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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, 
UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/541     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Någjeldende reglement for utgiftsdekning/godtgjøringer for folkevalgte, punkt 4 i politisk 

reglementshefte Øyer kommune  
 KS sin veileder: Økonomiske vilkår for folkevalgte 
 K-sak 80/19, møte 29.08.2019 – Saksutvalg for politisk organisering mm: Første 

delrapport, tema 2 – Politisk organisering.  
 
Sammendrag: 
Saksutvalget for politisk organisering mm legger utkast til forskrift om godtgjøring, 
utgiftsdekning mm fram for kommunestyret. Forskriften legges ut på offentlig høring etter 
behandling i kommunestyret og vedtas i konstituerende møte i kommunestyret 31.10.2019 
og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. Forskriften trer i kraft 31.10.2019. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I henhold til kommunelovens LOV-2018-06-22-83 § 8.4 skal godtgjøringer til folkevalgte 
reguleres gjennom forskrift. For å få forskriften på plass til konstitueringen av nytt 
kommunestyre har saksutvalget for politisk organisering mm (SU) tatt denne delen ut av det 
politiske reglementsheftet, og prioritert arbeidet med utkast til forskrift.  
 
Arbeidet med forskriften 
Som følge av forskriftsfestingen av dette temaet er strukturen på forskriften noe annerledes 
enn dagens reglement. Innholdet er oppdatert etter vedtak om ny politisk organisering. 
Satser er justert, tilnærmet i samsvar med pris- og lønnsvekst i perioden fra forrige justering. 
SU har benyttet seg av KS sin veileder «Økonomiske vilkår for folkevalgte» i arbeidet med 
forskriften.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Innholdet i forskriften gir ingen administrative konsekvenser, administrasjonens oppfølging 
blir tilnærmet lik dagens situasjon.  
 
Det er svært vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av forslag til forskrift. På 
grunn av færre kommunestyremedlemmer, vil antallet medlemmer som utløser fast 
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godtgjøring bli uforandret selv om det opprettes et nytt utvalg. Av samme årsak er antallet 
variabel møtegodtgjøring-utbetalinger beregnet å gå noe ned, nedgangen er beregnet å 
tilsvare økte utgifter som følge av økt sats pr møte.  Med flere møter på dagtid forventes en 
økning av utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste. Dersom det legges til grunn at omfanget av 
utbetalinger av tapt arbeidsfortjeneste blir på samme nivå som i 2018, vil en økning av 
satsene for dokumentert og udokumentert tap på ca 14 % gi en utgiftsvekst på ca kr 30.000.    
 
Vurdering: 
SU mener utkast til forskrift regulerer på en god måte de godtgjøringer Øyer kommunes 
folkevalgte bør motta for sin innsats. Variasjonen i den faste godtgjøringen speiler de ulike 
vervenes arbeidsbelastning. Gjennom den variable møtegodtgjøringen dekkes forberedelser 
til møter, deltakelse i møtene mm. I § 7 i forskriften reguleres andre arbeidsvilkår. 
Erstatningen for tap i arbeidsinntekt mv gjør at det bare i spesielle tilfelle vil være folkevalgte 
som lider økonomisk tap.  
 
Ordfører sine økonomiske interesser er godt ivaretatt ved innmelding i den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for ansatte, ved å ha samme rett til sykepenger og ytelser ved 
yrkesskade som ansatte i kommunen og gjennom reglene om ettergodtgjøring.  
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen slutter seg til saksutvalgets vurderinger.  
  
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i 
Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i konstituerende møte i kommunestyret 
31.10.2019 og trer i kraft fra den samme datoen. 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård  
Leder av saksutvalget 
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ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1494     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
89/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Økonomirapportering 1. kvartal 2019 
Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Rådmannen framlegger økonomisk årsprognose per 2. kvartal for kommunestyret. Årsprogn-
osen er negativ på grunn av økonomiske utfordringer i tjenesteområdene skole, helse og 
omsorgstjenester. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til 
etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering etter første halvår. Det rapporteres på 
økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer 
kommunes økonomiske situasjon per 30. juni 2019 og vurdering av prognoser for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose etter første halvår er negativ. Det rapporteres om øko-
nomiske utfordringer som kan føre til merforbruk på årsbasis fra barneskolene, fellesutgifter 
barnehage og helse- og omsorgstjenestene. Øyer ungdomsskole, fellesutgifter og 
fellesutgifter grunnskole har prognose mindreforbruk.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra skatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft, 
renter og utbytte, mens det er merutgifter knyttet til årets minimumsavdrag. 
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De 
løpende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av klargjøring av ny 
avdeling i Øyer helsehus, dette er nærmere omtalt i rapporten.  
 
Som omtalt i kvartalsrapporten tilrår rådmannen at det bevilges investeringsmidler til kjøp av 
iPader til barneskolene i stedet for å inngå nye leasingavtaler. 
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Finansrapportering med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporten.  
 
Øyer kommune har mottatt spillemidler fra Oppland fylkeskommune som tidligere er for-
skuttert av kommunen på ulike måter til tre prosjekter. Dette gjelder 3,8 millioner kroner til 
Øyerhallen og Møteplassen, finansiert gjennom låneopptak, og 2,2 millioner til Kunst-
gressbane, gitt som lån til ØTI ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen ber kommunestyret 
ta stilling til disponering av midlene som nå er mottatt. I tråd med hvordan de ulike sakene 
tidligere er vedtatt finansiert tilrår rådmannen at spillemidler for Kunstgressbanen til-
bakeføres til disposisjonsfond, mens spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen settes på 
ubundet investeringsfond og reduserer årets behov for låneopptak. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurderinger av de enkelte områder.  
 
Flere av tjenesteområdene melder om økonomiske utfordringer som er beskrevet nærmere i 
rapporten. Rådmannen tilrår ikke at det foretas budsjettjusteringer for å omdisponere midler 
etter 2. kvartal. Det vil bli jobbet aktivt med oppfølgende tiltak i alle enheter for å forhindre 
merforbruk på årsbasis. Nye vurderinger av om det skal foretas budsjettjsuteringer i 
driftsbudsjettene vil bli gjort i 3. kvartalsrapport.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.09.2019 sak 72/19 
 
Behandling: 
Ordføreren la fram følgende tilleggsforslag: 



  Sak 89/19 

 Side 7 av 65   

«Rådmannen gis fullmakt til å gi Flåtåmovegen på Tretten kr 30.000,- i tilskudd til vedlikehold 
av vegen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet».  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å gi Flåtåmovegen på Tretten kr 30.000,- i tilskudd til vedlikehold 
av vegen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som settes ned fra  
Kr 34 469 792 til kr 34 439 792. 
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EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1526     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
90/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Rapport – Evaluering legevakt og KAD, Legehelsetjenesten Lillehammer kommune 
Vedlegg til evalueringsrapporten – ansattes evaluering, Lillehammer legevakt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Arkivsak 14/1012 Etablering av plasser for KAD i samdrift med interkommunal legevakt (KST-
sak 74/14) 
Arkivsak 13/1226 Interkommunal legevakt – fremtidig lokalisering (KST-sak 73/13) 
 
Sammendrag: 
Lillehammer interkommunale legevakt har gjennomført en evaluering av driften etter 
nærmere 2 års drift i nye lokaler. Evalueringen innbefatter også bruken av KAD (kommunale 
akutte døgnplasser). Evalueringen oppsummeres med at flyttingen i det store og hele har 
vært en kvalitativ forbedring av legevakttilbudet i regionen. Tilbudet har hatt en kraftig 
volumøkning de siste 5-6 årene. Det er imidlertid utfordringer med balansert økonomi, samt 
bruken av KAD-plassene. 
 
Rådmannen ber kommunestyret ta evalueringen til orientering. 
 
Saksutredning: 
Legevakten ble etablert ved Lillehammer sykehus i 1991, og fra 2001 var ordningen 
interkommunal for Ringebu, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker og Lillehammer. I 2007 ble 
plassbehovet for legevakten drøftet. I 2014 sa Sykehuset Innlandet HF opp avtalen om drift 
av kommunal legevakt i felles akuttmottak.  
 
I sak 13/1226 ble det vedtatt å fortsette interkommunal legevakt ved Sykehuset Innlandet, i 
nybygg. Videre ble det i sak 14/1012 besluttet å samlokalisere KAD-plassene med legevakt. 
Lokaler til legevakt/KAD sto ferdig til innflytting sommeren 2017, og i august 2017 åpnet 
legevakten i lokalene – da var også Sør-Fron og Nord-Fron en del av samarbeidet. 
 
Mandatet for evalueringen som foreligger var å se på overføringsprosessene og tjenestene i 
forbindelse med flyttingen. En arbeidsgruppe ble bredt sammensatt, og jobbet med 
følgende:  
-økonomiske rammer, produktivitets- og kvalitetsutvikling 
-kvalitetsavvik 
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-medarbeiderundersøkelse 
-beleggsprosent for KAD-plassene 
-volumvekst for legevakten 
Bygningsmessig oppleves flyttingen som positiv, spesielt for legene. Det er likevel noen 
utfordringer med store avstander og mange rom. Det arbeides med omdisponering av noen 
arealer for å lette den praktiske hverdagen. Dette er nærmere beskrevet i ansattes 
evaluering. Tiltak følges opp. 
 
Fra 2014 til 2018 har det vært en volumøkning på antall henvendelser til legevakten på 
nesten 45 %, uten at dette har medført endringer i bemanning. På grunn av lavt belegg på 
KAD-plassene har bemanningen der til tider avhjulpet volumøkningen på legevakt. Det er 
kommunene selv som rår over bruken av KAD, og en økning på bruken av disse vil utfordre 
bemanningssituasjonen. Volumøkningen tilskrives delvis mengden fritidsboliger i regionen, 
og økningen er påtakelig rundt høytidene og ferier.  
 
Det har over tid vært fulgt med på belegget på KAD-plassene. Samlet fra oppstarten har 
belegget ligget på ca 20 %, og det har ikke vært særlig endring etter flyttingen til legevakten. 
Det er kommunene selv som kan henvise pasienter til KAD. Fra 1.1.2017 kan også pasienter 
innen psykiatri/rus henvises til KAD, dette er i liten grad benyttet. Utfordringene med KAD vil 
bli gjenstand for en egen evaluering i løpet av 2019/2020. Det er også signalisert en nasjonal 
evaluering av KAD-tilbudet i løpet av 2020/2021. 
 
Vurdering: 
Flytting av den interkommunale legevakten fra gamle til nye lokaler ved Sykehuset Innlandet 
HF har i det store og hele vært vellykket. Det er noen innkjøringsutfordringer i nye lokaler, og 
tiltak er iverksatt for å løse disse utfordringene. Den største utfordringen, volumvekst, kan 
ikke sies å ha noe med flyttingen å gjøre. Denne utfordringen vil det likevel måtte gjøres grep 
med i løpet av kort tid, slik at bemanning står i forhold til antallet henvendelser. Mye av 
volumveksten kan knyttes til bruk av fritidsboliger i regionen. 
 
Utviklingen på bruk av legevakt og KAD må følges tett i årene som kommer. Det er signalisert 
endring i KAD-samarbeidet i framtiden, men konsekvensene av dette er ikke vurdert i denne 
evalueringen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.09.2019 sak 70/19 
 
Behandling: 
Kort innledning med spørsmål fra ordfører. Rådmannen og kommunalsjef Frode Fossbakken 
svarte på spørsmål. 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
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HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM 
KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/47     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
91/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Strategi for interkommunalt samarbeid, vedtatt i de tre kommunestyrene 28. mars 2019 
2. Arbeidsgruppens forslag til handlingsplan for 2019 og 2020  
3. Arbeidsgruppens forslag til felles møteplasser i neste kommunestyreperiode 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Innkalling og referat fra de fire møtene i arbeidsgruppen.  
 
Sammendrag: 
Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer ble 
vedtatt i kommunestyrene 28. mars 2019. Det ble også vedtatt at det med grunnlag i 
strategien skal utarbeides et forslag til handlingsplan for 2019/2020 og 3 år framover. 
Handlingsplanen skal rulleres årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til handlingsplan.  

Saksutredning: 
Ny strategi for interkommunalt samarbeid inneholder:   

- Visjon og verdier  
- Hovedmål og delmål  
- Strategier  

Med grunnlag i strategien skal det utarbeides et forslag til handlingsplan for 2019/2020 og 3 
år framover. Kommunestyrene vedtok å sette ned følgende arbeidsgruppe for å arbeide med 
handlingsplanen: 

 
- Øyer kommune:   Brit K Lundgård, Mari Botterud og Marthe Lang-Ree 
- Lillehammer kommune:  Ingunn Trosholmen, Ole Rolstad og Terje Kongsrud  
- Gausdal kommune:  Hans Høistad, Anette Musdalslien og Olav Olstad 
- I tillegg: rådmannen fra hver av kommunene deltar i arbeidsgruppen.  

 
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Kommunestyrene er underveis orientert om framdriften i 
saken. Arbeidsgruppen legger med dette fram: 
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 forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 (vedlegg 2)  
 forslag til felles møteplasser i neste kommunestyreperiode (vedlegg 3) 

 
Vurdering: 
Rådmannen legger fram arbeidsgruppens forslag til innstilling:  

1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 
vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse.  
Revidert handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.09.2019 sak 71/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 
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SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN) 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1588     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
92/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev datert 12.april 2019 
2. Forslag til Samarbeidsavtale Gudbrandsdalstinget – Høgskolen i Innlandet (HINN) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom 
Gudbrandsdalstinget og Høgskolen i Innlandet. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
På Gudbrandsdalstingets ordførermøte på Hundorp 11. april 2018, ble det inngått 
intensjonsavtale om videre samarbeid med Høgskolen i Innlandet, i kjølvannet av 
Byregionprogrammet.  Forslag til samarbeidsavtale ble presentert på Gudbrandsdalstingets 
møte på Rudi Gard 11.april 2019. Her ble det besluttet at utkastet skulle sendes på høring til 
kommunene og fylkeskommunen. Gudbrandsdaltingets arbeidsutvalg fikk fullmakt til å 
godkjenne den endelige avtalen som deretter skal til formell behandling i den enkelte 
kommune og fylkeskommune. 
 
I høringsbrevet (vedlegg 1) blir kommunene og fylkeskommunen utfordret til blant annet å gi 
innspill på  

- avtalen som helhet  
- konkrete samarbeidstiltak  
- organisering av arbeidet  
- finansiering  

 
Fakta: 
Intensjonsavtalen fra 11.4.2018 sier at det skal utarbeides en samarbeidsavtale når det 
gjelder relevant utdanning/opplæring, forsknings- og utviklingsarbeid. 
Avtalen har innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling som overordnet perspektiv for 
samarbeidet.  Dette presenteres under fem hovedområder.  Disse fem er utpekt på grunnlag 
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av tidligere vedtak i kommunene og fylkesutvalget, HINN`s samlede kompetansemiljøer og 
satsinger og spørreundersøkelse blant rådmennene på forsommeren 2018:   

 Innovasjon og ledelse 
 Utmark, reiseliv og næringsutvikling 
 Helse, sosial og integrering 
 Skole og oppvekst 
 Plan, politikk og demokrati 

Når det gjelder innholdet for øvrig, henvises til avtaleforslaget. 
Gudbrandsdalstinget ble i møte 1.-2. november 2018 orientert om framdriften i arbeidet som 
har tatt noe mere tid enn opprinnelig planlagt.  Det er blant annet, etter vedtak i 
Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg, gjennomført en spørreundersøkelse blant rådmennene 
for å få innspill til avtalen.   
Det er videre avholdt et større møte 23. august 2018 med representanter for fakultetene.  
Rådmennene var i samme møte representert ved Rannveig Mogren (Lillehammerregionen) 
og Svein Holen (Nord-Gudbrandsdal).  Midt-Gudbrandsdal hadde ikke anledning til å møte.   
Forslaget som legges fram er utarbeidet i et samarbeid mellom partene representert ved 
følgende: 

 Høgskolen i innlandet: Prorektor for samfunnskontakt Jens Uwe Korten, 
førsteamanuensis Aksel Hagen og Irene Thorsplass (Senter for livslang læring). 

 Gudbrandsdalstinget: Brit Kramprud Lundgård (leder) og Hanne Mari Nyhus 
(sekretariatet). 

Vurdering: 
Avtalen er en rammeavtale som i stor grad handler om mulig samarbeid og 
samarbeidsområder og har som utgangspunkt at 

 Offentlig sektor står foran store omstilling- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse 
seg endrede rammebetingelser.   

 Gudbrandsdalstinget skal fremme samarbeid og bidra til utvikling og verdiskaping i 
hele regionen 

 HINN har relevante kompetansemiljøer og tilbud og en samtidig en visjon – Sterkere 
sammen – som blant annet sier at høgskolen skal være involverende og aktivt søke 
samarbeid. 

 
Under hvert av de fem samarbeidsområdene er det foreslått utdannings- og mulige 
forsknings- og utviklingsprosjekter.  I et eget punkt 2.6. framgår tverrgående 
samarbeidsområder, dvs at de gjelder alle fem.  Her er det blant annet fokusert på 
studentoppgaver, praksisplasser og utdanning, søknadskompetanse og utvikling av fleksible 
og tilrettelagte/desentraliserte studietilbud. 
HINN er innstilt på å bidra med tilpasset variant av den nasjonale innovasjonsskolen med 
utgangspunkt i erfaringer fra Byregionprogrammet.  Dette gir muligheter for effektiv 
opplæring og kompetanseutvikling både for politikere og ansatte knyttet til de 
satsingsområdene partene er enige om. 
Vedlagt avtalen er det en oversikt over eksisterende samarbeid som omfatter flere parter.  
En viktig del av samarbeidet vil derfor være å utvikle dette videre, bygge på erfaringer og 
legge til rette for at tiltak kan komme flere til nytte. 
Når det gjelder økonomi og finansiering av samarbeidet, tas det utgangspunkt i gjeldende 
ordninger og ressursbruk hos partene.  Dette byr naturligvis på utfordringer, så lenge det ikke 
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finnes egne budsjetter for samarbeidet.  Partene skal i fellesskap arbeide aktivt for å få tilført 
eksterne midler til prioriterte prosjekter og tiltak.  
Det foreslås at samarbeidet organiseres som prosjekt med en styringsgruppe bestående av 
likt antall representanter for begge parter.  Gudbrandsdalstinget foreslås representert ved 
leder og andre medlemmer av arbeidsutvalget.  Prosjektledelse/sekretariat følger ledelsen av 
styringsgruppa og går på omgang mellom partene.  Det betyr at det er Gudbrandsdalstingets 
sekretariat, de tre regionkontorene når det er Gudbrandsdalstingets representant som leder 
styringsgruppa.   
Arbeidet må skje i dialog og samarbeid tett opp mot kommunene.  Et årlig Kommuneforum 
blir særdeles viktig for utvikling av samarbeidet.  Her må blant annet rådmenn være godt 
representert. 
 
Konklusjon: 
Forslaget til avtale følger opp intensjonsavtalen som ble inngått på Gudbrandsdalstinget 
11.4.2018 og gir en unik mulighet for samarbeid om samfunnsutvikling mellom kommunene 
og Høgskolen i Innlandet, i hele Gudbrandsdalen.   
 
Avtalen bygger i stor grad på allerede etablert samarbeid og organisasjoner.  Økonomi og 
finansiering vil allikevel være en kritisk faktor i videre samarbeid, og arbeidet med å søke 
støtte må ha høy prioritet hos partene. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.09.2019 sak 76/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
 



  Sak  93/19 

Side 16 av 65  

FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE 
 
 
Saksbehandler:  Svein Otto Olsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/864     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
93/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K.sak 27/15 Reguleringsplan G/S – vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
Planutvalgsak 23/16 Reguleringsplan G/S – vei  Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
Investeringsplan 2013 – 2016 
Prosjektregnskap 

Sammendrag: 
Med bakgrunn i et detaljert kostnadsoverslag som er mer enn det dobbelte av tidligere 
kostnadsvurdering, legger rådmannen fram en sak slik at kommunestyret kan ta stilling til 
videre håndtering av saken. Det legges fram to alternative forslag til formannskapets 
innstilling: 
 
Alt.1: avslutte prosjektet / legge det på vent 
Alt.2: bevilge mer penger, også til å forskuttere fylkeskommunens andel. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for G/S - veg / fortau fra Tretten samvirkelag til Aurvoll skole ble vedtatt av 
kommunestyret 30.04.2015, sak 27/15.  

Gangveg fra Tjønnlykkja til Toppavegen med tilgrensende areal ble unntatt fra juridisk 
virkning.  
 
I kommunens Investeringsplan 2013- 2016 er prosjektet oppført med 3, 2 mill kr. i 2013. 
  
I kommunens investeringsbudsjett 2013 – 2014 er prosjektet oppført med 3,2 mill kr i 2013 
og 1,56 mill kr i 2014, til sammen 4,76 mill kr. 
 
Tiltaket er prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
Sør-Trettenvegen er fylkesveg og det vanlige er at kommune og fylkeskommune går sammen 
om å finansiere slike tiltak, med 50 % på hver.  I Oppland fylkeskommunes handlingsprogram 
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for fylkesveger 2018 -21 (23) er tiltaket oppført i 2022 med 5 mill kr. Kostnadsvurdering 
foretatt av er basert på løpemeterpriser. 
 
På denne bakgrunn har det vært ført samtaler med fylkeskommunen og vegvesenet om 
muligheten for at kommunen kan forskuttere kommunens andel mot en sikkerhet om 
tilbakebetaling. 
 
Administrasjonen har fått utarbeidet detaljerte planer og kostnadsoverslag.  
Sweco Norge AS har gjort et overslag på entreprisekostnad på 15,5 mill kr. eks. MVA. 
I tillegg kommer prosjektering (arbeidstegninger, stikningsdata oppfølging) anslått til 200 000 
kr og byggherrekostnader anslått 1,55 mill kr. (10 % av entreprisekostnad). Inklusive MVA gir 
dette en prosjektkostnad på 21,563 mill kr. 
 
Påløpte kostnader så langt: 
Til utarbeidelse av reguleringsplan, detaljplaner, konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag 
er det regnskapsført netto utgift på kr. 1 112 342.-. Da er MVA - kompensasjon trukket fra. 
 
Vurdering: 
Kostnadsoverslaget fra Sweco ender opp med mer enn det dobbelte en hva kommunen og 
fylkeskommunen tidligere har antatt. 
 
Kommunen står overfor et valg: 
- å avslutte prosjektet / legge det på vent 
 eller: 
- å bevilge mer penger, også til å forskuttere fylkeskommunens andel. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at det blir for kostbart å gjennomføre tiltaket, sett opp mot 
andre investeringsbehov, men legger fram to alternative forslag til innstilling fra 
formannskapet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Alt 1: 
Kommunestyret vedtar å avslutte arbeidet med å bygge fortau/gang og- sykkelveg fra 
Tretten sentrum opp mot Aurvoll skole. 
 
Alt. 2:  
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler 
til dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp 
mot Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om dette.  
 
 
Ådne Bakke Svein Otto Olsen 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.09.2019 sak 74/19 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Øyer SP og Øyer SV fremmet følgende tilleggspunkt til alternativ 2: 
«Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en entrepriseform som i størst mulig grad 
sikrer mot kostnadssprekk». 
 
Ordfører fremmet følgende presisering i alternativ 2: 
«Rådmannen bes om å fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% 
finansiering». 
 
Rådmannens forslag til alternativ 1 falt med 7 stemmer (3 AP, 2 SP, 1 H, 1 SV). 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggspunkt til alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens presisering i alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler 
til dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp 
mot Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% finansiering. 
 
Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en entrepriseform som i størst mulig grad 
sikrer mot kostnadssprekk. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1084     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
94/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Lillehammer skiklubb, av 31. mai 2019 
Organisasjonskart hovedplan 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Saken legges fram på nytt med utfyllende informasjon fra søker.  
Lillehammer skiklubb søker Øyer kommune om økonomisk støtte til å arrangere ski NM i 
2020. Alle alpine øvelser under arrangementet skal gjennomføres i Hafjell. Det søkes om et 
tilskudd på kr 250 000. Rådmannen innstiller positivt på at Øyer kommune bevilger det om-
søkte beløpet fra disposisjonsfond Idrettsarrangement.   
 
Saksutredning: 
Lillehammer skiklubb skal etter avtale med Norges Skiforbund være arrangør for ski NM 
2020. Mesterskapet gjennomføres 25.-29. mars 2020 og omfatter alle seks grener innen sær-
forbundet; langrenn, hopp, kombinert, alpint, telemark og freeski. I tillegg kommer 
Norgescup-finaler for junior og para NM i alpint og langrenn. Alle alpine øvelser skal gjen-
nomføres i Hafjell. 
 
I søknaden opplyses at det er første gang NM arrangeres samlet for alle grener i skiforbund-
et, og dette vil være det største idrettsarrangementet i regionen siden OL og Ungdoms-OL. 
 
Det er nedsatt en arrangementskomite som har arbeidet siden januar 2019. Hovedmål be-
skrives som å gjennomføre et arrangement med entusiasme og gode opplevelser som gir et 
godt økonomisk resultat.  
 
Delmål for arrangementet er:  

- Skape et nytt innovativt NM-konsept til etterfølgelse for seinere arrangement 
- Promotere Lillehammer og omegn som arrangementsby 
- Bidra til økt rekruttering i skisporten  
- Styrke Lillehammer og omegns omdømme som Norges fremste vintersportsregion  
- Merkevarbygging for klubben  
- Ta samfunnsansvar og gjennomføre et bærekraftig arrangement regionalt og lokalt  
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Søker beskriver viktigheten av å levere et arrangement med solid økonomisk resultat, og en 
forutsetning for dette er ikke ubetydelig offentlig støtte i tillegg til startkontingenter, 
sponsorbidrag og tilskudd fra Norges Skiforbund.  
Det opplyses at Lillehammer skiklubb søker Lillehammer kommune om likelydende beløp, kr 
250 000, og Oppland fylkeskommune om kr 400 000. 
 
Ved behandling av saken i juni vedtok formannskapet følgende:  
Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende presisering: «Formannskapet er 
positive til søknaden, men vil ikke ta stilling til selve bevilgningen før det foreligger et budsjett 
og det er avklart hvordan organisasjonskomiteen er sammensatt». 
 
Ved henvendelse til søker får Øyer kommune opplyst følgende:  
 
Jeg vedlegger organisasjonskartet som viser hvordan organisasjonskomiteen samt de enkelte 
seksjoner er organisert. (Vedlagt saken) 
 
Når det gjelder budsjett, gjengir jeg her viktige poster som skal dekkes av tilskuddene fra 
kommunene og fylkeskommunen:  
 

- Arenakostnader                                                               kr. 900 000 

- Maskiner og utstyr                                                           kr. 825 000 

- Anskaffelser                                                                    kr. 800 000 

- Fremmede tjenester (inkl. dugnadshonorar)               kr. 555 000 

- Kulturarrangement                                                          kr. 300 000 

DNRK satser stort på produksjonen av NM 2020 på ski, og vil sende direkte fra de aller fleste 
av øvelsene, herunder selvsagt alpinøvelsene i Hafjell. Nå er det for øvrig rimelig avklart at vi i 
tillegg til de tekniske øvelsene og skal arrangere fartsøvelsene utfor og super-G i Hafjell, i 
tillegg til at det også vil være en\t NM i Randonee vertikal i Hafjell. Så det blir full fart i Hafjell 
fra første til siste dag.  
 
Vurdering: 
Rådmannen legger fram saken på nytt med utfyllende opplysninger og opprettholder sitt 
forslag til innstilling. 
 
Ski NM er et stort og viktig arrangement for Lillehammer-regionen. Ringvirkninger av et slik 
arrangement forventes positive i forhold til bruk av nasjonalanlegg, rekruttering til bredde-
idrett og markedsføring av vår region. Som det omtales i søknaden vil dette også være posi-
tivt som forberedelse til para VM 2021, som Lillehammer er søker til.  
 
Det er videre positivt at de alpine øvelsene vil foregå i Hafjell, og rådmannen innstiller på at 
Øyer kommune gir Lillehammer skiklubb økonomisk støtte til å arrangere NM på ski.  
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Omsøkt tilskudd er kr 250 000. Rådmannen har vurdert dette opp mot tilskudd som er gitt til 
andre større arrangement de siste årene, og foreslår å gi Lillehammer skiklubb beløpet de 
søker om. 
 
Tilskuddet foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement, da dette 
formålet vurderes som helt i tråd med intensjonen for disposisjonsfondet.  
 
Saldo på disposisjonsfond idrettsarrangement 1. juni 2019 er kr 418 000. Ny saldo ved å 
innvilge omsøkt tilskudd til Lillehammer skiklubb vil være kr 168 000. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir Lillehammer skiklubb et tilskudd på kr 250 000 til å arrangere ski 
NM 2020.  

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.09.2019 sak 73/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (3 AP, 1 H) mot 3 stemmer (2 SP, 1 SV). 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret gir Lillehammer skiklubb et tilskudd på kr 250 000 til å arrangere ski 
NM 2020.  

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.  
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201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 
PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201704  
Arkivsaksnr.: 17/1301     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
95/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Planprogram revidert etter høring, datert 16.8.2019 
2. Notat, - Innspill i sammendrag fra høring, med forslagsstillers kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger.  
 
Saksutredning: 
Moseteråsen AS ønsker å detaljregulere de resterende delene av områderegulerte arealer i 
gjeldende reguleringsplan 0521 163 – Haugan, i Øyer kommune.  
I forbindelse med dette er det ønskelig å endre deler av gjeldende plan slik at noen arealer 
som er regulert til landbruksformål blir omregulert til fritidsbebyggelse.  
 
Forslagsstiller 
Planprogrammet er utarbeidet av Structor AS på vegne av Moseteråsen AS. 
 
Beliggenhet  

 
Plan
omr
åde
t 
ligg
er 
på 
Hau
gan, 
sør 
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for Liesetra / nord for Mosetertoppen Hafjell i Øyer 
 
Gjeldende planer 

 
Utsnitt kommunedelplan Øyer sør 2007 
Siden planforslaget vil omfatte omregulering av LNF-områder innenfor gjeldende 
kommunedelplan vil det være i strid med gjeldende kommunedelplan. 
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Planområdet vist med gjeldende reguleringsplaner. 
Området er regulert gjennom reguleringsplan 0521 163 – Haugan, der en del arealer er 
regulert til landbruksområder i tråd med gjeldende kommunedelplan for Øyer sør 2006-2015. 
Deler av disse områdene vil bli foreslått omregulert til fritidsbebyggelse.  
En del av området er også regulert til vern av kulturminne, dette vil bli foreslått omregulert til 
fritidsbebyggelse i dialog med kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune. 
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Planområdet er omgitt av fritidsbebyggelse på 3 sider, Liesetra / Sæterberget i nord, Haugan 
vest/Tindegrenda i vest og Mosetertoppen i sør. Tidligere detaljregulerte egne 
byggeområder hos Moseteråsen AS er i stor grad ferdig utbygd. 
 
Planforslaget vil på grunn av de ovennevnte endringer og utvidelser ift overordnede planer 
utløse krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger, §6 (Planer og 
tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding), jf. vedlegg I pkt 25 
(Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan).  
Sammen med utarbeidelsen av reguleringsplanen vil det derfor bli gjennomført en 
konsekvensutredning for de tema planprogrammet fastsetter. 
 
Formålet 
Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, hvilke momenter det 
blir lagt vekt på i planprosessen og hvilke temaer som skal utredes.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere:  
• Fritidsbebyggelse, frittliggende  
• Fritidsbebyggelse, konsentrert, eventuelt med terrassert bebyggelse  
• Nødvendige veger, løyper og friluftsområder  
• Føringsveger for overvann, vassdrag / vegetasjonssoner og andre grønnstrukturer  
 
Gjennom planarbeidet skal plassering av ovennevnte tiltak, grad av utnytting, størrelse og 
høyder på bebyggelse mv. fastsettes i detalj. 
 
Overordna føringer 
 

 
Utsnitt av kommunedelplankartet. Planområdet med rød stiplet strek.  
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Planforslaget vil kunne omfatte omregulering av deler LNF4-områder innenfor gjeldende 
kommunedelplan (vist med grønt på utsnittet). Dette er hovedbegrunnelsen for kravet om 
planprogram og konsekvensutredning, som da skal belyse konsekvensene av fravik fra 
kommunedelplanen.  
Viktige føringer i kommunedelplanen er bl.a. plankrav for byggeområder (Pkt 1.1), f.eks:  
1.1.6.  
Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges vekt på utbygging i forhold  
til terreng. Terreng med større helling enn 1:5 bør ikke bebygges. Terreng med større  
helling enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til tomter.  
1.1.7.  
Vegframføring innen større områder/delområder skal samordnes. Vegene skal plasseres  
slik at de ikke bryter med naturpreget i området. 
 
Utredningsplikten 
Området ligger innenfor planområdet i kommunedelplan for Øyer sør, og er der vist som 
byggeområde H4, samt LNF-områder. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget vil på grunn av de ovennevnte endringer utløse krav om konsekvensutredning 
iht. forskrift om konsekvensutredninger, §6 (Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding), jf. vedlegg I pkt 25 (Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan).  
 
Planprosess 
Planprogrammet har vært drøftet med Øyer kommune og sendt på høring sammen med 
varsling av oppstart.  
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 10.8.2018.  
Det vil bli tatt initiativ til et nytt møte med når utkast til reguleringsplanforslag med 
konsekvensutredning foreligger.    
 
Varsling av oppstart planarbeid og høring av planprogram ble utsendt den 3.2.2019 med 
uttalelsesfrist på 6 uker. Etter dette kom det inn 8 merknader.  
Innholdet i disse er referert i eget notat, med forslag til behandling.  
 
Vurdering: 
Medvirkning 
Varsling av planprogram og høring er utsendt 3.2.2019, med 6 ukers høringsfrist.  
 
Merknader– og endringer på planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet.  
  
I forhold til planprogrammet er det utført følgende endringer etter høringen, iht merknader 
fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE og Statens vegvesen:  
• Kulturminner og kulturmiljø tatt inn som utredningstema 4 (Kap. 7.1 og 7.2, tema 4), etter 
innspill fra fylkeskommunen, kulturarv.  
• Tema 5 supplert, etter merknad fra fylkeskommunen.  
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• Tema 11 tatt inn som utredningstema, etter merknad fra Fylkesmannen og 
fylkeskommunen.  
• Utredningstema 11 supplert mht evt konsekvenser for myke trafikanter på fv. 361 
Sørbygdsvegen, etter innspill fra Statens vegvesen.  
• Nytt utredningstema 19; klima og miljø, etter merknad fra fylkeskommunen.  
 
Det er også foretatt noen suppleringer i beskrivelsene av de enkelte utredningstema etter 
avtale med Øyer kommune. 
 
Landskap, bebyggelse og vegetasjon 
Området er bratt og det er viktig med en kritisk gjennomgang med hensyn til arealer som bør 
tas ut da utbygging vil gi store terrenginngrep for bebyggelse og adkomstveg(er). Området er 
eksponert og synlig i landskapet. Det er gjennomgående lite naturlig vegetasjon i området. 
Innspill fra regionale myndigheter, naboer i Aktiv III m. fl. peker også på disse forhold som 
krever tiltak med omtanke og kritisk vurdering av arealbruk. Det ligger en bekk i området 
hvor det med stor sannsynlighet vil bli krav en inngrepsfri hensynssone med krav til bevaring 
av kantvegetasjon, - 2x20 m langsmed vannstrengen.  
 
Etter rådmannen vurdering kan planprogrammet legges frem for politisk behandling. 
Utvidelse av byggeområdet ligger innenfor eksisterende plangrense for plan 163 Haugan. Slik 
rådmannen oppfatter det er det ikke store og viktige landbruksverdier i området som går 
tapt. Området er bratt og egnethet som utbyggingsområde for fritidsboliger vil høyst 
sannsynlig ikke avsette hele området til byggeformål.  
 
Det er en forutsetning for planarbeidet at eksisterende løyper skal videreføres. Områder med 
terrengfall 1:3 eller brattere skal bevares som grøntområder.  
 
 



  Sak 95/19 

 Side 28 av 65   

 
 
 
En foreløpig terrenganalyse under gir en indikator på områdets beskaffenhet. Analysen har 
en lite gradert skala og må utredes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. 
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Figur viser fargeskala med hellningsindikator. 
Gul er hellning 1:16 
Grønn er hellning 1:3 
Blå er hellning 1:9 
 
Skalaen er grov men er en foreløpig indikator på terrengmessige 
utfordringer som ligger i området.  

 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 17.09.2019 sak 52/19 
 
Behandling: 
Anne Magnhild Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Anne Magnhild Braastad 
Lie fratrådte. Det ble enstemmig vedtatt at hun erklæres habil og hun tiltrådte. 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til møte i planutvalget i oktober. Befaring før møtet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Inger Synnøve Bratts forslag ble 
rådmannens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 2 SP) mot 3 stemmer (2 AP, 1 KrF). 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
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PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA,SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201803  
Arkivsaksnr.: 18/456     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
96/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 27.8.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 20.8.2019 
3. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 
4. Planbeskrivelse, datert 4.4.2019 
5. ROS-analyse, datert 23.4.2019 
6. Landskapsbilde og terreng, datert 31.2.2019 
7. Hellningskart, datert 27.3.2019 
8. Vedtatt planprogram, datert 23.8.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, KST-sak 91/18 vedtak planprogram 
Særutskrift PU-sak 18/19, offentlig ettersyn 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 20.8.2019. 
 
Saksutredning: 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av Terra 
Eiendomsutvikling AS.  
 
BELIGGENHET 
Utbyggingsområdet ligger nord for 
Slåseterfjellet, sørøst for 
Hundersetervegen, mellom  
Ilsetra og Lunnstaden.  
 
PLANSTATUS 
Reguleringsplan for Ilseterura ble 
vedtatt i 2003. Planen omfatter blant 
annet areal for 

PLANOMRÅDE
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skitrekk, alpinnedfarter, parkering og høydebasseng. Foreslått utbyggeområder ligger ikke 
inne i gjeldende kommunedelplan.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Reguleringsplan for Ilseterura ble behandlet i møte i planutvalget 7.5.2019, sak 18/19, og 
vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Naboer, gjenboere, berørte parter mv. ble varslet 
om offentlig ettersyn i brev datert 16.5.2019 og annonse i Byavisa 16.5.2019. Frist for 
merknader til planen var 28.6.2019. Ved fristens utløp var det kommet 11 merknader til 
planen. Merknadene er oppsummert med rådmannens kommentarer i eget vedlegg som 
vedlegges planen ved sluttbehandling.   
 
ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
PLANFORSLAGET 
  
Planlagt reguleringsendring vil åpne for ny 
fritidsbebyggelse. Foreslåtte 
byggeområder ligger i tilknytting til 
eksisterende utbyggingsområder og vurderes 
som komplementering mellom Lunnstaden og 
Ilsetra. Planlagt utbyggingsområde får 
umiddelbar ski-inn/-ut til alpinanlegg og 
skiløyper. Det skal etableres planfri kryssing av 
skiløypa mellom Lunnstaden og Ilsetra.  Det er 
lagt vekt på at ny bebyggelse skal holdes til den 
lavere delen i lisiden under Slåsæterfjellet. 
Utbyggingen skal utformes slik at det i svært 
liten grad gir fjernvirkning til omgivelsene.  
 
Arealutnyttelse 
På bakgrunn av merknader ved offentlig 
ettersyn foreslår utbygger i samråd med 
rådmannen en endring i bestemmelsen slik at 
det ikke kan bygges en stor bygning på 180 m2 på tomter som også skal bebygges med 
sokkel. Bygges 180 m2 brutto i 2 etasjer, blir dette veldig store hytter selv om underetasjen 
får ensidig belysning og en fasade blir liggende uten vinduer/under terreng. Det er derfor 
foreslått å redusere det visuelle uttrykket for disse 8 tomtene. Bygningsmassen må deles opp 
i to bygg, og hytta kan ikke være større enn 140 m2 BYA.  Dette vil visuelt gi et mer åpent 
uttrykk. Dette er ikke foreslått for tomt nr. 9 som også må bebygges med sokkel. 
 
Landskap og tilpassing 
Konsekvensutredningene er tematisk gjennomgått og vurdert under pkt. 7 i 
planbeskrivelsen. Konsekvensutredning for landskapsbilde og terrenginngrep er utarbeidet 
som eget vedlegg og dokument., se også pkt. 7.3.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomfør en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 23.4.2019 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med at 11 hendelser har lavt risikonivå der rimelige 

Forslag til plankart
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tiltak gjennomføres, mens det er 4 hendelser med moderat risiko der tiltak skal vurderes i 
forhold til nytte.  
 
På bakgrunn av ROS-analysen er det pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring. Disse tiltakene er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene og er som følgende: 

 Krav til skibru over atkomstvegen V1 for å sikre planfri kryssing av veg/skiløype. 
Brua bør sikres med rekkverk med høyde minimum 1,1 meter over ferdig 
preparert skiløype. 

 Kapasitet for slokkevann og brannvannsuttak prosjekteres og etableres i henhold til 
krav fra Brannvesenet og Øyer kommune. 

 Frisiktlinjer er tegnet inn i plankartet. Vegetasjon eller andre sikthinder holdes 
nede/fjernes. 

 
 
Vurdering 
Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav til utredninger gitt i planprogrammet, 
vedtatt 27.9.2018. I planprogrammets pkt. 5.3 er det angitt følgende tema som skal 
konsekvensutredes: 

- Nærmiljø og friluftsliv 
- Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Kulturminner og kulturmiljø 

Landskapsbilde og terrenginngrep er konsekvensutredet i et eget vedlagt dokument. Alle 3 
temaene er beskrevet/utredet under pkt. 7.2 i planbeskrivelsen med tilhørende konklusjon.  
 
Nærmiljø og friluftsliv.  
Situasjonen er utfyllende beskrevet med stier/løyper som har betydning både for utfart 
innover i fjellet og ski-in/ski-out til alpinanlegget. Det legges opp til planfrie kryssinger og 
traseene endres i begrenset grad i forhold til dagens situasjon. En gjennomgående skiløype 
bør ha en grad av avstand til hyttene slik at skiløpere ikke får en opplevelse av å gå gjennom 
et hytteområde. Likeledes vil en slik avstand gjøre at hytteboerne ikke føler at skiløpere går 
for å se inn til dem. Rådmannen mener de ulike hensynene er tilfredsstillende avveid med en 
bred sone for skiløypen og grøntområde mellom løype og bebyggelsen på begge sider for å 
skape avstand til bebyggelsen (BST1).  

 
Landskapsbilde og terreng  
Beskrivelse av dagens situasjon og vurderinger av konsekvenser er vedlagt som eget 
dokument fra Feste Kapp AS. For rådmannen 
har det vært viktig at forslagsstillerne har holdt 
utbyggingsområdet nedenfor steinblokkene 
som er et viktig landskapselement for 
Ilseterura.  
 
Blokkmark er en sjelden forekommende 
naturtype i vårt område og gir en tidsdimensjon 
i forhold til geologi/historie.   
 

17
  18
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Hovedtyngden av blokkmark ligger høyere oppe i lia enn der planlagt bebyggelse slutter. Det 
er også et lavereliggende område blokkmark inntil skiheisen. Dette har mindre betydning for 
helheten, men bør også bevares der det er mulig. I bestemmelsen er det gitt føringer for 
dette på tomt 17 og 18. 
 
Synligheten sommertid vil påvirkes av hvor tett og sammenhengende bebyggelsen i lia mot 
sørvest blir. Utnyttelsesgraden for tomtene i øvre del er lavere enn nedre del, dette er 
positivt for synligheten til blokkmarka.  
 
Grad av utnytting  
I planforslaget er det lagt opp til små tomter i området mot Hundersætervegen med 
bebyggelse på maksimalt 120 m2, bebyggelse i 1 etasje. Det er ikke angitt grad av utnytting 
for byggeområdet. Med bebyggelse på 120 m2 + parkering på terreng gir dette 160 m2 BYA. 
Med en tomtestørrelse på minimum 640 m2 gir det en % -vis BYA på 25 %, som er vanlig for 
frittliggende hytter i de seneste vedtatte planer. Ingen av de planlagte tomtene er mindre 
enn 640 m2. 
Oppe i lia er tomtene noe større med bebyggelse på maksimalt 180 m2 BYA + 2 
parkeringsplasser, totalt 220 m2 BYA. En tomt på ca. 1 daa i dette området gir en %-vis BYA 
på 21,6 %.  
 
Det er ikke tiltatt med oppstue i planområdet, men det tillates underetasje på 
hovedbygningen på 9 av tomtene pga. bratt terreng.  Dette gir bebyggelse som lettere kan 
tilpasses terreng og ikke omvendt. I tillegg er det kun tillatt med to bygninger pr. tomt. Disse 
grepene vil legge hyttene bedre inn i terrenget og redusere fjernvirkningen. Rådmannen vil gi 
honnør til forslagsstiller som toner ned bygningen(es) størrelse, begrenser størrelse på 
terrasse og som ikke åpner for bebyggelse med oppstue. Dette gir et mindre fotavtrykk og 
inngrep pr tomt og et betydelig mindre prangende hytteområde.  
 
Skibru 
Det er viktig hvordan denne tilpasses terreng og vegen, samt bruk av vegetasjon og 
revegetering. Det er innarbeidet utfyllende bestemmelser om skibru mht. stigning på løype 
og tilpasning til terreng. Det er laget en visualisering som viser høyder og dimensjoner for 
skibrua i landskapet. Det er laget en egen skisse på hvordan denne vil ligge i terrenget. For 
brannvesenets adkomst må skibrua ha en fri høyde på 4 m.  
 
Rådmannen har også vurdert å bytte om på elementene, slik at skiløypa fikk gå i terrengets 
trase, mens kjøreveg ble lagt i brukonstruksjon over skiløypa. 



  Sak 96/19 

 Side 35 av 65   

 
Begge løsninger vil medføre visuell påvirkning både fjern og nær. Utbygger har ikke ønsket å 
utrede kjørebro-alternativ videre. Rådmannen finner at skibru kan aksepteres, men det må 
vektlegges at denne tilpasses landskapet og omgivelsene. 
 
Verneskog 
Utbygging i områder opp mot tregrensa gir eksponerte bygninger fordi skogen har lav 
bonitet, er sent voksende og trærne er begrenset i antall og tetthet. Med tanke på tetthet og 
utbyggingsbelastning i de trebevokste områdene mot Hundersætervegen vil grad av 
utnytting være avgjørende for muligheter for bevaring av vegetasjonen.  Det er på bakgrunn 
av vegetasjonen avsatt en vegetasjonsskjerm på 10 meter mellom vegen og bebyggelsen. I 
bestemmelsene er det gitt at det ikke skal foretas flatehogst eller annen hogst som kan 
forringe områdets verdi som vegetasjonsskjerm. 

 
Klima og miljøhensyn  
Utredningen om klima og miljøhensyn i planbeskrivelsen omtaler utbyggingsområdet som en 
fortetting. Planbeskrivelsen omtaler gode grønne forbindelser (skiløyper/turstier/ 
alpinanlegg) slik at transportbehovet etter ankomst til området begrenses. Det som her 
beskrives ivaretas av den eksisterende situasjonen. Effektiv arealbruk omtales som et 
miljøhensyn.  I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode 
klima- og miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
I reguleringsbestemmelsen pkt. 1.11 er som følgende: 
 
«Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til 
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2 
(energieffektivitet) vurderes løst i ny bebyggelsen. Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse 
etableres som en integrert del av tak eller veggfasader. 
 
Materialbruk: Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å 



  Sak 96/19 

 Side 36 av 65   

redusere klimagassutslipp. Dette kan være: 
- stort innhold av resirkulerbart råstoff 
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer 
- lite emisjon til inneklima 
 
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer.» 
 
Utbygging skal følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk. Dagens TEK17 stiller 
krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 14 § 14 1-4. 
 
Fra veiledning til TEK17: 
«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. 
Krav om energifleksible varmesystemer innebærer ikke at man må ha flere varmekilder 
tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle 
varmebærerne vil være vann og luft. Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmt tappevann». 
 
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann e.l, solpaneler/solceller.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planområdet Ilseterura er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplanen for 
Øyer sør, og er derfor heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 
Likevel forutsetter rådmannen at et vilkår for utbyggingen av området at det må bidra til ny 
hovedledning VA og tiltak i sentrumsringen, på lik linje med andre nye utbyggingsområdene i 
kommunedelplanen for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revideringen av 
kommunedelplanen Øyer sør, ville dette inngått i utbyggingsprogrammet på lik linje med de 
andre områdene.   
 
På grunn av kapasitet på avløpsledningen kan utbygging ikke starte før ny vann- og 
avløpsledning er opparbeidet opp i området. 
 
Rådmannen foreslår at det legges inne to nye punkt  i rekkefølgebestemmelsene på 
bakgrunn at dette.  
 
 
OPPSUMMERING 
Rådmannen foreslår at reguleringsplanen vedtas som innsendt fra plankonsulent, men med 
tilføyelse av rekkefølgebestemmelse om tiltak utenfor planområdet i sentrumsringen, samt 
krav til VA-tilknytning til ny ledning.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 



  Sak 96/19 

 Side 37 av 65   

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 17.09.2019 sak 53/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 
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FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: K24  
Arkivsaksnr.: 19/1633     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Situasjonskart sendt fra Hafjell alpinsenter AS  
- Korrespondanse mellom landbrukskontoret og Hafjell alpinsenter AS 
- Bilder fra befaringer tatt den 02.07.19 og 20.07.19 
- Uttalelse fra Miljødirektoratet 

 
 
Overtredelse av forurensningsloven § 7 og evt. gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 annet ledd 

Bakgrunn  

I sommer fikk Øyer kommune ved landbrukskontoret en melding om at det var spredd husdyrgjødsel 
i nyanlagte traséer og nedfartsløyper i Hafjell. Landbrukskontoret dro på en befaring den 02.07.19. 
Det var spredd husdyrgjødsel på et større område ovenfor Nysetervegen og helt opp til toppen av 
den nye 6-seterheisen, som ligger kort avstand fra værradaren på Hafjelltoppen.   

Det var spredd husdyrgjødsel på bar jord, uten at dette var jordarbeidet inn i jorda. I nedfartsløypene 
var det laget grøfter på tvers av fallet. Det var spredd husdyrgjødsel nedi disse grøftene også. Det var 
spor etter graving av vann på jorda og i grøftene. Flere steder var det spor etter at jord og 
husdyrgjødsel hadde rent utover i terrenget.  

Landbrukskontoret har vært i kontakt med Hafjell alpinsenter AS (Tommy Viken) for å få en nærmere 
redegjørelse for hva som har skjedd. Etter flere henvendelser er det kommet fram at det er spredd 
ca. 525 m3 husdyrgjødsel på ca. 142 daa, noe som gir 3,7 m3/daa. Det var sådd, og ikke jordarbeidet. 
Kommunen ble opplyst om at hensikten med å spre husdyrgjødsel var for å få etablert grasdekke i 
traséer og nedfartsløyper der det var gravd.   

Mengden som er spredt samt størrelse på arealet er opplysninger gitt av Hafjell alpinsenter AS. Øyer 
kommune har vært på en befaring og tatt bilder. Kommunen har ikke målt opp arealet, og legger til 
grunn at opplysningene fra Hafjell alpinsenter AS er korrekte.  

 

Lovverket 

Overtredelse av gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 

Det er forbudt å spre husdyrgjødsel i utmark, jf. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
(gjødselvareforskriften) § 24 nr. 1 annet ledd jf. første ledd.  
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Husdyrgjødsel kan kun spres på godkjent spredeareal, jf. gjødselsvareforskriften § 24 nr. 1 første 
ledd. Som spredeareal kan kun godkjennes fulldyrket og overflatedyrket mark slik det fremgår av 
AR5. Videre fremgår det av § 24 nr. 1 annet ledd at «[u]tmarksareal ikke kan godkjennes som 
spredeareal».  

Utmarksareal er areal som ikke oppfyller kravene til å være fulldyrket, overflatedyrket og 
innmarksbeite. Øyer kommune ved landbrukskontoret mener at arealet som det er spredt 
husdyrgjødsel på er å regne som utmarksareal.  

Gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 sier at husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal nedmoldes innen 18 
timer. Det betyr at husdyrgjødsla skal blandes med jorda den er spredd på. 

Spredning av husdyrgjødsel i utmark er i strid med gjødselvareforskriften § 24. Overtredelse av 
gjødselvareforskriften er straffbart etter forurensningsloven kapittel 10, jf. gjødselvareforskriften § 
35.  

Det fremgår av forurensningsloven § 78 at den som forsettlig eller uaktsomt «har, gjør eller setter i 
verk noe som kan forurense» kan straffes med bøter eller fengsel inn til 1 år eller begge deler. 
Forurensningsloven § 78 er delegert til påtalemyndigheten, og kommunen må derfor anmelde 
forholdet. Det fremgår av kommunens delegasjonsreglement at en beslutning om å anmelde 
forurensningsovertredelser ligger hos kommunestyret. 

 

Forurensningsloven § 7 

Øyer kommune tok kontakt med Miljødirektoratet for å få veiledning. De mener at forurensningen 
skal hjemles etter forurensningsloven § 7, og at gjødselvareforskriften ikke skal tolkes slik Øyer 
kommune har tolket den ovenfor. Øyer kommune kan ikke se at ordlyden i gjødselvareforskriften § 
35 gir unntak til å forfølge overtredelser av forskriften.  

 Følgende fremgår av svaret på henvendelsen fra Miljødirektoratet; 

«Spredningen er ikke i tråd med gjødselvareforskriften, men vi mener at forskriften ikke regulerer 
forurensning som skjer som følge av disponering på andre arealer enn det forskriften åpner for. 
Det blir altså ikke riktig å si at det er brudd på gjødselvareforskriften å spre gjødsla utenfor 
godkjent areal. Da er vi i stedet over i det generelle forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7 
første ledd (forbudet mot å gjøre noe som kan medføre fare for forurensning).  
 
På generell basis kan vi si at kommunen kan anmelde for brudd på § 7. Det er ikke noe krav om at 
den som anmelder er myndighet etter bestemmelsen for å gjøre det. Kommunen kan sette 
fylkesmannen i kopi på anmeldelsen, slik at de blir klar over saken. Brudd på § 7 er 
straffesanksjonert gjennom forurensningsloven § 78 første ledd.  
 
Kommunen kan i tillegg følge opp saken etter gjødselvareforskriften, men da blir fokus på å føre 
tilsyn med bonden med hensyn på krav til spredeareal og andre konkrete krav som kommunen må 
se om følges. Først hvis det foreligger brudd på disse vil det være aktuelt å anmelde for brudd på 
forskriften (f-loven § 78 første ledd jf. gjødselvareforskriften § 35).» 

 

 «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig 
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11», jf. forurensningsloven § 7. 
Bestemmelsen gir et generelt forbud mot å forurense, dersom ikke annet fremgår av unntak gitt i §§ 
8 eller 9, eller der det er gitt tillatelse etter § 11.  
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Forurensning må ikke finne sted uten tillatelse etter § 11 dersom den «medfører nevneverdige 
skader eller ulemper», jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd.  
 
Øyer kommune mener at forurensningen medfører og har medført nevneverdige skader og ulemper. 
Se vurderingen som er gjort nedenfor.  
 

Vurdering  

Rådmannen mener at overtredelsen er alvorlig ut fra mengden som er spredt, arealomfanget, 
spredning i utmark, helling på arealet, høyde over havet og mulige konsekvenser av forurensningen. 
Det er også alvorlig at husdyrgjødsla ikke ble nedmoldet (arbeidet inn i jorda ved harving eller 
pløying), sånn at den ikke ble liggende på overflaten. Det er krav i gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 at 
husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal nedmoldes innen 18 timer. Dette er ikke gjort, og heller ikke 
forsøk på dette. 

Spredt mengde husdyrgjødsel tilsvarer nesten en vanlig gjødsling av eng til første slått. Om det blir 
spredd på eng, vil det være planter som tar opp gjødsla med en gang. Dersom det blir spredd i åpen 
åker, skal husdyrgjødsla jordarbeides inn i jorda. I begge tilfeller spres husdyrgjødsla på produktiv 
jord, der plantevekst tar opp næringsstoffene, og de blir bortført med avling. I dette tilfelle er det 
spredt gjødsel på et areal som stort sett består av uproduktiv jord. Dette betyr at faren for avrenning 
av næringsstoffer er stor, og mye større enn spredning av husdyrgjødsel på fulldyrket mark. 

Følgende fremgår av gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 første ledd; «For områder som er definert som 
sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel ikke overstige 17 kg total 
nitrogen pr. dekar.» Dette tilsvarer ca. 5 m3 per daa. Mengden per daa som Hafjell alpinsenter har 
spredt, er langt på vei den samme mengden som er tillatt å spre i løpet av en hel vekstsesong på 
innmark.  

Hafjell alpinsenter AS har spredt husdyrgjødsel på ca. 142 daa. Det store arealet og hellingen på 
arealet medfører at det er en stor fare for avrenning til blant annet vassdrag, vannkilder og annen 
vegetasjon. Dette kan medføre store konsekvenser, blant annet forurensing av drikkevannskilder, 
ubalanse og konsekvenser for vegetasjonen rundt og økt næringsstofftilførsel til vassdrag. Videre er 
området mye brukt til friluftsliv, og spredning i utmark kan få uheldige konsekvenser for de som 
benytter dette området (eksempelvis helserisiko og hygieneforhold).   

Spredning av husdyrgjødsel i utmark er ikke tillatt. I dette tilfelle er arealet klassifisert som åpen 
fastmark, med bonitet som impediment. Det vil si at det er svært begrenset vekst. Dette er definert 
som utmark, og det er derfor ikke tillatt etter gjødselvareforskriften å spre husdyrgjødsel på arealet. 

Arealets høyde over havet tilsier at det er lavere næringsopptak i vegetasjonen rundt. Dette er 
problematisk med tanke den store mengden som er spredt.  

Hafjell alpinsenter AS skriver til kommunen at de har spredt husdyrgjødsel for å få raskere 
revegetasjon. De ønsket at løypene skulle bli grønnere på kort tid. Kommunen ser at hensikten med å 
revegetere raskt er bra for å hindre erosjon, men kommunen anser det som særdeles kritikkverdig at 
man sprer så store mengder med husdyrgjødsel (forurensning) i utmark uten å undersøke om dette 
er tillatt.  

Foretak som driver med husdyr skal ha kunnskap om bestemmelsene i gjødselvareforskriften, og det 
bør være allmenn kjent blant bønder at husdyrgjødsel ikke skal spres i utmark. Kommunen antar at 
både Hafjell alpinsenter AS og bonden som husdyrgjødsla kommer fra, er å bebreide i denne saken. 
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Hafjell alpinsenter AS har ikke besvart spørsmålet om hvem som har solgt/gitt de husdyrgjødsel, og 
det er opp til å politiet å undersøke dette nærmere.  

Det fremgår av forurensningsloven § 1 at formålet er «å verne det ytre med miljø mot forurensning 
og å redusere eksisterende forurensning… Loven skal forsikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger… ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon 
og selvfornyelse». Gjødselvareforskriftens formål jf. § 1 er å «forebygge forurensingsmessige, 
helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk 
opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også 
bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold.» 
Forurensningslovens og gjødselvareforskriftens formål tilsier at denne saken må sendes til politiet for 
videre oppfølging. Videre fremgår av forarbeidene til forurensningsloven at overtredelser bør 
medføre straff, og lovgiver viser særlig til allmenn- og individualpreventive hensyn.  

 

Konklusjon 

Øyer kommune mener at mulige konsekvenser samt omfanget av forurensningen er så alvorlig at 
saken må sendes til politiet for videre oppfølging.  

Politiet må vurdere om forurensningen skal hjemles etter forurensningsloven § 7 eller 
gjødselvareforskriften § 24 jf. § 35. Overtredelse av begge bestemmelsene er straffbart etter 
forurensningsloven kapittel 10.  

 

Retting 

Øyer kommune mener at forurensningen ikke kan rettes. Husdyrgjødsla er spredt, noe er rent av og 
noe har trukket ned i bakken. Det er umulig å tilbakeføre forholdet slik det var før gjødsla ble spredt.  

 
Rådmannens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av forurensningsloven § 7 
og evt. gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 annet ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet for 
videre oppfølging.  

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann Juridisk rådgiver 
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G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: NINA SOLBERG 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1626     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
98/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om konsesjon fra Nina Solberg datert 15. juli 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Verditakst utarbeidet av Hans Petter Melbø 18. mai 2019 
Kjøpekontrakt mellom partene (u.off  offl. §13) 
E-post-korrespondanse mellom søker og landbrukskontoret 2. sept 2019 
 
Sammendrag: 
Nina Solberg søker konsesjon på Solberg g/bnr 100/7 på Tretten. Rådmannen mener det er 
riktig å gi konsesjon med vilkår om personlig boplikt i fem år. 
 
Saksutredning: 
Nina Solberg søker konsesjon på landbrukseiendommen Solberg g/bnr 100/7 m.fl. på Tretten. 
Selger er Johan Solberg.  
 
Søkers far og Johan Solberg er søskenbarn. Nina Solberg har etter bestemmelsene i 
odelsloven ikke odel på eiendommen og ervervet er derfor konsesjonspliktig. 
 
Formålet med ervervet er å bebo eiendommen og drive garden som før med bortleie av jorda 
og ordinær skogsdrift. Nina Solberg er utdannet spesialsykepleier men tar nå 
voksenagronomkurs ved Valle VDG. 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Garden ligger i Øvre gate. Jorda er godt arrondert rundt garden. På garden er det våningshus 
og kårbolig, driftsbygning m.m. Det er seter på Holmsetra. Med handelen følger også fiskebu 
ved Lyngen. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
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eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

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

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved 
erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke 
overstiger en fastsatt beløpsgrense. 
 
I rundskriv M-3/2017 opplyses det om at det i forskrift er fastsatt at eiendommer med 
brukbart bolighus ikke skal underlegges priskontroll ved konsesjons dersom prisen er avtalt 
til under kr 3,5 mill. Kjøpesummen er under 3,5 mill. Boligen er å anse som beboelig og det 
skal derfor ikke gjennomføres priskontroll i denne saken.  
 
Vurdering: 
Boplikt 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. 
I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 
kommunen. 
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 Bosettingshensynet 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M-03/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av 
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Garden ligger sentralt på Tretten. Området kan ikke regnes som fraflyttingstruet. Av den 
grunn alene kan det ikke framsettes krav om boplikt. At landbrukseiendommer blir 
fritidseiendommer er dog heller ikke en ønsket utvikling. Det er en av flere grunner til at det 
er det viktig at boplikten opprettholdes i området.  
 

Hensynet til helhetlig ressursforvaltning  
Her er det en vurdering om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de samlede ressursene på 
eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av 
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og 
sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for fortsatt 
drift og bosetting.  
 
Av konsesjonssøknaden framgår det at konsesjonssøker vil leie bort jorda. Garden skal altså 
ikke drives som selvstendig bruk. Som eier av en landbrukseiendom er en som regel også 
andelseier i vegselskaper, grunneierlag, felles sperregjerder m.m. Drift av fellesfunksjoner 
innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad dugnadsbasert. Det å ikke bebo 
eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte innebære en ekstra belastning på at de 
øvrige eierne. For hver eiendom hvor eier ikke bebor landbrukseiendommen vil det ofte bety 
en ekstra byrde for de øvrige som har ansvar for slike fellesanliggender. 
 
Rådmannen mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår 
om personlig boplikt på denne eiendommen. 
 

Hensynet til kulturlandskapet 
Rådmannen mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet enn 
upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet man har hatt for å 
utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som kan forvalte og 
vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre eksistensiell 
betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i pakt med landskapet, 
noe som ikke synes å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen.   
 
Kulturlandskapet i området synes å være godt ivaretatt til nå. Rådmannen legger til grunn at 
det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet dersom eieren bor på gården, og 
at dette vil være med å forme kulturlandskapet. Rådmannen mener etter dette at hensynet 
til kulturlandskapet klart taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt på denne 
eiendommen. 
 

Beboelseshusets tilstand 
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
mot å pålegge boplikt.  
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Våningshuset er oppført i 1940 og er opplyst å være beboelig. Kårboligen er oppført i 1960. 
Boplikt bør ikke oppleves som særs tyngende. Så skal en ved konsesjonsbehandlingen 
vurdere om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan oppfylles av 
andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av leietagere med den 
ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom fast, i større grad bidra i 
lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort periode. Eier vil i større grad 
enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, både mhp. vedlikehold og det 
rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt gardstunet. Rådmannen mener 
derfor at boplikten bør være personlig.  
 

Samlet vurdering av boplikt 
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere hus 
står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det ramme både 
sysselsettingen og landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og 
bygda sitt særpreg. Rådmannen er kommet til at det er tungtveiende grunner for å legge 
boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør pålegges en personlig boplikt i fem 
år med ett års tilflyttingsfrist.  
 
Erververs formål/driftsmessig løsning: 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for 
å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er 
god. 
 
Jordvegen på Solberg har vært utleid tidligere og det opplyses om at dagens drift skal 
videreføres. Den driftsmessige løsningen anses som tilfredsstillende.  
 
Det opplyses for øvrig om jordlovens bestemmelser om driveplikt i § 8. Erverver må innen ett 
år ta stilling til om en selv skal drive jorda eller leie den bort. Det minnes om at vilkårene for å 
oppfylle driveplikten ved bortleie er minimum 10-års kontrakt som ikke kan sies opp av 
utleier. Leiekontrakter skal godkjennes av kommunen.  
 
Erververs kompetanse 
Ut fra de opplysninger som framkommer av søknaden anses erververnes kompetanse å være 
i orden. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen 
innen ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 17.09.2019 sak 54/19 
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen 
innen ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE 
BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1628     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
99/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om konsesjon fra Martin Lunke datert 22. juli 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post-korrespondanse mellom Lunke og landbrukskontoret 2. sept 2019. 
 
Sammendrag: 
Martin Lunke har tatt over farsgarden Nistuen Lunke i Nordbygda. Han søker om en fem års 
utsettelse av den lovbestemte boplikten. Søknaden er begrunnet med familiære forhold og 
at det er nødvendig med tiltak for å etablere en bolig på garden. I mellomtiden skal han og 
familien bo på Lillehammer. Rådmannen mener søknaden delvis kan imøtekommes men at 
det ikke kan gis mer enn to år fristutsettelse. Dette er en rimelig lempelse ut fra søkers 
beskrevne behov og det som synes nødvendig for å få boforholdene tilfredsstillende.  
 
Saksutredning: 
Martin Lunke søker konsesjon for sitt eierskap av Nistuen Lunke g/bnr 53/1. Han søker 
konsesjon fordi han ønsker fem års utsettelse av sin resterende bopliktstid. Han overtok 
garden 30. juni 2017 og fikk tinglyst hjemmel til eiendommen 5. september 2017. 
Eiendommen ble overtatt konsesjonsfritt ettersom han har odel på eiendommen og skulle 
oppfylle den lovbestemte boplikten på fem år.  
 
Det opplyses at dyrkamarka er bortleid med 10-års kontrakt. Planene for eiendommen 
beskrives som å fortsatt leie bort dyrkamarka, drive med gardsturisme og skogbruk.  
 
I søknaden skriver han at han og samboeren flyttet til hennes barndomsgard sommeren 
2017. Den ligger rett ved Lunke og han skriver at han har forstått det slik at ved å bo der 
oppfylles også boplikten på Lunke. På grunn av familiære forhold ønsker de nå å flytte til 
Lillehammer for en periode. Det opplyses om at de fikk barn i 2017 men at de ønsker at 
barnet skal begynne på skolen i Øyer. På garden er det to eldre bolighus og et gjestehus. I 
tiden framover vil de ordne ny bolig på Lunke for dem. Faren (Sjur Morten Lunke) bor nå på 
garden.  
 
Fakta om eiendommen: 
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Etter opplysninger fra Norske Gardsbruk er det på garden to våningshus og kårbolig. Det ene 
våningshuset er av søker omtalt som gjestehus. Våningshusene er fra 16-1700-tallet og er 
restaurert på 1970 og -90 tallet. Kårboligen er fra 1952. Driftsbygningen har vært brukt til sau 
og gris men etter det rådmannen erfarer denne ikke i bruk nå.  
 
Etter korrespondanse med søker ifm. saksbehandlingen er det bragt klarhet i at Sjur Morten 
Lunke bebor den eldste av de to bygningene som regnes som bolighus, denne har adresse 
Veltevegen 95 som også er Sjur Morten sin folkeregistrerte adresse. Den andre bygningen 
skal enten renoveres eller rives, alternativt så ønsker de å oppføre enda en bygning på 
garden. Dette er spørsmål som må avklares med bl.a. kommunen, uavhengig av denne 
saken.  
 
Opplysninger om søker og søkers familie: 
Martin Lunke er født 10. mai 1985. Han opplyser å være samboer og ha ett barn. Oppslag i 
folkeregisteret bekrefter at Lunke har ett barn og barnets mor er Elisabeth G. Haugerud. Hun 
kommer fra eiendommen Haugerud (Laanke Nordigard) g/bnr 52/1 (Kilde: Norske 
Gardsbruk). Han opplyser i søknaden at han og samboeren flyttet til hennes barndomsgard 
(Haugerud) i 2017. Det er ett bolighus på denne eiendommen og den har adresse Veltevegen 
123. Kårboligen fra 1981 ble fradelt i 2006 og er solgt. 
 
Oppslag i folkeregisteret viser at også Martin Lunke har bostedsadresse i Veltevegen 95 og 
har hatt det siden 1. april 2017. Samboeren har siden august 2017 hatt adresse Storgata 
157A på Lillehammer. Denne eiendommen med g/bnr 52/10 i Lillehammer eies av Lunke og 
Haugerud i felleskap og ble ervervet i 2016. Det gjør også naboeiendommen Storgata 157B 
som de ervervet i 2017. På denne eiendommen ble det i 2018 tillatt oppført en ny enebolig, 
Lillehammer kommune har nylig mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse.    
 
 
Lovgrunnlaget:  
Formålet med konsesjonsloven (konsl.) jf. § 1, er 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, bl.a. for å tilgodese:  
1. framtidige generasjoners behov  
2. landbruksnæringen  
3. behovet for utbyggingsgrunn  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. hensynet til bosettingen  
 
Det følger av konsl. § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten konsesjon.  
Etter konsl. § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når eieren er 
beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til 
eiendommen. Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka eller mer enn 500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at 
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erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se 
konsl. § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er 
nødvendig med konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta 
hensynet til bosetting, hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i 
framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen må han søke konsesjon selv om 
han er i nær slekt eller odelsberettiget.  
 
Vurdering: 
Martin Lunke opplyser å være samboer og å bo på samboerens hjemgard, denne har adresse 
Veltevegen 123. Han har folkeregistrert adresse Veltevegen 95 som er på sin egen gard. Her 
er det motstridende informasjon som kan indikere at han ikke oppfyller kriteriene om 
hovedregel om bosted iht. folkeregisterloven § 5-1. Det er etter folkeregisterloven § 1-3 
skattekontoret (Skatt Øst) som er folkeregistermyndighet og som skal påse at vilkårene i § 5-
1 er oppfylt. Kommunen er iht. konsesjonsloven § 17 pålagt å føre tilsyn med at lovbestemt 
boplikt er oppfylt. Det begrenser seg til å påse at den som har boplikt har folkeregistrert 
adresse på eiendommen. Rådmannen forholder seg til den folkeregistrerte adressen. 
 
Lunke opplyser at han oppfatter at boplikten for Lunke kan oppfylles ved å bebo 
naboeiendommen. Det er ikke riktig forståelse av bopliktslovgivningen. Skal han oppfylle 
boplikten på Lunke ved å bebo en annen eiendom krever det konsesjon, noe som kan være 
aktuelt å innvilges dersom en f.eks. eier to eiendommer i umiddelbar nærhet med hverandre. 
I dette tilfellet har han adresse på sin egen gard og har p.t. oppfylt ca. to år av den 
lovbestemte boplikten på fem år.  
 
Spørsmålet om boplikt ved konsesjonsbehandlingen:  
Lunke søker en utsettelse av oppfyllelse av den lovbestemte boplikten. Det er ikke reist 
spørsmål om hvorvidt han skal kunne slippe boplikt. Det synes derfor ikke nødvendig å drøfte 
hvorvidt det er behov for å legge boplikt som vilkår for konsesjonsbehandlingen. Dette 
spørsmålet ble nylig underlagt en grundig drøfting i en annen sak fra Nordbygda der man i 
konsesjonsbehandlingen da kom til at personlig boplikt er nødvendig av hensyn både til en 
helhetlig ressursforvaltning og for kulturlandskapet.  
 
 
Utsatt oppfyllelse av boplikt: 
I søknaden framgår det at det er tale om en midlertidig utsettelse av boplikten, ikke en varig 
utsettelse. De ønsker at barnet født i 2017 skal kunne begynne på skolen i Øyer, skolestart vil 
være i 2023. I e-post fra søker av 2. sept 2019 skriver han at pga. arbeids- og familieforhold 
har dette betydning med de eksisterende boforholdene på garden.  
 
Det konkrete spørsmålet i saken er om Lunke skal få fem års utsettelse av gjenværende 
bopliktstid på tre år. Rådmannen har forståelse for at en ikke kan bebo en bygning i en 
renoveringsfase. Det bør etter rådmannens syn imidlertid ikke være nødvendig med fem år 
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for å renovere en ordinær gardsbygning. Ei heller om bygningen skal rives og erstattes med 
en ny. Han har også eid garden i to år og hatt rikelig med tid for å starte med den prosessen, 
enten det skulle være restaurering eller riving og nybygging. Bosettingshistorikken fra 
folkeregisteret sier også at bygningen det er snakk om ikke har vært brukt verken av eier 
eller tidligere eier siden overtagelsen. Her er det to år som kunne vært brukt til å 
tilrettelegge for bosetting. At bygningen der han selv og faren har adresse også trenger 
rehabilitering er for så vidt ikke så vesentlig.  
 
Søknaden er også delvis begrunnet ut fra arbeids- og familieforhold. Ut fra søknaden er det 
plan om å bo på Lillehammer en periode. Det er søkt om fem års utsettelse mens det er fire 
år til barnet skal begynne på skolen. Rådmannen mener det ikke er grunn for å gi en lempelse 
i boplikten på grunnlag av arbeidsforhold i en slik situasjon. Øyer og Lillehammer tilhører 
samme bolig- og arbeidsmarked og det er ingen ting som tilsier at en ikke kan bo i Øyer om 
en arbeider på Lillehammer eller omland for øvrig. Så lenge barn heller ikke har begynt på 
skolen er det også fleksibilitet i forhold til hvor man bor. 
 
Samlet vurdering:  
Rådmannen synes dette er en vanskelig sak, først og fremst fordi den er svakt begrunnet og 
det har vært utfordrende å få full klarhet både i de faktiske forhold og søkers klare 
intensjoner med søknaden, framtidig bosetting og garden for øvrig. Så er det slik at en 
søknad etter konsesjonslovens bestemmelser skal innvilges med mindre det er saklig grunn 
for å avslå.  
 
Etter å ha vurdert saken er rådmannen av den oppfatning at dette i større grad er et 
spørsmål om vilje enn mulighet for å kunne etterleve boplikten. Det synes å være gode 
grunner for ikke å imøtekomme søknaden fullt ut. Det bør være et visst samsvar mellom det 
søker faktisk har behov for og hva som synes rimelig å innvilge som lempelse av et så sterkt 
institutt som den lovbestemte boplikten. Rådmannens mener at Martin Lunke ikke kan 
innvilges mer enn to års fristutsettelse slik at han ila syv år etter overtagelsen skal ha bodd 
på garden i minimum fem år. Normaltilfellet er ett års tilflyttingsfrist og fem års bopliktstid. 
Da vil familien være etablert i bygda i god tid før barn skal begynne på skolen. Med to års 
pause fra boplikten vil Lunke ha god tid til å ordne en god bosituasjon på garden for seg og 
sin familie.   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
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Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett iht. forvaltningsloven kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans, en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 17.09.2019 sak 56/19 
 
Behandling: 
Inger Synnøve Bratt (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Inger Synnøve Bratt fratrådte. Det 
ble enstemmig vedtatt at hun erklæres inhabil. Ole Hageløkken (AP) tiltrådte. 
 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet. Arnfinn Gillebo fratrådte. Det ble 
enstemmig vedtatt at han erklæres inhabil.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med seks medlemmer i planutvalget. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
 
Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett iht. forvaltningsloven kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans, en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Inger Synnøve Bratt og Arnfinn Gillebo tiltrådte. Ole Hageløkken fratrådte. 
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HØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - NATURMANGFOLDLOVEN, 
ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FA 
 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1668     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat – Klima om miljødepartementet – Forslag til endringer i naturmangfoldloven, 
rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev fra Klima og miljødepartementet av 6. juni 2019 - Høring av endringer i 
rovviltforvaltningen  
 
Sammendrag: 
Klima og miljødepartementet (KLD) har sendt forslag til endringer i rovviltforvaltningen på 
høring.  Høringen gjelder; - endringer i nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven, - 
etablering av  rovviltklagenemnd, - endringer i rovviltforskriften om antall 
forvaltningsregioner for rovvilt og om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av 
flere rovviltregioner, - Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale 
forvaltningsplaner for rovvilt,  - kommunenes adgang til å klage på rovviltnemdenes vedtak 
om felling av rovvilt og -  om bruk av kamera for overvåking av fangstbås for jerv, samt bruk 
av kunstig lys ved åtejakta på jerv. 
  
Rådmannen har lagt rovviltforliket i Stortinget, Landbruksplanen for Lillehammerregionen, 
Oppland sin status som beitefylke og Forvaltningsplanen for rovvilt - region 3, til grunn for 
vurderingene i saken.  
 
Rådmannen foreslår at følgende vektlegges i uttalelsen fra kommunen. Beitenæringen er 
viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er viktig at 
beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at prinsippene i 
rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at man skal sikre 
rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig beitenæring basert 
på utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at rovviltnemdene skal ha 
nær kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man varetar enkeltmenneskers og 
lokalsamfunns livskvalitet. 
 
Rådmannen foreslår vedtak med 5 konkrete punkter som svar på temaene som blir tatt opp i 
høringen. 
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Saksutredning: 
Klima og miljødepartementet (KLD) har sendt forslag til endringer i rovviltforvaltningen på 
høring. Høringsfristen er 1. oktober 2019. Høringen gjelder endringer i 
nødvergebestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 og ny § 26 b) om rovviltklagenemnd. Det 
foreslås videre endringer i rovviltforskriften §§ 4 og 5 om antall forvaltningsregioner for 
rovvilt, §§ 4 og 6 om felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere 
rovviltregioner, § 6 om Landbruksdirektoratets rett til å avgi uttalelser til regionale 
forvaltningsplaner for rovvilt og § 18 om kommunenes adgang til å klage på rovviltnemdenes 
vedtak om felling av rovvilt. 
 
Det foreslås også endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 29 a og 34 
vedr. fellingsmetoder for jerv. 
 
I forbindelse med høringen har KLD utarbeidet et høringsnotat – Forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Nedenfor følger et tematisk sammendrag av høringsnotatet. Høringsnotatet er i sin helhet 
lagt ved saken. 
 
Nødvergebestemmelsen - § 17 Naturmangfoldloven 
Opprinnelig hadde viltloven § 11 første ledd en felles regel som ga adgang for enhver til å 
avlive vilt for å hindre skade på person og bufe, og vilkåret «må anses påkrevet» dekket 
begge disse situasjonene. Da naturmangfoldloven ble opprettet falt vilkåret om at felling 
«må anses påkrevd» ut ved en inkurie. 
 
For å rette opp dette foreslår KLD at vilkåret om at felling «må anses påkrevd» gjeninntas i 
nødvergebestemmelsen. Videre foreslår KLD endringer knyttet til vilkåret «under direkte 
angrep», slik at dette endres til «på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående 
angrep». Dette for å følge opp Høyesterett sin kjennelse inntatt i Rt. 2004 s. 1854. 
 
Rovviltklagenemnd – Naturmangfoldloven § 26 b 
KLD foreslår å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd; Rovviltklagenemda. Ifølge 
høringsutkastet kan etablering av en klagenemnd blant annet bidra til å styrke legitimitet, 
avpolitisere vedtak, sikre større forutsigbarhet og konsistens i klageavgjørelser over tid og 
øke samstemtheten mellom nemndene. Etablering av klagenemnda innebærer at 
departementet ikke lenger er klageinstans for vedtak som omfattes av klagenemndas 
ansvarsområde. Departementet kan heller ikke omgjøre slike vedtak etter eget tiltak. For å 
sikre uavhengigheten og klargjøre at statsråden ikke er ansvarlig overfor Stortinget for 
nemdas avgjørelser, bør vedtak om etablering av klagenemnd fattes av Stortinget, det vil si 
ved lov. Departementet foreslår at nemnda reguleres i en ny § 26 b i naturmangfoldloven. 
Departementet foreslår at Rovviltklagenemnda behandler klager på vedtak om kvoter for 
jakt, lisensfelling, og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av rovvilt, vedtak om 
erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens 
tilskuddsordninger. 
 
Antall rovviltregioner – Rovviltforskriften §§ 4 og 5 
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Etter §§ 4 og 5 i rovviltforskriften er det I dag 8 forvaltningsregioner for rovvilt med 
tilhørende bestandsmål for de ulike rovviltartene gaupe, jerv, bjørn og ulv. Oppland er en 
egen rovviltregion – region 3. Bestandsmålet for Oppland – region 3 er 5 årlige ynglinger av 
gaupe og 4 årlige ynglinger av jerv. I hver forvaltningsregion skal en rovviltnemnd ha 
hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv. Rovviltnemndene skal 
gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med 
berørte kommuner og organisasjoner. 
 
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) publiserte 1. juni 2016 en rapport med evaluering av 
den regionale rovviltforvaltningen og de regionale bestandsmålene. NINA viser i sin rapport 
til at forvaltningsregionene er for små til at man kan forvente å holde bestandene stabile på 
eksakte bestandsmål.  
 
KLD mener at det er få fordeler ved å videreføre dagens åtte forvaltningsregioner for rovvilt. 
Dagens innretning gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen med tanke på 
bestandsoppnåelse, noe som skaper manglende forutsigbarhet og usikkerhet i forvaltningen. 
For å skape større presisjon, må bestandene forvaltes sammenhengende over større 
områder. Videre vil ikke dagens avgrensning av forvaltningsregioner for rovvilt samsvare med 
de nye fylkene som følger av regionreformen, noe som vil skape store utfordringer for 
forvaltningen og administrasjon av forvaltningsregionene for rovvilt. 
KLD mener at en forvaltningsmodell med fire eller fem forvaltningsregioner for rovvilt vil gi 
høyere presisjon i forvaltningen, med tanke på å nå bestandsmålene for rovvilt, samtidig som 
en slik inndeling i større grad vil gi forvaltningen mulighet til å ta hensyn til rovdyrenes, 
utmarksbeitets eller reindriftens utbredelse i Norge, samt hensynet til rovviltbestander i 
naboland. 
 
KLD foreslår følgende endring i rovviltforskriften § 4 vedr. antall forvaltningsregioner. 
Alt 1: 
§ 4 Forvaltningsregioner 
Det skal være fire forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for årlige ynglinger 
innenfor regionens grenser. 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder. 

 
Alt 2. 
§ 4 Forvaltningsregioner 
Det skal være fem forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for årlige ynglinger 
innenfor regionens grenser. 

a) Region Nord: Troms og Finnmark, 
b) Region Midt Norge: Nordland og Trøndelag, 
c) Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, 
d) Region Østlandet: Innlandet, Oslo og Viken,  
e) Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder. 
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Når det gjelder forslag om endring i fordeling av de nasjonale bestandsmålene (ny § 4a), så 
vises det til forslag om endringer i rovviltforskriften - felles bestandsmål og 
arealdifferensiering for flere rovviltregioner. 
 
Felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere rovviltregioner – Rovviltforskriften §§ 4 a 
og 6 
Arealdifferensiering og tydelig soneforvaltning utgjør viktige grunnprinsipper i gjeldende 
rovviltpolitikk. Skal soneforvaltning ha ønsket effekt, er det avgjørende at rovviltprioriterte 
områder blant annet er stor nok til å dekke arealkravet til den enkelte arten, består av 
egnede leveområder og at lokaliseringen sees i sammenheng med utbredelsen av arten i 
naboregioner og naboland. De nasjonale målene for rovviltartene er satt lave, blant annet av 
hensyn til beitenæring. NINA`s evaluering av den regionale rovviltforvaltningen har vist at det 
er svært utfordrende, og nærmest umulig, for rovviltnemndene å forvalte små deler av 
bestandene på et så presist nivå som Stortinget ønsker. 
 
Etter § 3 rovviltforskriften er det i dag fastsatt følgende bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og 
ulv; gaupe - 65 årlige ynglinger, jerv - 39 årlige ynglinger, bjørn – 13 årlige ynglinger og ulv – 
4-6 årlige ynglinger, hvor av 3 av disse skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge.  
 
I rovviltforskriften § 4, om forvaltningsregioner og nasjonale bestandsmål for regionene, 
heter det: 
Det skal være åtte forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige 
ynglinger innenfor regionens grenser 

a) Region 1 – Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: 
Ingen nasjonale mål for ynglinger av gaupe, jerv, bjørn eller ulv 

b) Region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder: 
12 ynglinger av gaupe 

c) Region 3 – Oppland 
5 ynglinger av gaupe og 4 ynglinger av jerv 

d) Region 4 – Østfold, Akershus og Oslo 
6 ynglinger av gaupe, samt i samarbeid med region 5, 4-6 ynglinger av ulv 
hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge 

e) Region 5 – Hedmark 
10 ynglinger av gaupe, 5 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn, samt i 
samarbeid med region 4, 4-6 ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir 
som i sin helhet ligger i Norge 

f) Region 6 – Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 
12 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 3 ynglinger av bjørn 

g) Region 7 – Nordland 
10 ynglinger av gaupe, 10 ynglinger av jerv og 1 yngling av bjørn 

h) Region 8 – Troms og Finnmark 
10 ynglinger av gaupe – hvorav 4 i Finnmark, 10 ynglinger av jerv – hvorav 3 i 
Finnmark og 6 ynglinger av bjørn. 

 
KLD mener rovviltnemndene bør få større, felles ansvar for å forvalte rovviltbestandene på 
tvers av forvaltningsregionene for rovvilt. Dette mener departementet vil bidra til å øke 
presisjonen, fordi tilfeldigheter får mindre utslag og fordi det gir langt bedre utgangspunkt 
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for å fastsette hensiktsmessige soner til henholdsvis rovvilt og beitedyr. KLD mener av den 
grunn at det bør legges føringer om samarbeid om arealdifferensiering/soneinndeling på 
tvers av forvaltningsregioner for rovvilt, samt at det fastsettes felles bestandsmål på tvers av 
regiongrenser. Felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner og formalisert samarbeid om 
soneinndeling, vil gi en mer helhetlig og stabil forvaltning. Det vil også gi nemndene større 
handlingsrom, og økt sannsynlighet for over tid stabilisere bestandene nærmere 
bestandsmålene. Blant annet vil en bedre samordning av soneinndelingen kunne øke 
sannsynligheten for at viktige beiteområder, som går på tvers av forvaltningssonene bli 
ivaretatt. Det samme gjelder viktige leveområder for rovvilt.  
 
En mulig ulempe med felles bestandsmål for flere regioner kan være at den regionale 
forankringen blir noe svekket, fordi hver enkelt rovviltnemnd må samarbeide med andre 
rovviltnemnder, og dermed i enkelte tilfeller kan få mindre handlingsrom for selvstendige 
vurderinger. 
 
Dersom det skal fastsettes felles bestandsmål, mener KLD det kan være hensiktsmessig å 
dele landet i to, med deling ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla. Dette både ut fra 
geografiske hensyn, hensynet til en samlet forvaltning av den sørvestlige jervebestanden og 
fordi det på svensk side er funnet en genetisk skillelinje for bjørn i dette området, samt en 
sannsynlig naturlig barriere for utvandring av binner. Ut fra administrative grenser, kan det 
imidlertid være utfordrende med en slik deling mellom tidligere Nord- og Sør-Trøndelag, og 
departementet ønsker særlig innspill om den eksakte grenseinndelingen.   
 
Dersom det skal fastsettes felles bestandsmål for flere forvaltningsregioner for rovvilt 
foreslår KLD følgende ny § 4a i rovviltforskriften om nasjonale bestandsmål for 
forvaltningsregionene. 
§ 4a. Nasjonale bestandsmål for forvaltningsregioner 
Nasjonale mål for antall årlig ynglinger for de ulike rovviltartene sør for Trondheimsfjorden og 
Stjørdalselva/Tevla. 
Gaupe: 42 årlige ynglinger 
Jerv: 15 årlige ynglinger 
Bjørn: 3 årlige ynglinger 
Ulv: 4-6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge. 
Nasjonale mål for antall årlig ynglinger for de ulike rovviltartene nord for Trondheimsfjorden 
og Stjørdalselva/Tevla. 
Gaupe: 23 årlige ynglinger 
Jerv: 24 årlige ynglinger 
Bjørn: 10 årlige ynglinger. 
 
Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt – 
Rovviltforskriften § 6 
Rovviltnemndene skal blant annet utarbeide regionale forvaltningsplaner for rovvilt, jf. 
Rovviltforskriften § 6. Forvaltningsplanene står helt sentralt i arbeidet med å etablere en 
geografisk differensiert forvaltning. Fylkesmannen er sekretariat for de regionale 
rovviltnemndene. Sekretariatet er blant annet ansvarlig for å levere faggrunnlag og 
innstillinger til rovviltnemndene i ulike saker, slik som utforming av forvaltningsplaner. 
Fylkesmannen ivaretar både miljø- og landbrukshensyn, og således mottar nemndene 
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allerede i dag et solid kunnskapsgrunnlag om både rovvilt og beitenæring. Nemdene skal 
videre ha nær dialog med kommuner og organisasjoner, og mottar gjennom dette ytterlige 
innspill om blant annet landbruk og beitenæring som grunnlag for utarbeidelse av planen. 
Før rovviltnemndene vedtar sine forvaltningsplaner, skal forvaltningsplanen sendes til 
Miljødirektoratet for uttalelse, jf. Rovviltforskriften § 6, annet ledd. KLD mener det er grunn 
til å vurdere om også landbruksmyndighetene bør komme tettere på arbeidet med 
forvaltningsplanene for rovvilt. 
 
KLD foreslår følgende endringer i rovviltforskriftens § 6 annet ledd (endringer i kursiv), vedr 
Landbruksdirektoratets rett til å gi uttalelse til forvaltningsplanene. 
Rovviltnemndene skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen 
ved utforming av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og 
Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemndene.   
 
Kommuners adgang til å klage på vedtak om felling av rovvilt – Rovviltforskriftens § 18 
Etter gjeldende rett har kommunene ikke rettslig klageinteresse når det gjelder enkeltvedtak 
fattet etter rovviltforskriften. Dette gjelder rovviltnemndenes vedtak om kvote for felling ett 
rovviltforskriften § 8 – Kvote for betinget skadefelling av gaupe, jerv, bjørn og ulv og § 10 – 
Kvote for lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv, samt kvote for jakt etter forskriften § 11 – 
Kvote for jakt på gaupe, når bestanden av den enkelte art ligger over de nasjonale fastsatte 
bestandsmålene for regionen. 
 
I kommentarene til rovviltforskriften § 18 fremgår det at klagebehandlingen følger 
forvaltningslovens regler. Hvem som har rett til å klage reguleres dermed etter 
forvaltningsloven § 28 første ledd. I denne bestemmelsen fremgår det at «enkeltvedtak kan 
påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken».   
Etter departementets syn er det klart at kommunene ikke kan anses som en part i vedtak 
som gjelder kvote for felling av rovvilt eller jakt på gaupe. Departementet mener videre at 
kommunen ikke er å anses å ha en rettslig klageinteresse når det gjelder slike vedtak. 
Hovedregelen – Det følger av teori og rettspraksis at kommuner i utgangspunktet ikke har 
klageadgang etter forvaltningslovens § 28. Departementet viser i denne sammenheng til 
Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2. utgave hvor det fremgår at «Heller 
ikke offentlige forvaltningsorganer har klagerett, som alminnelig utgangspunkt. Er 
beslutningsmyndigheten lagt til ett forvaltningsorgan, er det ikke andre forvaltningsorganers 
sak og sette i gang en form for overprøving av dette» 
Unntak – Det finnes også unntak fra utgangspunktet om at offentlige organer ikke har rettslig 
klageinteresse. Gjennom rettspraksis er det slått fast at offentlige organer kan ha klagerett 
som representant for innbyggerne eller en del av dem når det gjelder å ivareta allmenne 
interesser. 
 
Departementet mener at felling av rovvilt og jakt på gaupe ikke er et tilfelle som omfattes av 
unntakene i hovedregelen om at kommuner ikke har klageadgang. I spørsmål om felling av 
rovvilt er det ulike syn, og ønsker om både felling og ikke felling. Dette taler etter 
departementets syn mot at felling av rovvilt kan anses som en mer generell interesse for 
innbyggerne i kommunen, og mot at kommunen har en rettslig klageinteresse. 
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Etter departementets syn taler dette for å videreføre gjeldende rett om at kommuners 
interesser i vedtak om felling av rovvilt i stor grad blir ivaretatt av blant annet organisasjoner 
og foreninger med klageadgang og deres anførsler i den forbindelse. 
Det er likevel etter departementets syn ikke sterke grunner som taler mot at kommuner skal 
ha klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften. Vedtak om felling av 
rovvilt blir ofte påklaget av en rekke aktører, og deres anførsler vil i stor grad dekke også 
kommuners syn i slike saker. Departementet tar i behandlingen av klager også ofte med 
berørte kommuners innspill i sine vurderinger av klagesaken. 
 
Departementet foreslår med denne bakgrunn at kommuner gis klageadgang for enkeltvedtak 
fattet med hjemmel i rovviltforskriften, ved at dette presiseres i rovviltforskriftens § 18 om 
klageadgang. 
 
Fellingsmetoder for jerv – Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
Stortinget har fastsatt det nasjonale bestandsmålet for jerv til 39 årlige ynglinger. Generelt 
har bestanden av jerv ligget godt over bestandsmålet. De 10 siste årene har bestanden 
variert fra 40 til 68 årlige ungekull før hiuttak. Det er gjennomført et stort antall hiuttak der 
mordyr og/eller valper blir avlivet. Dette er en kontroversiell og ressurskrevende 
fellingsmetode. Det er derfor et mål å redusere omfanget av hiuttak gjennom å effektivisere 
lisensfellinga. Med bakgrunn i dette foreslår KLD at det tillates bruk av viltkamera for 
elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv. 
  
KLD foreslår følgende endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 29 a første 
ledd: 

- Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på Jerv. 
§ 34 andre ledd foreslås endret til: 

- For jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk 
tilsyn. 

Det er videre fastsatt enkelte vilkår for kamera-/elektronisk overvåking.  
 
Vurdering: 
Klima og miljødepartementet (KLD) har sendt en rekke forslag til endringer i 
rovviltforvaltningen ut på høring. Rovviltforvaltning er et prioritert område for kommunene i 
Lillehammerregionen, både politisk og administrativt. Rådmannen har derfor valgt å legge 
frem sak på dette til politisk behandling. Innen rovviltpolitikken er det ulike politiske syn og 
det er ofte saker som skaper stort engasjement. Rådmannen har derfor forsøkt å legge 
rovviltforliket i Stortinget, Landbruksplanen for Lillehammerregionen, Oppland sin status som 
beitefylke og Forvaltningsplanen for rovvilt region 3 - Oppland til grunn for vurderingene i 
saken.  
 
I behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004), jf Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det inngått 
et bredt rovviltforlik i Stortinget (Rovviltforliket). Et viktig prinsipp i rovviltforliket fra 2004 var 
den to delte målsettingen som skulle sikre rovviltbestandenes overlevelse og muligheten for 
å drive næringsdrift basert på beitebruk i utmark. I rovviltforliket av 16. juni 2011 (Dokument 
8: 163 S (2010 – 2011)) ble det satt som mål at den regionale myndigheten i 
rovviltforvaltningen skulle styrkes.  Det skulle videre legges vekt på regional forvaltning, 
respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 
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Det følger av Landbruksplanen for Lillehammer-regionen (2014-2025) at utmarksbeite er en 
viktig ressurs for landbruket i Lillehammerregionen og det er et mål at tap av husdyr pga 
rovvilt skal holdes på et så lavt nivå som mulig. I Øyer, Lillehammer og Gausdal ble det som 
eksempel sluppet hhv 7000, 9000 og 21000 sau på utmarksbeite i 2018. Målt i antall søyer pr 
1. mars 2018 var Oppland Norges nest største beitefylke. Dette etter Rogaland. Etter 
Forvaltningsplanen for rovvilt region 3 Oppland er Lillehammerregionen beiteprioritert mht 
rovvilt. 
 
Nødvergebestemmelsen 
Bakgrunnen for departementets forslag om å endre nødvergebestemmelsen, er å rette opp 
det som ved en inkurie falt ut da naturmangfoldloven ble opprettet, samt å følge opp 
Høyesterett sin kjennelse inntatt i Rt.2004 s. 1854. Det er viktig at nødvergebestemmelsen er 
i tråd med lovgivers intensjoner. I en reell skadesituasjon er vilkåret i 
nødvergebestemmelsen «under direkte angrep» veldig teoretisk og vanskelig å forholde seg 
til for en husdyreier. Det skal godt gjøres å observere rovvilt «under direkte angrep» og det 
skal mye til å skyte et forsvarlig skudd i en situasjon - «under direkte angrep. Det er videre 
vanskelig for den som benytter seg av nødvergebestemmelsen å bevise at felling skjedde 
«under direkte angrep». Nødvergebestemmelsen må være utformet slik at den gir en reell 
mulighet til å beskytte bufe, tamrein m.v. mot skade. Rådmannen mener det er positivt at 
formuleringen i nødvergebestemmelsen endres til «når det må anses påkrevd på grunn av et 
pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund eller fjørfe». 
 
Etablering av uavhengig rovviltklagenemnd 
Det ligger til regjeringen og statsrådene å følge opp det Stortinget bestemmer. At det er stort 
engasjement og ulike syn i saker er ikke noe godt argument for at det skal etableres ei 
uavhengig rovviltklagenemnd. Dette er en del av demokratiet. Klager på vedtak blir i dag 
behandlet innenfor dagens forvaltningshierarki og etter forvaltningsloven. Dette er et system 
som må sies å fungere godt. Dette skal sikre muligheten til å klage på vedtak og at sakene blir 
behandlet etter gjeldende lover og regler, dette følger av forvaltningsloven. Dette gjelder 
følgelig også klager behandlet i departementene eller i et direktorat. Det er videre slik at 
departementene og statsrådene har instruksjonsmyndighet for vedtak som blir fattet og 
statsrådene er ansvarlig for vedtak fattet i departementene. Det er viktig at det er en klar 
sammenheng mellom ansvar og myndighet. Dette gir samfunnet og opinionen mulighet til å 
utøve kritikk på saker man ikke er enig i, og regjeringen må svare til Stortinget hvis 
regjeringen ikke følger opp det Stortinget bestemmer. Rådmannen mener derfor at det ikke 
vil være behov for å opprettholde egen rovviltklagenemd. 
  
Antall forvaltningsregioner for rovvilt – Felles bestandsmål og arealdifferensiering for flere 
rovviltregioner 
Det er i dag 8 rovviltregioner i Norge og Oppland har vært en egen region, region 3. KLD 
foreslår at antall rovviltregioner bør reduseres til 4 eller 5. Det følger av rovviltforliket i 
Stortinget at det skal legges vekt på en regional forvaltning og det er et mål at den regionale 
myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det er Rovviltnemndene som skal 
gjennomføre rovviltpolitikken innenfor sin region, og de skal ha nær kontakt med berørte 
kommuner og organisasjoner. I alternativet med 4 forvaltningsregioner foreslås Oppland, 
region 3, slått sammen med; Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, og i 
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alternativet med 5 forvaltningsregioner foreslås Oppland slått sammen med Hedmark, Oslo 
og Viken. Begge alternativene innebærer store endringer for rovviltforvaltningen i Oppland, 
og det er vanskelig å se at forslagene er i tråd med intensjonene i rovviltforliket om at det 
skal legges vekt på en regional forvaltning og at den regionale myndigheten skal styrkes. Det 
vil ikke være mulig å opprettholde den nære kontakten med kommuner og 
næringsorganisasjoner med de forslagene som foreligger. Det følger videre at 
rovviltforvaltningen skal legge vekt på enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet og da 
er det viktig at forvaltningsregionene ikke er for store. Forslagene som foreligger vil også 
medføre en betydelig dårligere representasjon fra Oppland/Innlandet i en ny nemnd. 
Departementet mener at dagens inndeling gir for lav presisjon i rovviltforvaltningen med 
tanke på bestandsoppnåelse, noe som skaper manglende forutsigbarhet og usikkerhet i 
forvaltningen. Departementet foreslår samtidig at det bør innføres felles bestandsmål og en 
arealdifferensiering for flere rovviltregioner. Det foreslås at de nasjonale bestandsmålene 
deles i to områder, med deling ved Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla.  
 
Dette vil etter rådmannens vurdering svekke den regionale forvaltningen og redusere 
nemndenes myndighet for en regional forvaltning. Dette vil videre føre til en svekkelse av 
den arealdifferensieringen som rovviltforliket bygger på, med rovvilt- og beiteprioriterte 
områder. I praksis vil det bety at det ikke vil bli gitt fellingstillatelse ved skade, selv i 
beiteprioriterte områder, hvis bestandsmålene i hhv «sør» eller «nord» ikke er oppfylt. Dette 
har man sett flere konkrete eksempler på. En slik regioninndeling av de nasjonale 
bestandsmålene vil derfor skape større usikkerhet og manglende forutsigbarhet for 
forvaltningen og beitenæringen.   
 
Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt 
Norsk rovviltforvaltning bygger på den todelte målsettingen om at man skal sikre overlevelse 
og levedyktige bestander av gaupe, jerv, bjørn og ulv, samtidig som man skal kunne uøve en 
bærekraftig utmarksnæring. Rådmannen mener det derfor er naturlig at 
Landbruksdirektoratet kan komme med uttalelser til de regionale forvaltningsplanene. 
  
Kommuners adgang til å klage på vedtak om felling 
Kommunene har i dag adgang til å klage på vedtak om betinget skadefelling ved skade. 
Spørsmålet gjelder kommuners adgang til å klage på vedtak om kvoter for betinget 
skadefelling, kvote for lisensfelling og kvote for jakt på gaupe. KLD har redegjort for de 
juridiske sidene ved kommuners adgang til å klage på kvotevedtak. De mener at dagens 
praksis er i tråd med gjeldende rett, men ser videre ingen tungtveiende grunner for at 
kommuner ikke skal kunne gis klageadgang. Frem til nå har ikke denne retten til å klage på 
kvotevedtak hatt så stor betydning innenfor rovviltregion 3 – Oppland. Kommunene har hatt 
mulighet til å klage på vedtak om betinget skadefelling. Utover det har det vært en god 
dialog om rovviltforvaltningen mellom kommuner, Rovviltnemnd og Fylkesmannen. 
Kommunenes adgang til å klage på kvotevedtak vil bli viktigere med de forslagene til 
regioninndeling og arealdifferensiering som KLD har foreslått. Dette for å ivareta føringene 
som ligger i rovviltforliket mht den todelte målsettingen og hensynet til enkeltmenneskers og 
lokalsamfunnenes livskvalitet. 
 
Det er derfor etter rådmannens vurdering positivt at kommunene gis adgang til å klage på 
vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling og kvote for jakt på gaupe. 
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Fellingsmetoder for jerv 
Det er et mål at kvotene for lisensfelling av jerv i størst mulig grad blir tatt ut gjennom 
lisensfelling og at bruk av hiuttak reduseres. Bestanden av jerv har ligget godt over 
bestandsmålet. Jakt på jerv er krevende og det har vært jobbet med å effektivisere 
jervejakta. Dette gjennom en forsøksordning der det har vært tillat med bruk av lys på åte og 
bruk av kamera/elektroniskovervåking av jervebåsene. I forskrift om utøvelse av jakt, felling 
og fangst § 34 annet ledd har det vært et krav at det skal føres tilsyn av fangstbås for jerv 
hver morgen og kveld. Bruk av fangstbås for jerv har derfor vært svært ressurskrevende. 
Jerven oppholder seg ofte i høyfjellet og i lite tilgjengelige områder. Rådmannen mener det 
derfor er positivt at det åpnes for bruk av kamera/elektronisk overvåking av fangstbås for 
jerv. For å effektivisere åtejakta på jerv er det videre positivt at det åpnes for bruk av kunstig 
lys.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Beitenæringen er viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er 
viktig at beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at 
prinsippene i rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at 
man skal sikre rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig 
beitenæring basert på utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at 
rovviltnemdene skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man vareta 
enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 
 

1) Øyer kommune støtter forslag til endringer i nødvergebestemmelsen. Det er viktig at 
man har en nødvergebestemmelse som varetar brukernes reelle mulighet til å 
beskytte bufe mot skade.  

2) Øyer kommune støtter ikke forslaget om at det etableres ei rovviltklagenemnd. 
Dagens forvaltningshierarki og klagebehandling etter forvaltningslovens 
bestemmelser fungerer godt. At det er uenighet innenfor et fagområde er ikke god 
nok grunn for at det opprettes ei uavhengig rovviltklagenemnd. I forvaltningen bør 
det være en klar sammenheng mellom ansvar og myndighet og at man har en 
statsråd som er ansvarlig for å følge opp vedtak fattet i Stortinget. Dette er en viktig 
del av det norske demokratiet.  

3) Øyer kommune mener at forslag til regioninndeling hvor Rovviltregion 3 Oppland blir 
slått sammen med hhv - Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, eller - 
Hedmark, Oslo og Viken, vil svekke den regionale forvaltningen og at det vil være 
svært utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende kontakt med kommuner og 
organisasjoner slik som rovviltforliket har lagt opp til. Forslaget om felles bestandsmål 
for flere regioner og inndeling av landet i to «soner» vil svekke rovviltnemdenes 
myndighet og mulighet for en regional forvaltning. Øyer kommune mener at fremtidig 
regioninndeling for Rovviltregion 3, Oppland og Rovviltregion 5, Hedmark bør være 
som i dag, event følge regionreformen og at dette bli en ny Rovviltregion Innlandet. 
Det må videre fastsettes konkrete bestandsmål for hver rovviltregion.  

4) Øyer kommune støtter forslaget om at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi 
uttalelser til de regionale forvaltningsplanene for rovvilt, samt at kommunene gis 
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adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling 
og kvote for jakt på gaupe. 

5) Øyer kommune støtter forslagene om å tillate bruk av kamera for overvåking av 
fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakta på jerv. Bestanden av jerv har 
generelt ligget over bestandsmålet de siste årene. Det er et mål at bestanden av jerv 
skal reguleres gjennom lisensfelling og da er det viktig at man legger til rette for å 
effektivisere lisensjakta.  

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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PLAN FOR LIVSLØP - PROSESS 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 122  
Arkivsaksnr.: 19/1698     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen vedlegg 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret har i vedtatt planstrategi besluttet at det skal utarbeides en plan for livsløp for Øyer 
kommune. Rådmannen mener dette bør utarbeides som en temaplan der målet er at dette skal være 
en plan for alle og ikke for de få. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi viktige føringer for planen. 

Plan for livsløp skal være overordna og si noe om hvilke tjenester en bruker kan ha gjennom et 
livsløp, hvordan kvaliteten skal være på disse tjenestene og hvordan vi skal utvikle oss i årene 
fremover. Vi vil ha et spesielt fokus på tverrfaglighet. Brukerreisen vil være i fokus i denne planen. 

Det er lagt opp til en prosess som skal sikre involvering både politisk og administrativt. 

Arbeidsgruppe 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har ansvaret for prosessen som skal ende opp med en ferdig 
plan for livsløp. Arbeidsgruppa består av Gerd Hvoslef, tjenesteleder helse og familietjenesten, 
Åshild Andresen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Frode Fossbakken, kommunalsjef og Annikken 
Reitan Borgestrand, kommunalsjef. 

Milepæler 

Oktober:  1. arbeidsmøte med alle tjenestelederne i lederforum 

November:  2. arbeidsmøte med alle tjenestelederne i lederforum 

Desember/januar: Arbeidsmøte med tjenesteutvalget/kommunestyret 

Medio februar:  Plan sendes ut på høring til:  

- Skolenes FAU 
- Barnehagenes samarbeidsutvalg 
- Pårørendeforening 
- Råd og utvalg 
- Tjenesteenheter 
- Hovedtillitsvalgte 
 

Medio mars:  Høringsfrist 

Mai:   Politisk behandling av planen 
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Vurdering: 
Rådmannen ønsker å involvere kommunestyret på et tidlig tidspunkt i arbeidet med plan for livsløp 
og legger derfor plan for prosessen knyttet til dette frem som en egen sak. Kommunestyret bes ta 
denne til orientering. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar plan for prosessen knyttet til Plan for Livsløp til orientering. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
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REFERATER - KST 26.09.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1669     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL SAKNR: 07/19, 11.09.2019: ØKONOMIBUDSJETT FOR KSI FOR 2020  
 
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


