utvidet sin oppgaveportefølje fra staten uten at 
dette nødvendigvis har blitt økonomisk kompensert. Hvert år blir øremerka midler 
innlemmet i statsbudsjettet. Dette kommer ofte fram som en økning i frie inntekter. 
Samtidig får kommunen nye oppgaver som ikke fullfinansieres. Tidligere kommunal- og 
moderniseringsminister har uttalt at slike differanser ligger innenfor kravet til nytenkning og 
innovasjon for kommunene.  
 
At staten stiller krav om at vi skal bli flinkere til å utvikle en billigere drift er et forståelig krav. 
Og vi ser at dette følger regjeringer uansett konstellasjon. Dette utfordrer kommunene til å 
bli mer systematiske, strukturerte og strategiske i forhold til innovasjonsevne. Vi må flagge 
kravet om å finne nye og bedre måter å løse oppgaver på uten at det ligger et politisk vedtak 
om det på bordet. Det er viktig, men også en utfordring for kommunen, å bygge en kultur 
der det appelleres til nytenkning og at dette belønnes og anerkjennes.  
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Oppvekstsektoren har en felles hovedmålsetning om å ha glade, trygge, robuste barn og 
unge, med tro og håp for fremtiden, som mestrer et liv med opp- og nedturer. For å lykkes 
med dette er vi helt avhengige av å arbeide helsefremmende og forebyggende. Vi trenger 
samordnet arbeid med de barn, unge og familier som har særskilte behov, og det stiller krav 
til et godt organisert og tilgjengelig hjelpeapparat som oppleves som samarbeidende, 
tilgjengelig og oversiktlig.  
 
Tjenestene må ha et spesielt blikk for endringer den psykiske helsen til barn og unge som 
følge av korona, samt ha tilstrekkelig kapasitet til å følge dem opp.  
 
Den nye barnevernloven stiller krav om en helhetlig plan for kommunens forebyggende 
innsats. Dette vil kreve samarbeid og samordning mellom alle tjenester.   
 
Vi ser et økt antall barn og unge som sliter med komplekse utfordringer, knyttet til 
skolehverdagen, fritiden eller oftest til begge deler. Vi opplever også at mange foreldre er 
usikre på hvordan man skal håndtere barnas utfordringer og at foreldrerollen er i stadig 
endring. Tjenestene driver ulike former for foreldreveiledning. Felles for disse tiltakene er å 
hjelpe foreldre i utøvelsen av foreldrerollen og å trygge dem som omsorgspersoner. 
 
Hvordan styrke lokaldemokratiets evne og kraft til bærekraftig arealbruk? 
  

4. Hvilke muligheter og utfordringer opplever kommunene/fylkeskommunene selv i 
arbeidet med bærekraftig arealbruk?  

Kommunen har mulighet til å påvirke bærekraftig arealbruk. Plan- og bygningsloven gir 
kommunen stort lokalpolitisk handlingsrom i arbeidet med bærekraftig arealbruk. 
Utfordringen er om kommunen har gode nok styringsmål og strategiske mål på dette feltet.  
 

5. Hvilke nye verktøy og virkemidler vil være nyttige og nødvendige i 
kommunens/fylkeskommunens arbeid med bærekraftig arealbruk?  

Det finnes verktøy for kommunene å bruke, men kunnskapen om de mulighetene som finnes 
bør kanskje bli bedre.  
 
Fylkeskommunen har starta, men bør ta et enda større grep i forhold til å samle den 
kunnskapen som finnes, og gjøre den tilgjengelig for kommunene. Med begrensede 
ressurser er det viktig for kommunen å kunne hente oppdatert kunnskap et sted. Kanskje 
kunne fylkeskommunen samlet sammen maler med «best praksis», og ikke minst funnet de 
gode eksemplene på hvordan dette kunne gjøres. Gode eksempler viser at det er mulig, og 
gjør det lettere for andre kommuner å komme etter.  
 
Naturavgift kan være interessant å få utredet. Et viktig moment i det, må være en 
differensiering. For noen områder er betalingsvilligheten for å ta i bruk «ny» natur stor, men 
den i andre sammenhenger er nesten fraværende, selv om det ut fra et 
samfunnsutviklingsperspektiv er viktigere å ikke ta i bruk «ny» natur. Men det å sette en 
prislapp på å ta i bruk nye områder av natur kan være med å bevisstgjøre alle som skal gjøre 
vurderinger rundt dette.  
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Kommunen er ikke tilhenger av en særskilt ordning for natur på samme måte som for barn 
og unge i plansaker. En særskilt ordning for mange områder vil gjøre arealplanleggingen mer 
komplisert, og ikke nødvendigvis løse så mye. Kommunen skal veie alle hensyn ved vedtak av 
en reguleringsplan. Her kommer hensynet til natur inn. Det bør heller jobbes med kunnskap 
om å ta i bruk «ny» natur, slik at kommunen har mer kunnskap og større fokus på dette. 
Kommunen har anledning til å ta opp igjen reguleringsplaner. Dette blir i liten grad gjort, selv 
om det kanskje skulle vært gjort mer. Mer kunnskap på dette området, og mer tydeliggjorte 
hjemler og ansvarsforhold kunne gjort dette enklere.  
 
I juli kom det endringer i TEK, for å kunne stille klimakrav om klimagassregnskap i ved 
bygging. Dette er et steg i rett retning. Det er en fordel med nasjonale mål og retningslinjer, 
som følges opp av klare hjemler for å kreve mer enn klimagassregnskap. Det må kunne stilles 
krav om klimaprestasjon, og da hvilket nivå en utbygging må holde seg innenfor. Dette er det 
startet med innen blågrønn struktur, og kunne vært videreført rundt klima og arealbruk. 
Siden endra arealbruk i stor grad påvirker klimagassutslipp ved en utbygging, er det helt 
naturlig å se dette i sammenheng med klimagassutslipp.  
 
Hvordan få til en raskere omstilling og mobilisering av ressurser?  
 

6. Hva er de største barrierene for å få til en raskere omstilling i din 
kommune/fylkeskommune? 

Økningen i oppgaver som skal løses i kommunene hindrer omstilling. Nødvendige 
fagressurser spises opp i det daglige arbeidet med rapporteringer til sentrale myndigheter. 
For å klare raskere omstilling må oppgavene sentraliseres og/eller rapporteringskravene 
reduseres. Kommunale ledere har for liten tid til å fokusere på ledelse og mangler arenaer 
for utvikling av god kommunal ledelse.  
 
Rekruttering er en barriere for effektiv omstilling i små og mellomstore kommuner. 
Kommunene konkurrerer om de gode kandidatene, og lønn blir en drivende faktor i 
rekrutteringsprosessen.  
 

7. Hvor ser dere de største mulighetene for å mobilisere ressurser internt i egen 
organisasjon og med eksterne utenfor organisasjonen? 

Det er en relativ jevn fordeling av kompetansekrav i de ulike sektorene i kommunen, og det 
er ingen som skiller seg ut med større mulighet for ressursmobilisering.   
Innovativ organisasjonsutvikling med fokus på nye arbeidsmetoder, økt 
kompetansemobilisering samt frigjøre ressurser til nye oppgaver vil være viktig fremover. 
Dette for å sørge for at kommunen får riktig kompetansesammensetning, og med det blant 
annet sørge for å ha varme hender der det trengs mest. Her vil riktig bruk av 
velferdsteknologi og utvikling av de kommunale tjenestene bli viktig.  
 
Samarbeidet med næringslivet og frivillig sektor (inkl. pårørende) må styrkes, og forståelse 
for hva som er kommunens oppgaver må forankres i hele samfunnet. Utviklingen av 
velferdssamfunnet i Norge har bikket over til at det er en forventing til at det offentlige skal 



  Sak 7/23 
 

 Side 39 av 63   
 

løse alle oppgaver knyttet til helse og omsorg både for barn og eldre. Ansvaret for eget liv og 
familiens oppfølging av egne barn eller hjelpetrengende foreldre må tydeliggjøres.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Det vises til kommunen sine vurderinger under hvert spørsmål som KS ønsker belyst i 
Debatthefte I - 2023.Evne og kraft til å bære. 
 
Kommunestyret vedtar at disse vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike 
problemstillingene fra kommunen. 
 
 
Åsmund Sandvik Irene Hagen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 3/23 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det vises til kommunen sine vurderinger under hvert spørsmål som KS ønsker belyst i 
Debatthefte I - 2023.Evne og kraft til å bære. 
 
Kommunestyret vedtar at disse vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike 
problemstillingene fra kommunen. 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
8/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Debatthefte II – 2023. Mellomoppgjøret 2023. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger i denne saken frem problemstillingene i «Debatthefte II – 2023. 
Mellomoppgjøret» til politisk behandling.  
 
Kommunedirektørens anbefaler at kommunestyret vedtar at den økonomiske rammen i 
mellomoppgjøret fordeles sentralt i 2023, og at alle ansatte får omtrent like store tillegg, 
uten prioriteringer av enkelte yrkesgrupper.  
 
Saksutredning: 
KS ønsker innspill til årets debatthefte «Debatthefte II – 2023. Mellomoppgjøret».   
 
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til behov og 
prioriteringer før lønns- og tariffavtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle temaer 
presentert gjennom debattheftet. I år har KS valgt å dele heftet i to for at det skal komme 
tydelig frem hvilke innspill som behøves før mellomoppgjøret. Dette gjøres i «debattheftet II 
– 2023. Mellomoppgjøret 2023» som bør leses i sin helhet sammen med denne saken.   
 
Hovedtariffavtalen er inngått for en to-årig periode frem til 30. april 2024. Forhandlingene i 
2023 er derfor et mellomoppgjør der partene sentralt kun skal forhandle om 
lønnsreguleringer, og ikke om andre endringer i Hovedtariffavtalen. I fra heftet gjennomgås 
blant annet hvordan tariffoppgjør gjennomføres og hvordan tarifftillegg kan avtales. 
Innspillet fra Øyer kommune sammenstilles av KS Innlandet og tas med som et viktig 
beslutningsgrunnlag når KS Hovedstyre behandler forhandlingsmandat for mellomoppgjøret 
i 2023.   
 
KS forhandler på vegne av kommunesektoren  
Alle kommunene og fylkeskommunene i Norge (Oslo kommune) unntatt, har gitt KS fullmakt 
til å inngå tariffavtaler på våre vegne. Hovedtariffavtalen (HTA) vedtas av kommunene 
gjennom uravstemning. Forhandlingene i 2023 er et mellomoppgjør der det følger av KS’ 
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vedtekter for arbeidsgiver-virksomheten at resultatet vedtas av KS Hovedstyre. 
Kommunesektorens størrelse gjør at lønnsoppgjørene for sektoren har stor betydning for 
samlet lønnsdannelse i norsk arbeidsliv.  
 
Hovedtariffoppgjøret 2022  
Hovedtariffoppgjøret i 2022 endte med en meklingsløsning og inngåelse av en ny 
Hovedtariffavtale fra 1. mai 2022 til 30. april 2024. Denne tariffavtalen gjelder alle 
kommunene, fylkeskommunene samt alle arbeidstakerorganisasjonene unntatt 
Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag. For lærerorganisasjonene 
vil resultatet av hovedoppgjøret i 2022 avgjøres av Rikslønnsnemnda i februar 2023.  
 
Mellomoppgjøret 2023  
Vurderinger av behov og prioriteringer foran lønnsoppgjøret i 2023 gjøres i en tid med svært 
stor økonomisk usikkerhet. Det økonomiske grunnlaget for forhandlingene er bestemt i 
Hovedtariffavtalen der det vises til økonomisk ramme i frontfaget, lønnsutvikling i 
sammenlignbare tariffområder og den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet.  
 
Før forhandlingene i 2023 er en del av den økonomiske rammen bundet opp i avtalte 
tarifftillegg fra 1.1.2023, overheng og glidning. Hvor mye som faktisk er bundet opp, kan KS 
først beregne når Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger. Det betyr at hvor mye som faktisk 
vil være disponibel økonomi ved vårens forhandlinger er foreløpig en usikker størrelse.  
 
Gjennom lønnssystemet i HTA får om lag ni av ti ansatte størstedelen av sin lønn fastsatt i 
sentrale forhandlinger gjennom HTA kapittel 4. Debatthefte II side 7. og 8. beskriver 
lønnssystemet og stillingsstrukturen. I debatthefte II side 18. gjennomgås hvilke ulike måter 
de sentrale parter kan avtale å bruke disponible lønnsmidler på.  
 
 Tre spørsmål KS ønsker belyst   

1. Bør den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt, eller bør deler av 
den forhandles lokalt, ut fra lokale behov og prioriteringer?  

2. Hvis det avsettes midler til lokale forhandlinger, hvor stor bør potten i så fall være? 
3. Hvis rammen fordeles sentralt:  

• Er det ønskelig at alle ansatte får omtrent like store tillegg eller er det ønskelig 
med en tydeligere prioritering av enkelte grupper framfor andre? 

• Om enkelte grupper skal prioriteres, hvilke stillingsgrupper og/eller 
ansiennitetstrinn bør i så fall få størst tillegg?  

 Debattheftet II – 2023 er vedlagt saken.  
 
Kommunen sin vurdering av spørsmålene: 
 
Spørsmål 1: 
Sentrale forhandlinger kan kun forhandle om flatt tillegg til alle, prosenttillegg eller 
kombinasjon av dette. Hvis man vil prioritere noen faggrupper, må dette gjøres lokalt. KS er 
skeptisk på å merke lokale potter på hva kommunene skal brukes potten til, med bakgrunn i 
den økonomiske usikkerheten, og at forhandlingene i 2023 er et mellomoppgjør.   
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Siden mye av den økonomiske rammen allerede er bundet opp i avtalte tarifftillegg i ny 
Hovedtariffavtalen gjeldende til 30.04.2024, mener kommunedirektøren i Øyer kommune at 
den økonomiske rammen i mellomoppgjøret bør fordeles sentralt.   
 
Spørsmål 2: 
Hvis resultatet fra KS Hovedstyre sin behandling av forhandlingsmandat blir at det skal 
avsettes midler til lokale forhandlinger, bør potten være på samme nivå som tidligere.  
 
Spørsmål 3: 
Øyer kommune på lik linje med andre kommuner i Norge, merker manglende arbeidskraft, 
særlig i helsesektoren, og mener at rekrutteringsutfordringene må møtes med andre 
premisser fremover enn tidligere. I denne omstillingen må en finne smartere og mer effektiv 
måte å rekruttere folk på. Slik det er i dag blir kommunen “presset” til å betale litt ekstra til 
enkelte yrkesgrupper i konkurransemarkedet, noe som går utover helheten, der både 
lønnsutviklingen og lønnsglidningen er med på å beregne rammen for neste året.   
 
For å unngå denne utviklingen fremover, også sett i lys av den økonomiske usikkerheten, blir 
det viktig at rammen i mellomoppgjøret i 2023, fordeles omtrent med like store tillegg til alle 
ansatte.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt i 
2023, og at alle ansatte får omtrent like store tillegg, uten prioriteringer av enkelte 
yrkesgrupper.  
 
 
Åsmund Sandvik Irene Hagen 
Kommunedirektør Kommunalsjef 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 4/23 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det vises til kommunen sine vurderinger under hvert spørsmål som KS ønsker belyst i 
Debatthefte I - 2023.Evne og kraft til å bære. 
 
Kommunestyret vedtar at disse vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike 
problemstillingene fra kommunen. 
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ANMODNING OM BOSETTING 2023 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G01  
Arkivsaksnr.: 22/1288     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
9/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
«Oppmoding om busetting av flyktningar i 2023 - Øyer kommune», IMDi 25.11.22 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ta stilling til anmodning fra IMDi om bosetting av 
50 flyktninger for 2023. Frist for tilbakemelding er 31.1.23.  
 
Saksutredning: 
IMDi skriver i anmodningsbrevet at prognosene viser at behovet for bosetting av flyktninger i 
2023 er beregnet til å være ca 35.000 personer, men at tallet er svært usikkert, og kan endre 
seg raskt i begge retninger. Det skal presiseres at disse personene kan komme fra alle deler 
av verden, selv om det er situasjonen i Ukraina som kanskje er den mest presserende for 
øyeblikket. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt kriterier som grunnlag for anmodning 
om bosetting. For 2023 legges det størst vekt på kapasiteten og tjenestetilbudet i 
kommunene, med utgangspunkt i fordelingen fra mars 2022 og erfaringer fra 
bosettingsarbeidet inneværende år.   
 
IMDi ber i sitt anmodningsbrev om at det framkommer tydelig av vedtaket hvor mange 
flyktninger kommunen vedtar å bosette i 2023. Det oppfordres til å fatte vedtak i tråd med 
antallet det er anmodet om å bosette. Vedtaket skal ikke inneholde familiegjenforeninger 
eller andre reservasjoner. Videre bes det om at en i kommunens svar til IMDi gir en 
vurdering av hvor mange flere flyktninger, hvor av også enslige mindreårige, kommunen 
potensielt kan bosette i 2023 dersom behovet øker. Til sist bes det om at en i svaret også gir 
en vurdering av hva som skal til for å opprettholde en høy kapasitet for bosetting i 
kommunen.  
 
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og 
integreringsarbeid. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for ordinært bosatte flyktninger, 
og også i 5 år for de fleste som kommer på familiegjenforening. For å dekke ekstraordinære 
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utgifter kan det søkes om særskilt tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller 
adferdsvansker.  
 
Øyer kommune har i løpet av 2022 bosatt 62 flyktninger, mot tidligere år mellom 8-14 
personer pr. år. Som en følge av denne økningen har flyktningetjenesten i 2022 økt antall 
årsverk med 1,5. Det har vært en utstrakt dugnad i kommunen for å skaffe tilstrekkelig antall 
boliger, både kommunale og private. I tillegg er noen flyktninger fra Ukraina selvbosatt, dvs. 
med familie eller bekjente som bor i kommunen fra tidligere. 
 
Det har i løpet av 2022 også vært økt bemanning ved lege- og flyktninghelsetjenesten, men 
dette har i hovedsak vært knyttet til mottaksdriften ved Hornsjø. Skolene og barnehagene 
har klart å håndtere økningen i løpet av 2022 med midlertidig økt bemanning. 
 
Vurdering: 
Primært handler bosetting av flyktninger om at kommunene har et samfunnsansvar for å ta 
hånd om flyktninger som kommer til landet. Hele bosettingsordningen er tuftet på et 
tillitsforhold og en frivilliglinje mellom staten og kommunesektoren. Kommunene tar 
kollektivt ansvar for å løse det behovet for bosetting nasjonen har. Alternativet ville være en 
ordning der staten påla enkeltkommuner å ta imot og bosette et spesifisert antall 
flyktninger. Det ligger i sakens natur at aktivitetsnivået svinger, men svingningene er like fullt 
krevende å håndtere for kommunens tjenester.   
 
I 2022 har Øyer kommune på imponerende vis klart å skaffe nødvendig antall boliger. 
Samtidig ser kommunedirektøren at dersom det skal bosettes ytterligere 50 flyktninger i 
2023, vil det å skaffe boliger bli den største utfordringen. Det er vanskelig å anslå hvor 
mange boenheter som trengs, fordi det avhenger av størrelsen på familiene som kommer. 
Det er også en forutsetning at boliger er plassert i nærheten av offentlig kommunikasjon, 
hvis ikke må alternativ transport vurderes for å sikre at bosatte får gjennomført 
introduksjons- og voksenopplæringstilbud.  
 
Det vil også være et betydelig press på tjenestene som skal følge opp bosatte den første 
tiden, dvs. flyktningetjenesten, flyktninghelsetjenesten og bolig og eiendom. Skolene har i 
hovedsak kapasitet til å ta imot en økning i antall bosatte barn, forutsatt at bosetting skjer i 
hele kommunen og at aldersspredningen er noenlunde jevn. Barnehagene i Øyer er pr. nå 
fulle, og det vil være problematisk å finne løsning på kort sikt om det kommer flere barn i 
barnehagealder i løpet av en konsentrert periode. Dette vil igjen påvirke foreldres mulighet 
til å følge introduksjons- og opplæringstilbudet ved LLS. 
 
Øyer kommune kjøper introduksjonsprogram og voksenopplæring fra Lillehammer 
læringssenter (LLS). LLS har meldt kapasitetsutfordringer med det antallet som er bosatt i 
regionen i løpet av 2022, og vil måtte utvide sin drift betraktelig i løpet av 2023 for å dekke 
behovet. 
 
I kommunedirektørens innstilling til økonomiplan/budsjett for 2023-2026 lå det inne forslag 
om avsetning av integreringstilskudd til fond, for å ha en buffer for uforutsette utfordringer i 
årene som kommer på grunn av høyt bosettingstall i 2022. I vedtatt budsjett ble denne 
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bufferen redusert. Dette kan medføre en høyere risiko for budsjettoverskridelser og 
redusert handlingsrom for tjenestene.  
 
Øyer kommune ønsker å bidra i den kollektive dugnaden med å bosette flyktninger i Norge. 
Et bosettingstall på 50 personer i 2023 vil være meget utfordrende, spesielt med tanke på 
tilgang til passende boliger. Det vil være spesielt krevende å bosette flykninger med behov 
for tilrettelagt bolig ved f.eks. fysisk handikap. Tjenestene i Øyer vil kunne håndtere et slikt 
bosettingstall, med forbehold om belastningen på barnehagekapasiteten. Det vil også være 
nødvendig å løpende vurdere styrking av enkelte tjenester for å kunne klare å levere 
nødvendige tjenesteoppfølging. Øyer kommune har ikke et oppegående tilbud for bosetting 
av enslige mindreårige flyktninger. Bosetting av et større antall enn 50 personer i 2023 virker 
urealistisk – i hovedsak på grunn av mangel på boliger innenfor rimelig avstand til offentlig 
transport. 
 
Det kan forventes økte kostnader knyttet til både bemanning, kompetanse og boliger. Når 
det gjelder boliger er det store usikkerhet når det gjelder kostnader, da det vil være 
avhengige av tilgang på boliger og på hvilket tidspunkt flyktningene ankommer. Kommunen 
har satt i gang forespørsler på det private markedet med foreløpig positiv respons.  
 
Kommunedirektøren vurderer det dithen at det kommunale samfunnsansvaret er så 
tungtveiende at Øyer kommune allikevel bør være positiv til anmodningen fra IMDi. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å imøtekomme IMDis anmodning om å bosette 50 flyktninger i 
2023. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 7/23 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 
Tjenesteutvalget gis i oppdrag å  legge fram en evaluering samt en plan for et langsiktig og 
helhetlig bosettings- og integreringsarbeid. 
 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å imøtekomme IMDis anmodning om å bosette 50 flyktninger i 
2023. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
 
Tjenesteutvalget gis i oppdrag å  legge fram en evaluering samt en plan for et langsiktig og 
helhetlig bosettings- og integreringsarbeid. 
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SPONSOR OG NAVNENDRING PÅ AMFIET PÅ SOLVANG SKOLE 
 
 
Saksbehandler:  Jon Arne Johansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/42     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
10/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi kulturskolen anledning til å se på 
muligheter for å inngå avtale med sponsor til amfiet på Solvang skole. 
 
Saksutredning:  
Amfiet på Solvang ble tatt i bruk høsten 2013 og har de siste årene fått vesentlig ansiktsløft 
med lydanlegg og 260 fastmonterte stoler. Fasilitetene er i dag bra, men det kreves stadig 
oppgraderinger for å holde følge med utviklingen. Under planleggingen av amfiet i 
tilknytning til bygging av nye Solvang skole ble det sagt at amfiet skulle være kommunens 
nye kulturarena. I dag er det flere småscener rundt om i kommunen som stadig trenger 
ansiktsløftning og ved å samle kulturarrangement til ett sted vil dette medføre sparte 
utgifter. Det kan være positivt at man åpner opp for muligheten til et slikt offentlig/privat 
samarbeid da private midler kan benyttes til oppgradering/vedlikehold på en slik arena. 
Dette kan bety sparte kommunale midler som kan benyttes til andre formål. 
 
Mange kommuner bygger i dag kulturhus/idrettsbygg og «selger» det til eksterne aktører for 
å skaffe midler til driften. Amfiet på Solvang er veldig godt egnet til konserter/forestillinger 
sånn det står i dag og det er store utviklingsmuligheter der. Amfiet er meget godt egnet til 
stormøter/foredrag og med den lys og lydriggen som er der kan nasjonale aktører benytte 
seg av det til konserter. Her har kommunen en flott mulighet til å plassere seg på det 
kulturelle kartet.  

Ved å gi muligheter til å få inn eksterne aktører som bidrar økonomisk, vil det påkreve at 
amfiet skifter navn til den/de aktørene som vil gå inn på en slik avtale.  

For at det skal være en forutsigbar avtale bør det inngås en langsikt avtale på minimum 5 år 
med privat aktør. 



  Sak 10/23 
 

 Side 48 av 63   
 

Hvis dette blir en realitet, vil saken komme opp igjen til politisk behandling når det gjelder 
innhold og varighet på avtalen. 

Vurdering: 
Etter en samlet vurdering ser kommunedirektøren positivt på at ledelsen i kulturskolen får 
myndighet til å kontakte lokale aktører for å se på muligheter til sponsor. Det vurderes at 
den økonomiske gevinsten ved dette veier tyngre enn de negative aksepter ved å gå i en slik 
dialog med det private næringsliv. Det er i denne sammenheng lagt avgjørende vekt på at 
inntektene skal gå til å opprettholde standarden i lokalet både bygningsmessig og teknisk. I 
forhandlingene vil det være naturlig å gi sponsor tilgang til å få navnet sitt som navn på 
amfiet. 

Solvang skole benytter amfiet til samlingsstund etc. på dagtid og de skal ha førsterett til å 
benytte amfiet på dagtid og til foreldremøter på kveldstid. Kulturskolen har det samme ved 
sine arrangement på kveldstid. Ved inngåelse av sponsor må dette komme klart frem, men 
hvis sponsor ønsker amfiet til et arrangement i Deres regi, skal Solvang og kulturskolen prøve 
å legge forholdene til rette slik at dette lar seg gjennomføre. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kulturskolen gis anledning til å se på muligheter for å inngå avtale med sponsor til amfiet på 
Solvang skole. 
 
 
Åsmund Sandvik  Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør                                                                                                      
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 5/23 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap): forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak gjøres om til innstilling, da saken er prinsipiell og 
oversendes kommunestyret.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kulturskolen gis anledning til å se på muligheter for å inngå avtale med sponsor til amfiet på 
Solvang skole. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak gjøres om til innstilling, da saken er prinsipiell og 
oversendes kommunestyret.  
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ENDRINGER I STYRENDE DOKUMENTER I GUDBRANDSDAL ENERGI-KONSERNET (GE-
KONSERNET) 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 037  
Arkivsaksnr.: 22/1309     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
11/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi Holding AS 
Forslag til endring av vedtekter for Gudbrandsdal Energi Holding AS  
Forslag til endring av instruks for valgkomiteen for selskapene i Gudbrandsdal Energi-
konsernet 
Matrise som viser endringer i styringsdokumenter. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret i Øyer å vedta endringer i styrende 
dokumenter i Gudbrandsdal Energi-konsernet (GE-konsernet).  
 
Saksutredning: 
Eierstyringsdokumentet for GE-konsernet skal vurderes hvert tredje år på grunnlag av ny 
verdivurdering av GE-konsernet samt eventuelle endringer i eierstyringsanbefalinger. Endelig 
versjon av ny verdivurdering forventes å foreligge i 2023, og ny verdi og eventuelle 
tilhørende forhold vil da bli justert i eierstyringsdokumentet.  
 
Olje- og energidepartementet har foreslått at kravet om funksjonelt skille ikke skal gjelde for 
nettselskaper med færre enn 100.000 kunder, og Vevig vil dermed ikke være omfattet av 
kravet. Styreleder, styremedlem, daglig leder og andre ansatte med reell 
beslutningsmyndighet i Vevig vil dermed kunne delta i ledelsen i et konsernselskap som 
driver konkurranseutsatt virksomhet, med mindre andre regulatoriske krav eller særskilte 
hensyn tilsier noe annet. 
 
Eierstyringsdokumentet er følgelig vurdert i forhold til endringer i eierstyringsanbefalinger 
(NUES og KS) og at kravet om funksjonelt skille forventes å bortfalle for Vevig. I tillegg er 
dokumentet vurdert i forhold til styrets strategiplan, og det er innarbeidet et tydeligere skille 
mellom morselskapet og datterselskapene. Videre er eiernes posisjon styrket. Endringer i 
eierstyringsdokumentet nødvendiggjør korresponderende endringer i instruksen for 
valgkomiteen og vedtektene for Gudbrandsdal Energi Holding og de øvrige styrende 
dokumentene. Hovedinnholdet i endringene er: 
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(I) Det er tydeliggjort at eierstyringsdokumentet er forankret i det offentlige eierskapet og 

at selskapet skal skape verdier for eierne på en bærekraftig måte. Dette gir uttrykk for 
langsiktig, samfunnsansvarlig og bærekraftig forvaltning av ressursene, hvor konkrete 
krav og bærekraftselementer fastsettes av eierne og styret i de styrende dokumentene 
for GE-konsernet.  
 

(II) Virksomheten skal i tillegg til vann- og vindkraft kunne omfatte utvikling av prosjekter 
innen alle former for produksjon av fornybar energi, og solkraft er fremhevet som et 
mulig satsningsområde. 
 

(III) Valgkomiteen er et viktig styringsorgan for alle selskapene i konsernet hvor alle 
ordførerne bør være representert, og styringsdokumentene forslås endret slik at 
valgkomiteen skal bestå av ordførerne med ett personlig varamedlem fra hver av 
eierkommunene. Hver eier avgjør hvem som skal være varamedlem.  

(IV) Det er fremhevet at valgkomiteen skal tilstrebe enighet og inntatt 
saksbehandlingsregler for å sikre dette, og at valgkomiteen i overensstemmelse med 
aksjelovens likebehandlingsprinsipp bør forankre sin innstilling hos alle eierne. 
 

(V) Hver av eierne gis rett til å nominere ett styremedlem i Gudbrandsdal Energi Holding 
dersom valgkomiteens innstilling eller generalforsamlingens vedtak om 
styresammensetningen i Gudbrandsdal Energi Holding ved to etterfølgende 
anledninger ikke har tilslutning fra samtlige medlemmer eller eiere.  
 

(VI) Ved bortfall av kravet om funksjonelt skille vil styret i Vevig i fremtiden kunne være 
identisk med styrene i datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet, og 
det er derfor inntatt én felles bestemmelse om styrene i datterselskapene. Dersom 
regulatoriske krav eller særlige hensyn tilsier det, vil valgkomiteen ha anledning til å 
foreslå en annen styresammensetning. 

 
(VII) Det er tydeliggjort at det kan avholdes møter for utveksling av informasjon mellom 

utvalgte representanter fra Gudbrandsdal Energi Holding og hver av eierne. 
 

(VIII) Virksomhetens vedtektsbestemte formål endres til å eie og forvalte eierskapet til 
«samtlige» aksjer i de heleide datterselskapene og medfører at eiernes posisjon 
styrkes ved at beslutninger om endringer i eierskapet til datterselskaper må vedtas av 
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer.  
 

(IX) I vedtektsbestemmelsene om forkjøpsrett er det inntatt en henvisning til aksjeloven 
for å gi eierkommunene en større mulighet til å gjøre bruk av forkjøpsretten. 
Kommunene vil ikke selv kunne ta opp lån for å kjøpe aksjer, men vil nå kunne 
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strukturere en eventuell utøvelse av forkjøpsrett ved å benytte et heleid selskap som 
lånefinansierer kjøpet.  
 

(X) Vedtektsbestemmelsene om medsalgsretten er klargjort ved å innta krav om melding 
til selskapet og at forkjøpsrett ikke kan utøves av selgende aksjeeier og aksjeeiere som 
har gjort medsalgsretten gjeldende. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 
Holding AS som forslag vedlagt saken.  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine 
vedtekter endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 
Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken.  

4. Det forutsettes likelydende vedtak i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. 

 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 1/23 
 
Behandling: 
Per Oluf Solbraa, konsernsjef GE orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 
Holding AS som forslag vedlagt saken.  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine 
vedtekter endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 
Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken.  

4. Det forutsettes likelydende vedtak i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. 
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WORLD CUP I KVITFJELL 2022 2023 OG 2024 - SØKNAD OM TILSKUDD 
SØKER: HAFJELL - KVITFJELL ALPIN AS 
 
Saksbehandler:  Jon Arne Johansen Arkiv: 223 C21  
Arkivsaksnr.: 22/374     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/23 Formannskapet 17.01.2023 
 
12/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS datert 04.02.2022 
Svar fra Øyer kommune 21.06.2022 
Forespørsel fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS 13.12.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS søker om tilskudd til å forsterke og utvikle World Cup Kvitfjell 
2022,2023 og 2024. Kommunedirektøren rår formannskapet å avslå søknaden ut fra de 
økonomiske utfordringer kommunen står overfor. 
 
Saksutredning: 
Hafjell-Kvitfjell Alpin er et arrangørselskap som årlig gjennomfører World Cup for herrer og 
er en etablert klassiker og gjennomføres hvert år, første uken i mars. Europa Cup renn for 
kvinner i desember og herrer hvert andre år i februar. Når vi i år kommer til søndag 6 mars 
2022, har vi gjennom 29 år gjennomført 67 World Cup renn i Kvitfjell. I tillegg har selskapet 
arrangert flere World Cup renn i Hafjell samt Jr VM. I januar i år har selskapet arrangert VM 
for Para i Hafjell.  
I de fleste årene har arrangørselskapet klart å skape et lite overskudd. Kravene fra FIS, det 
Internasjonale skiforbundet settes stadig høyere og høyere for hvert år der vi må innenfor 
fornuftige vurderinger øke kostnadsnivået for å levere på høyeste nivå hvert år.  
 
De internasjonale kravene til å arrangere World Cup blir stadig høyere, arrangørselskapet må 
løpende være i forbedring i alle detaljer for arrangementet, være innovative og 
fremoverlent.  
Det har blitt gjennomført mye, samtidig som det er flere grep som skal gjøres. 
Funksjonærer er den viktigste ressursen, her må det jobbes målrettet alltid for å beholde 
kompetanse, utvikle funksjonærgruppa. Det må investeres i varig kompetanse gjennom 
opplæring samt nyrekruttering av funksjonærer med høy alpinkompetanse og forståelse for 
rennteknisk gjennomføring. Det må videre investeres i arrangementsutstyr samt øke tilbudet 
til preparering av ski for lagene. Arrangøren jobber også med å bedre tilbudet til landslagene 
knyttet til innkvartering på mellomstasjonen.  
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Hafjell-Kvitfjell Alpins ambisjon er å bli verdens grønneste vintersportarrangement. Det har 
blitt kartlagt og fått mye innsikt i et innledende prosjekt som er gjennomført sammen med 
Greener Events og Innlandet Fylkeskommune.  
Videre har vi sett og fått bekreftet fra flere hold at det er et stort behov for en 
Næringslivskonferanse i Gudbrandsdalen på høyt nivå. Vi ser det som strategisk riktig og 
viktig for oss og bygge opp og få etablert en fast årlig Næringslivskonferanse fredagen under 
WC uka. For oss kan dette bety viktige inntekter over tid samt at vi tar del i og etablerer en 
viktig møteplass for næringslivet som kan bli helt unik. Det er naturlig at denne møteplassen 
bygges opp og blir en del av WC arrangementet i Kvitfjell som er Norges største 
vintersportsarrangement.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til vedlagt søknad der Hafjell-Kvitfjell Alpint AS søker Øyer 
kommune om tilskudd til å forsterke og utvikle World Cup Kvitfjell. Øyer kommune har 
støttet disse arrangementene i tidligere år, men ser seg nødt til å avslå søknaden denne 
gangen da kommunen står foran store økonomiske utfordringer. Kommunen håper å komme 
tilbake med støtte ved en senere anledning. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS om tilskudd til å forsterke og 
utvikle World Cup Kvitfjell 2022,2023 og 2024. 
 
 
Åsmund Sandvik Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.01.2023 sak 6/23 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS om tilskudd til å forsterke og 
utvikle World Cup Kvitfjell 2022,2023 og 2024. 
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ØYER KOMMUNESKOG 
 
 
Saksbehandler:  Thomas Meisfjord Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3604     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
13/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
1. Rutinebeskrivelse for Øyer kommuneskog 
2. Årsrapport 2021 for Øyer kommuneskog 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til ikke å selge Øyer kommuneskog. Øyer 
kommuneskog skal bidra til at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar 
naturmangfoldet, bidra til økt karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et 
folkehelseperspektiv.  
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren legger frem denne saken som en presisering av kommunens 
eierskapsrolle og det prinsipielle om kommunen skal være en skogeier. Kommunens strategi 
for kommuneskogen bør defineres; om kommunen ønsker å eie og forvalte kommuneskogen 
i fremtiden, om kommunen vil redusere eierskap over skogen eller selge all kommuneskog.  
 
Kommunen har kjennskap til at det er etterspørsel etter kommuneskogsarealene. Det har 
ikke vært vanlig praksis fra kommunen å selge skog. Det vil ved et salg kunne utløse flere 
søknader om privat kjøp av skog, og det vil da måtte gjøres opp en status i forbindelse med 
om dette er en ønskelig praksis for kommunen. 
 
Øyer kommune er en skogeier, og kommuneskogen består av 16 teiger på totalt 1811 dekar, 
se kart. Disse teigene stammer hovedsakelig fra grendeskolene. De to største teigene ligger i 
Midtbygda i Øyer sør og nord for Nordre Brynsåa. 
 
Det produktive skogarealet i Øyer kommune er på totalt 200 000 dekar. Skogen eies av ca. 
150 skogeiere og Øyer kommune er den åttende største skogeieren i kommunen. Den 
største skogeieren i kommunen er Øyer Statsallmenning. 
 
Kartet under gir en oversikt over de kommunalt eide skogteigene: 
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Det er blitt bestilt og utarbeidet ny skogbruksplan for kommuneskogen som ble ferdigstilt 
november 2021. Denne planen viser blant annet den årlige tilveksten og oppgir fremtidige 
behandlingsforslag. Årlig tilvekst er i dag om lag 1000 m3. Dette er total tilvekst og ikke alt 
dette kan avvirkes årlig og må i tillegg reduseres for avkapping av topp og rot. Pr d.d. anslås 
gjennomsnittlig nettovirkesverdi i Øyer kommune ca. 250,-/m3.  
 
I Lillehammer-regionen er Øyer og Lillehammer de kommuner som eier skog, mens Gausdal 
ikke har skogarealer i sitt eierskap. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har vurdert flere momenter for å belyse saken: 
 
Dagens forvaltning av kommuneskogen 
Som forvaltningsmyndighet for skogloven er kommunen pålagt å ha skogbruksfaglig 
kompetanse. Det er kommunedirektøren ved landbrukskontoret som har ansvaret for 
forvaltning av kommuneskogen. Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse for å tydeliggjøre 
dette ansvaret, samt beskrive grenser for inhabilitet og behandling av prinsipielle saker, 
vedlagt saken. 
 
Kommunen som skogeier er underlagt skogloven på lik linje som andre skogeiere i 
kommunen og skal drive skogen på en bærekraftig måte. For å få solgt tømmer i Norge er 
det et krav, både fra myndigheter og kjøpere av tømmer, at skogeiendommen er sertifisert 
(PEFC-skogstandard) og at det er gjennomført Miljøregistreringer i Skog (MiS). Det vil si at 
det må ha vært gjennomført en registrering av viktige livsmiljøer for truede arter på 
eiendommen. En skogforvaltning i tråd med dette skal sikre at framtidsskogen er i god hevd 
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både i dag og for all fremtid, samtidig med ivaretakelse av hensyn til biologisk mangfold, 
kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. 
 
Kommuneskogen og drift av denne skal utføres bærekraftig og på en slik måte at 
naturverdiene i skogen samt at allmenne interesser for friluftsliv og rekreasjon hensyntas. 
 
Kommunen som aktiv selger 
Øyer kommune har ikke tidligere vært en aktiv selger av kommuneskog. Kommunen har 
mulighet gjennom kommuneskogen for å besitte makeskiftearealer ved evt. framtidige 
behov hvor det er samfunnsinteresser inne i bildet. 
 
Det vil fort kunne gi en presedensvirkning om salg av skog til private aktører blir en realitet. 
Både interesse for tilleggsareal av skog, samt areal for nydyrking for å styrke eget 
driftsgrunnlag kan være momenter. Dersom kommunen vil selge kommuneskog, bør det 
etableres en vedtatt strategi på vilkår for å innvilge salg og hvilke kriterier må oppfylles for å 
kunne selge. 
 
Kommuneskogens miljømessige betydning 
Årlig opptak av CO₂ i kommuneskogen er 2479 tonn. Dersom man sier at en gjennomsnitts 
nordmann slipper ut 10 tonn CO₂-ekvivalenter i året binder kommuneskogen i Øyer CO₂-
utslippet til 248 innbyggere (tall fra CICERO). 
 
Kommuneskogens økonomiske betydning 
Hvilken verdi kommuneskogen står for i bruttoinntekt for kommunen er sammensatt. 
Størrelsen på teigene og den spredte beliggenheten tilsier en relativt urasjonell 
næringsutnytting av tømmervirke. Som opplyst tidligere i saken har årlig tilveksts anslagsvis 
verdi på 250 000,-. Ved eventuelt salg er salgsverdi vanskelig å anslå, da det ikke foreligger 
verditakst på skogeiendommene. Kommunedirektøren er kjent med at markedet for kjøp av 
skogeiendommer har mange interessenter. Det er ikke priskontroll på rene 
skogeiendommer. Hovedspørsmålet i denne saken blir om kommunen er interessert i å drive 
kommersiell omsetning av skog og jord, og hvilke kriterier som skal foreligge om det blir økt 
interesse for å kjøpe kommuneskog.  
 
Kommuneskogens rolle i samfunnet 
Helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning og drift skal bidra til at kommuneskogene i Norge 
drives på en måte som ivaretar naturmangfold, bidrar til økt karbonbinding og – lagring, tar 
hensyn til skogutvikling og friluftsinteresser. 
 
Forvaltning og skjøtsel bør legges opp på en måte som tar hensyn til forholdet mellom 
friluftsliv, idrett og naturvern. Et moment i denne saken er om bruker- og verneinteressene 
skal vektes høyere enn økonomiske interesser og avkastning for kommunen i framtiden. Det 
er også områder som kommunen disponerer uavhengig av om det per dags dato er skog. Et 
alternativ til å være selveier av skog er ordningen «Statlig sikring av friluftsområder» 
administrert av Miljødirektoratet. Kommuner kan søke Miljødirektoratet om økonomisk 
støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller 
bruksavtale. Når kommuner søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og 
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tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt 
gjennomføre, tilretteleggingstiltak.  
 
Lovverket 
Dersom kommuneskog i Øyer selges i enkeltteiger betinger dette delingstillatelse etter 
jordloven. Et salg vil også gi konsesjonsbehandling etter søknad fra kjøper. Kommunen vil 
være inhabil i begge saksbehandlingsprosessene, noe som innebærer at Statsforvalteren i 
Innlandet vil være instans for både delings- og konsesjonssak.  
 
Oppsummering 
Øyer kommuneskog står samlet sett for mange verdier for kommunen; skogressursene skal 
forvaltes på en bærekraftig forvaltningsmåte, hvor det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet, natur- og kulturverdiene i skogen skal sikres. 
 
Kommunedirektøren mener det må tas en prinsipiell avgjørelse på politisk nivå om 
kommunen skal selge kommuneskog.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Øyer kommuneskog ikke selges. Øyer kommuneskog skal bidra til 
at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar naturmangfoldet, bidra til økt 
karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et folkehelseperspektiv.  
 
 
Åsmund Sandvik Thomas Meisfjord 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.12.2022 sak 72/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Øyer kommuneskog ikke selges. Øyer kommuneskog skal bidra til 
at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar naturmangfoldet, bidra til økt 
karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et folkehelseperspektiv.  
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VALG AV STYRE TIL STIPENDIEFOND/LEGAT I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 505 &15  
Arkivsaksnr.: 23/66     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/23 Valgnemnda 17.01.2023 
 
14/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret oppnevne representanter til styrene i Tobias 
Solbergs legat og Øyer Stipendiefond. 
 
Saksutredning: 
Ved en inkurie er det ikke oppnevnt nye representanter til styrene i Tobias Solbergs legat og 
Øyer Stipendiefond siden 2011 (KST-sak 151/11). Dette skulle vært gjennomført 
rutinemessig for hver kommunestyreperiode, men har ved forglemmelse ikke blitt 
gjennomført siden 2011. Valgt styre for de to stiftelsene er: 
Marie Skavnes 
Roar Øien 
Lisa Kramprud 
Kontaktperson for stiftelsene har vært tidligere tjenesteleder for Helse og Familie, Gerd 
Hvoslef (pensjonert). 
 
Vurdering: 
Det er igangsatt et arbeid i administrasjonen med å se på annen praktisk løsning for 
ivaretakelse av slike stiftelser. Øyer kommune mottar med ujevne mellomrom 
testamentariske gaver eller lignende, med krav/ønsker om ivaretakelse gjennom opprettelse 
av stiftelser. Dette medfører en god del merarbeid og kostnader, slik at avkastning av midler 
i liten grad kommer til nytte etter gavegivers intensjon. 
 
Endring av stiftelser er en omfattende prosess, og det har ikke vært mulig å avsette 
tilstrekkelig ressurs til å gjennomføre dette i 2022. Av hensyn til de som er valgt i styrene 
gjennomføres det nå et valg av nye representanter, og arbeidet med å endre eller slå 
sammen stiftelser, fond og legat fortsettes i 2023. Om dette arbeidet ikke kan sluttføres må 
det velges nytt til Tobias Solbergs legat og Øyer Stipendiefond for ny kommunestyreperiode 
2023-2027. 
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Administrasjonen oppnevner ny kontaktperson som besørger formell oppfølging av 
stiftelsene i Stiftelsesregisteret/Brønnøysundregisteret. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret oppnevner leder og 2 styremedlemmer til Tobias Solbergs legat og Øyer 
Stipendiefond. 
Leder …………………………………….. 
Styremedlem ………………………… 
Styremedlem…………………………. 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 17.01.2023 sak 1/23 
 
Behandling: 
Ordfører Jon halvor Midtmageli (Sp): forslag for Øyer Sp/Øyer SV: 
Lars Høvren  
 
Brit K Lundgård (Ap) forslag fra Øyer Ap/Øyer H om gjenvalg for  
Roar Øien 
Lisa Kramprud 
 
Avstemming: 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Kommunestyret oppnevner leder og 2 styremedlemmer til Tobias Solbergs legat og Øyer 
Stipendiefond: 
 
Leder: Lars Høvren 
Styremedlem: Roar Øien 
Styremedlem: Lisa Kramprud 
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SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
ELIN STRANGSTAD HAGEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 21/39     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/23 Valgnemnda 17.01.2023 
 
15/23 Kommunestyret 26.01.2023 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Elin Strangstad Hagen datert 10.01.2023. 
Særutskrift KST-sak 6/22, møte 27.01.2022 – Søknad om permisjon fra politiske verv – 
nyvalg. 
 
Sammendrag: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune ut 
valgperioden 2019 – 2023 av helsemessige grunner. 

2. Kommunestyret velger 1. varamedlem til Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre, 
varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang skole 
og styremedlem og varamedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut 
valgperioden 2019 – 2023. 

 
Saksutredning: 
Elin Strangstad Hagen har ved e-post av 10.01.2023 søkt om  forlengelse av permisjon fra 
sine politiske verv i Øyer kommune ut valgperioden 2019 - 2023 av helsemessige grunner.  
 
Elin Strangstad Hagen søker om forlengelse av permisjon fra følgende verv: 

• 2. varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 
• 1. varamedlem i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre 
• Varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang skole 
• Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral. 

 
Valgnemndas innstilling i sak 1/22, møte 18.01.2022 ble enstemmig vedtatt i 
kommunestyrets  møte 27.01.2022, sak 6/22: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige grunner. 
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2. Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 

 
Dersom kommunestyret innvilger Elin Strangstad Hagen sin søknad om forlengelse av 
permisjon ut valgperioden 2019 - 2023 skal det velges: 

• 2. varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 
• 1. varamedlem i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre 
• Varamedlem som kommunal representant til Solvang skole 
• Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral 
• Varamedlem i  Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral 

 
Kommunelovens § 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. 

4.ledd 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 
medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
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Vurdering: 
Medlem i kommunestyret 
Elin Strangstad Hagen oppgir helsemessige årsaker som begrunnelse for søknaden om 
forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune ut valgperioden 2019 - 
2023. Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 7.9, 2.ledd og rår kommunestyret til å 
innvilge søknaden. 
 
I henhold til kommunelovens § 7-10, 3.ledd rykker Jon Magne Aspelund opp som 2. 
varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret ut valgperioden 2019 – 2023. 
Varamedlem til tjenesteutvalget, kommunalt varamedlem til Solvang skole og styremedlem i 
Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral  
I henhold til kommunelovens § 7-10, 4.ledd innstilles det nytt varamedlem til 
tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H, nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole og nytt 
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune ut valgperioden 2019 – 2023 av helsemessige grunner. 
 

2. Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H ut valgperioden 2019 
– 2023 velges:…………………………………………. 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole ut valgperioden 2019 – 2023 
velges:………………………………………….. 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 
– 2023 velges:………………………………………….. 

 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 17.01.2023 sak 2/23 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap): forslag om videreføring av vedtak i KST-sak 6/22, møte 27.01.2022 fra 
Øyer Ap/Øyer H: 
Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole ut valgperioden 2019 – 2023 velges: Rune 
Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
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Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Rune Moen (Ap) 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
1.Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune ut valgperioden 2019 – 2023 av helsemessige grunner. 

 

2.Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H ut valgperioden 2019 – 
2023 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole ut valgperioden 2019 – 2023      velges: 
Rune Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Rune Moen (Ap) 
 


