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NYE 110-REGIONER - SAMLOKALISERING AV NØDMELDINGSTJENESTEN 110-SENTRALEN 
 
 

Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/2047   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/17 Formannskapet 17.10.2017 
 
70/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmsentral mellom Hamar kommune (vertskommune) 
og Lillehammer kommune (samrabeidskommune). 
 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1.Hamar kommunes notat om organisering av 110-sentral for Innlandet 
2.Utredning fra BDO, 110-sentralen for Innlandet 
3.Hamar kommune, notat økonomi vedr. 110-sentralen  
4.Hamar kommune, budsjettforslag 2108 for 110-sentralen Innlandet 
5.Brev fra Direktoratet for nødkommunikasjon; overgangsavtale for 3.linje support for  
   kontrollrom levert i nødnettprosjektet. 
 
 
Sammendrag: 
I denne saken skal kommunestyret vedta felles samarbeidsavtale for 110-
nødalarmssentralen for innlandet, med Hamar kommune som vertskommune. 
Saksframlegget er utarbeidet av Hamar kommune og er felles for alle 46 kommunene som er 
tilsluttet sentralen. 
 
 
Saksutredning: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fattet i brev av 15.03.2016 vedtak 
om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten. Endringen er en følge av 
Stortingets beslutning om at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses 
de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan 
dekke mer enn ett politidistrikt.  
 
For kommunene i innlandet har DSB fattet følgende vedtak: 
«Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1) fastsetter DSB en felles 
110-region for kommunene Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, 
Gausdal, Gjøvik, Gran, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Løten, 
Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Sjåk, 
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Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, 
Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler (Hedmark), Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot og 
Åsnes.  
 
DSB pålegger Hamar kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De 
kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til 
nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved 
etablering og drift av sentralen.  
 
I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 110-
sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Hamar kommune.»  
  
Nevnte kommuner har etter pålegg fra DSB også i dag felles 110-sentral. Denne er 
organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 
28 - 1b med Elverum kommune som vertskommune.   
 
Hamar kommune er pålagt å etablere en ny 110-sentral som skal være samlokalisert med 
politiets operasjonssentral i Hamar. DSB har ikke lagt noen føringer for hvordan samarbeidet 
skal organiseres. Dagens vertskommuneavtale er sagt opp og løper ut 2017. Ny organisering 
skal gjelde fra 1. januar 2018.  
 
 
Vurdering: 
110-sentralens oppgaver 
110-sentralen er en lovpålagt kommunal oppgave etter brann- og eksplosjonsvernloven.  
 

110-sentralen skal etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 sørge for mottak og 

registering av nødmeldinger, alarmering av mannskapet og kommunikasjon med 

innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal samordnes med øvrige 

nødalarmeringssentraler for helse og politi».     

Det er de lovfestede nødmeldingsoppgavene over DSB har pålagt kommunene å samarbeide 
om gjennom 110-sentralen for Innlandet.  

 
Brannvesenet kan også tillegges andre oppgaver enn de som følger av brann- og 
eksplosjonsvernloven, så fremt slike oppgaver ikke reduserer brannvesenets muligheter for 
å utføre sine lovpålagte oppgaver, jf brann og eksplosjonsvernloven § 11 andre ledd og § 2-6 
i forskrift om organisering av dimensjonering av brannvesen.  Dette må også gjelde for 110-
sentralen.  
 
110-sentralen utfører i dag en lang rekke tjenester som ikke er lovpålagte. Dette omfatter 
blant annet krisevarling for kommunene, automatiske brannalarmer, heisalarmer, 
trygghetsalarmer, innbruddsalarmer og andre alarmer til kommuner i samarbeidet og 
private.  
 
110-sentralen vil dersom den kun skal utføre lovpålagte tjenester ha en betydelig 
restkapasitet. Denne restkapasitet bør fortsatt utnyttes, også fordi inntektene fra denne 
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delen av virksomheten er med å generere inntekter til den lovpålagte virksomheten. 110-
sentralen bør likevel ikke tilby tjenester der det er velfungerende tjenester i det private 
markedet og der det ikke foreligger særlige brannvernfaglige hensyn som gjør at 100-
sentralen bør yte slike tjenester. Det er også viktig at 110-sentralen har god kompetanse og 
er oppdatert på utviklingen innenfor de områder de tilbyr tjenester. Tjenestene som tilbys 
bør derfor også knyttes opp mot 110-sentralens kjernevirksomhet.  
 
Det er derfor lagt opp til at 110-sentralen i tillegg til de lovpålagte oppgavene, viderefører 
følgende tjenester: 
 

 Krisevarsling til kommunene 

 ABA-alarmer til deltakerkommunene og til private næringsbygg 

 ABA-alarmer i særskilte brannobjekter hvor det er gitt pålegg som særlig 
sikringstiltak og beredskap, jf brann- og eksplosjonsvernloven §§ 13 og 14. 

 Heisalarmer til deltakerkommunene og til private næringsbygg 

 Sikringsalarmer i skogbruket 

 Varsling av industrivern  

 Mottak og varsling kameraovervåkning av stavkirker 

 Røykvarsler for trygghetsalarm 
 
Det innebærer at følgende tjenester ikke videreføres: 

 Mottak og formidling av vakttelefoner for deltakerkommunene  

 Andre tekniske alarmer (f eks vifter el i forretningsbygg) 

 Trygghetsalarmer 

 ABA-alarmer til privatboliger 

 Innbruddsalarmer ol 
 

Det legges opp til en overgangsordning, slik at tjenester som ikke videreføres må være 
avviklet innen 1. juli 2018.  
 

Tilleggstjenester - forholdet til anskaffelsesregelverket og forbudet mot kryssubsidiering 

Anbefalingen innebærer at 110-sentralen i tillegg til de lovpålagte oppgavene også vil selge 

tjenester i det private markedet og drive næring. Det er et vilkår i anskaffelsesloven at 

denne del av tjenestene utgjør mindre enn 20 % av aktivitetene som samarbeidet omfatter, 

jf kapittel 3 i anskaffelsesforskriften.  

 

Utfordringen er at salg av tjenester til andre enn kommunen er betydelig i dagens 110-

sentral. Ut i fra 2016 regnskapet utgjør salg av tjenester til andre enn deltakerkommunene 

mer enn halvparten av en total inntekt på kr 29 mill kr.  

 

I tillegg er det slik at EØS-avtalen art 61 forbyr statsstøtte som fordreier, eller truer med å 

fordreie konkurransen, ved å begunstige enkelte foretak eller produsenter av enkelte varer, 

dersom støtten påvirker samhandelen mellom landene. Det stilles klare krav til at tjenesten 

som leveres til markedet utføres på markedsmessige vilkår og at det ikke foreligger 

kryssubsidiering, som innebærer at de lovpålagte oppgavene bidrar til å finansiere 
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næringsvirksomheten. Virksomhetens regnskap må innrettes slik at det kan dokumenteres 

at det ikke foreligger slik kryssubsidiering.   

 

Støtte fra kommuner omfattes av statsstøttebegrepet, og omfatter videre alle tiltak som gir 

netto overføring av midler fra det offentlige. Dette kan gjelde fordelaktige rentebetingelser, 

lånegarantier, privilegier i form av offentlige bestillinger, gunstig husleie mv. Kommunen kan 

heller ikke skyte inn kapital eller gi annen økonomisk støtte utover det som forventes av en 

privat eier.  

 

Hamar kommune har som en følge av dette innhentet en utredning fra BDO for å beregne 

aktivitet i 110-sentralen, fastsette en pris/metode for prising av tjenester som leveres i 

markedet, samt se om bemanningssituasjon i sentralen og om denne påvirkes av de 

endringer som gjøres i tjenestetilbudet.  
 
I rapporten konkluderes det med at det det antakelig ikke vil være mulig å dokumentere en 
andel under 20 % knyttet til tjenester som leveres i et markedet eller som underleverandør 
der kommunene leverer tjenestene i et marked, dersom man viderefører dagens 
tjenestetilbud og praksis med hensyn til hvordan tjenesten er organisert.  
 
BDO har i utredningen kommet med følgende anbefaling: 
 

 «Det gjøres gjeldende en kompensasjon til 110-sentralen for mottak av ABA-alarmer 
tilsvarende en markedspris per avtale. Markedsprisen erstatter dagens inntekt på 20 
% av ABA-omsetningen i de kommunene som sentralen har avtale med om drift og 
forretningsførsel av alarmportefølje, og prisen må gjøres gjeldende for samtlige 
deltagerkommuner.  

 Dersom det tilbys administrative tjenester knyttet til fakturering og oppfølging av 
kommunenes ABA-avtaler, må disse prises separat. Her anbefaler vi i så fall at det 
benyttes en kostnadsbasert prismodell med en påslagsprosent som reflekterer risiko 
for svingninger i aktivitetsnivå, likviditetseffekter og andre momenter som påvirker 
kostnadene i 110-sentralen knyttet til denne typen administrative tjenester.»  

 
Det fremgår av rapporten at salg av ABA-alarmer og heisalarmer vil utgjøre i størrelsesorden 
14 % av omsetningen dersom man går over til en modell hvor kommunene selv står 
ansvarlig for tjenesten. 
 
Det er på denne bakgrunn lagt opp til en ordning hvor 110-sentralen skal motta automatiske 
brannalarmer og andre alarmer/varslinger. 110-sentralen administrerer tilleggstjenestene. 
Det lokale brannvesenet er selv avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten. 
 
Tilleggstjenesten vil da ha et omfang som gjør at virksomheten ikke kommer i strid med 
anskaffelsesforskriften.   
 
Organisering 
110-sentralen leverer lovpålagte tjenester til kommunene med hjemmel i brann- og 
eksplosjonsvernloven. 110-sentralen utøver svært samfunnskritiske tjenester på vegne av 
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deltakerkommunene. Tjenestene er tett knyttet opp mot brannvesenets øvrige oppgaver. 
Selv om 110-sentralen også leverer alarmtjenester i markedet er ikke dette 
kjernevirksomhet, men tjenester som leveres for å utnytte restkapasitet. Behovet for 
forretningsmessig frihet kan derfor ikke være førende ved valg av organisasjonsform. Det 
anbefales som en følge av dette at virksomheten ikke organiseres i et eget rettssubjekt.  
 
110-sentralen har gjennom flere år vært organisert som et administrativt 
vertkommunesamarbeid. Det foreslås at denne samarbeidsmodellen videreføres.  
 
I et administrativt vertskommunesamarbeid inngår tjenesten som en del av 
Vertskommunens ordinære linjeorganisasjon og er underlagt rådmannen, i henhold til 
myndighet delegert fra rådmannen i samarbeidskommunen og innenfor de rammer som er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke anledning til å 
instruere eller overprøve vedtak som er fattet i medhold av myndighet som er delegert fra 
en samarbeidskommune. Vertskommunen har myndighet til å fatte beslutning om drift og 
organisering av tjenesten. Vertskommunen kan ikke fatte avgjørelser i saker av prinsipiell 
karakter. Ulempen ved denne samarbeidsformen er at det ikke er etablert et formelt 
eierorgan hvor alle deltakerne deltar med beslutningsmyndighet. Det er likevel slik at i et 
samarbeid som omfatter hele 46 kommuner vil den enkelte deltaker, uavhengig av 
organisasjonsform, uansett ha begrenset mulighet til å påvirke de beslutninger som fattes. 
Dette er også mindre betenkelig når det gjelder den type tjenester som 110-sentralen 
leverer, hvor det er sterke statlige og faglige føringer på innholdet i tjenesten, slik at den 
enkelte kommune uansett vil ha noe begrenset mulighet til å påvirket innholdet i tjenesten.   
 
110-sentralen vil inngå som en avdeling i Hamar kommunes handlings- og økonomiplan. For 
å sikre nær faglig tilknytning til brannvesenet vil rådmannen i Hamar videredelegere sin 
myndighet til å fatte beslutninger om virksomhetens drift og organisering til brannsjefen i 
Hedmarken brannvesen, innenfor de rammer som følger av rådmannens 
delegeringsreglement. Brannsjefen vil være direkte underlagt rådmannen i saker som 
omhandler 110-sentralen.    
 
Samhandling 
For å sikre gode arenaer for styring og samarbeid foreslås det at dagens brukermøte 
videreføres. Brukermøtet skal avholdes minst en gang pr år og behandle: 

 Forslag til budsjett- og økonomiplan, herunder grunnlaget for fastsettelsen av de 
årlige drifts- og investeringsbudsjettene.  

 Store brann- og ulykkeshendelser og statistikk fra 110-sentralens virksomhet. 

 Større avvik i nødalarmeringstjenesten. 

 Vesentlige endringer av rutiner knyttet til nødalarmeringstjenesten. 

 Prosedyrer knyttet til håndtering av alarmtjenesten. 

 Nye tilleggstjenester/kundegrupper. 
 
Brukermøtet skal etter krav fra vertskommunen eller et flertall av samarbeidskommunene 
også behandle andre saker av vesentlig betydning for innholdet i og utvikling av tjenesten. 
Brukermøtet består av rådmannen i vertskommunen og samarbeidskommunen, eller den 
han/hun delegerer sin myndighet til.  Brukermøtet har ikke beslutningsmyndighet, men 
vedtak i brukermøtet skal tillegges vesentlig vekt når vertskommunen fatter beslutninger 
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om drift og organisering av tjenesten. Den enkelte deltakers stemme vektes forholdsmessig 
på bakgrunn av folketall.   
 
Brukermøtet kan også velge et arbeidsutvalg for utredning av saker av betydning for 
samarbeidet, før saken skal behandles i brukermøtet. Arbeidsutvalget skal bestå brannsjefer 
fra et representativt utvalg av kommuner, basert på størrelse og geografi.    
 
Forholdet til de ansatte 
Det fremgår av rapporten fra BDO at:   
 

Vi anbefaler at det gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse for regionen og settes mål 
for regionens totale responstid ved hendelseshåndtering, fra alarmmottak til 
hendelseshåndtering. Dimensjoneringen av bemanningen i 110-sentralen bør testes 
og evalueres opp mot denne målsettingen. Vår vurdering av bemanningen ved 
sentralen gir ikke grunnlag for å forvente at det vil være mulig å redusere 
bemanningen og dermed kostnadene vesentlig, selv om et antall tilleggstjenester ikke 
videreføres. Bemanningen synes allerede å være på et minimum av det som er 
nødvendig for å sikre en fungerende 110-sentral…….  

 
Det legges etter dette til grunn at det ikke er grunnlag for å redusere bemanningen som 
følge av bortfall av tjenester som anbefalt over. Rådmannen i Hamar tar sikte på at det i 
løpet av første halvår 2018 gjennomføres en ros-analyse som grunnlag for vurdering av 
dimensjonering av bemanning i samsvar med anbefalingen fra BDO.   
 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse (kap 16) kommer til 
anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen 
arbeidsgiver, noe som innebærer at de ansatte blir overført til Hamar kommune som 
arbeidsgiver med virkning fra 01.01.2018. Øvrige rettsvirkninger for de ansatte er nærmere 
beskrevet pkt 6.3 i vedlagte rapport.    
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER: 
110-sentralen finansieres ved deltakeravgift fra samarbeidskommunene og 
vertskommunen.  
 
Inntekter fra tilleggstjenestene tilfaller samarbeidskommunen v/deltakerkommunenes 
brannvesen. Dette gjelder likevel ikke når samarbeidskommunen ikke er en del av 
leveransen av tjenesten. Brannvesenet betaler en årlig avgift til 110-sentralen pr kontrakt 
basert på markedspris. Avgiften fastsettes pr 01.01.2018 til kr 150 pr kontrakt.  Overskudd 
fra salg av tilleggstjenester skal bidra til å dekke øvrige kostnader i 110-sentralen.  
 
De lovpålagte tjenestene leveres til selvkost, i samsvar med departementets til en hver tid 
gjeldende føringer for beregning av selvkost. Deltakeravgift for de lovpålagte tjenestene 
beregnes forholdsmessig på bakgrunn av folketallet i deltakerkommunene pr 01.01 samme 
år (SSB`s statistikk). Deltakeravgiften er beregnet til kr 46,12 pr innbygger pr 01.01.2018. 
Økningen på 3,12 kr fra 2017 er i hovedsak begrunnet i kostnadsøkning på kr 800 000 
knyttet til nødnettet. Budsjettforslaget bygger på dagens pensjonskostnader. Det gjøres 
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oppmerksom på at det er knyttet usikkerhet til fremtidige pensjonskostnader og Hamar 
kommune er i samarbeid med KS-konsulent i ferd med å vurdere dette. I tillegg vil det 
påløpe engangskostnader knyttet til omorganiseringen og endring av vertskommune.  

For nærmere redegjørelse vises det til notat av 5. september 2017, budsjettforslag og brev 
av 03.02.2017 fra Direktoratet for nødkommunikasjon. Se utrykte vedlegg. 
 
Avgiftsøkninger utover det som er fastsatt for det enkelte år i budsjettet, skal begrunnes og 
legges frem skriftlig for samarbeidskommunene og behandles i brukerrådet i god tid før 
endringen trer i kraft. Vertskommunen skal ikke ha noen finansiell risiko knyttet til 
samarbeidet, og kan blant annet kreve dekket økte kostnader som følge av endrede krav til 
tjenesten, endringer i pensjonskostnader mv.  
 
Regnskapet skal innrettes slik at det kan dokumenteres at det ikke foreligger 
kryssubsidiering mellom lovpålagte tjenester og tjenester levert i markedet. 
 
For Øyer kommune vil det ikke ha noen betydning at tjenesten med mottak av trygghets-
alarmer opphører. Kommunen har i dag en avtale med Helsefaglig mottak i Oslo som tar i 
mot meldinger fra trygghetsalarmene i Øyer kommune, samt et godt samarbeid med 
Lillehammer Regionen brannvesen på forebyggende brannarbeid. 
 
Budsjettkonsekvens for Øyer kommune er at  flyttingen av 110-sentralen vil medføre en 
økning i utgiftene med ca 7,2 % eller ca 16.000 kr fra 2017 til 2018.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik 

det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget. 
 

2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- 
og eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med 
tilhørende forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne 
myndigheten til rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av 
prinsipiell betydning. 
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.  

 
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær 
varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og 
tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er. 

 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Rådmann 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 82/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-nødalarmeringssentral, slik 

det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget. 
 

2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- 
og eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med 
tilhørende forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne 
myndigheten til rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av 
prinsipiell betydning. 
Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.  

 
3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike ordinær 
varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og 
tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er. 
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SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 

Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/2046   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/17 Planutvalget 17.10.2017 
 
71/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-Søknad om konsesjon på Skarsmoen, 59.2 fra Frants Eirik Kvam, datert 25.09.2017. 
-Anmodning om omgjøring av vedtak i konsesjonssak gnr. 59 bnr. 2 i Øyer kommune fra 
Landbruksdirektoratet, datert 22.09.2017. 
-Vedtak i klagesak – Konsesjon  - gnr. 59 bnr. 2  - Øyer kommune fra Fylkesmannen i 
Oppland, datert 18.04.2017. 
-Klage på avslag på konsesjon ved erverv av fast eiendom – GBNR 59/2 Skarskogen i Øyer 
kommune, kommunestyresak 0006/17 
-Søknad om konsesjon GBNR 59/2 i Øyer kommune, kommunestyresak 16/1556 
 
Sammendrag: 
Frants Eirik Kvam søker på nytt konsesjon på Skarskogen gnr/bnr 59/2 etter at hans søknad 
om konsesjon på samme skogteig ble endelig avslått våren 2017 på grunn av at prisen ikke 
tilgodeså en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Etter endringer i konsesjonsloven fra 1. 
juli 2017, er rene skogeiendommer unntatt priskontroll. Rådmannen tilrår etter dette at 
Frants Eirik Kvam gis konsesjon på Skarskogen gnr/gnr 59/2. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 

Frants Eirik Kvam søker konsesjon på Skarskogen gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune i søknad av 

25.09.2017. Søker er eier av Kvam gnr/bnr 57/1 som grenser inntil omsøkte skogteig.  

 

Selger av eiendommen er Statskog SF.  

 
Tidligere behandling: 
Frants Eirik Kvam søkte konsesjon på Skarskogen 22. juni 2016. Søknaden ble avslått i 
kommunestyret 27. oktober 2016 på grunn av at prisen ikke tilgodeså en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling. Avslaget ble påklaget.  Kommunestyremøtet 26. januar 2017 tok ikke 
klagen til følge, og den ble oversendt Fylkesmannen i Oppland for behandling. I vedtak av 
18. april 2017 stadfester Fylkesmannen kommunens vedtak. Kvam forsøkte å bringe saken 
inn for Landbruksdirektoratet. I brev av 22. september 2017 fastslår Landbruksdirektoratet 
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at Fylkesmannens vedtak er gyldig og overprøver ikke det skjønn som er utvist. 
Landbruksdirektoratet presiserer at de har sett på saken i lys av det regelverk som gjaldt ved 
behandlingen hos Fylkesmannen. 
 
Forholdet til endringer i konsesjonsloven: 
Etter at søknaden fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016 var ferdig behandlet ble det vedtatt 
endringer av konsesjonsloven. Priskontrollen er tatt ut av §9, og lagt inn i ny § 9a, der det 
følger at priskontroll ikke lenger skal gjennomføres for rene skogeiendommer.  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 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. 
 
Søknaden fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016 var endelig avgjort før lovendringen ble 
vedtatt og trådte i kraft. Han har fremmet en ny søknad om konsesjon. Eiendommen Kvam 
søker konsesjon på, har 0,1 daa fulldyrka mark og resten skog. Rådmannen mener man i 
denne saken må se bort fra den fulldyrka marka, da det kan stamme fra en naboeiendom. 
Det er også usikkert om markslaget faktisk skal være fulldyrka. Rådmannen mener 
eiendommen må anses som en ren skogeiendom, og dermed ikke er underlagt priskontroll. 
Selv om det er kort tid siden konsesjonssøknad på eiendommen fra Kvam var endelig 
behandlet, mener rådmannen det er naturlig at den nye søknaden fra Kvam behandles, da 
det i mellomtiden har kommet en lovendring som er avgjørende for utfallet av 
behandlingen. 
 
Ved behandling av søknad fra Frants Eirik Kvam av 22. juni 2016, var det priskontrollen som 
gjorde at det ikke ble gitt konsesjon. Resten av vurderingsmomentene i § 9 er ikke endret, 
og det settes derfor inn teksten fra tidligere behandling, med unntak av priskontrollen. Det 
er også sett til søkers begrunnelse ved søknad av 22. juni 2016 ved denne behandlingen. 
 
Fakta:  

Skarskogen ligger i Skarsmoen mellom Tingberg og Tretten og består hovedsakelig av 

skogsmark som strekker seg fra Lågen, 175 m o.h. til høyeste punkt på Tverrberget, litt over 

370 m o.h.  Teigen oppgis av søker til å være vel arrondert med god vegdekning.  

Kjøpesummen er oppgitt til kr 2 900 000.- 

Eiendommens ressurser består av følgende etter jordregisteret (dekar):  

G/bnr Fulldyrka Høy bon Middels bon Lav bon Uprod. Skog Jordd. fmark Skrinn fmark Bebygd og vann Sum

59/2 0,1 466,4 486,1 93,2 16,7 4,7 51,8 1119

59/2/1 0,3 0,3

59/2/2 21,6 25,3 7,1 11,8 11 9,5 86,3

0,1 488,3 511,4 100,3 1206  

Søker oppgir eiendommen til å utgjøre et totalareal på 1164 dekar, hvorav produktiv skog er 

på 1019 dekar. I dette inngår festearealene. Det er noe differanse mellom arealene oppgitt 
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av selger og arealene etter jordregisteret, men hoveddelen av dette avviket skyldes arealer 

under vann i Lågen.  I oppgitte areal inngår bortfestede arealer. Arealene er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område, med unntak av de arealene som benyttes 

til skytebane. Vesentlige deler av eiendommen er båndlagt etter forurensingsloven for å 

unngå nyetableringer og eventuelle konflikter som følge av støy i forbindelse med 

skytebaneanleggene på eiendommen.   

Det er ingen husværer som tilhører eiendommen. 
 
Lovgrunnlaget: 

I henhold til konsesjonsloven § 2 kan ikke fast eiendom erverves uten tillatelse med mindre 
det er gjort unntak i lov eller forskrift.  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftslivsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9:  
Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
I tillegg er priskontroll ved erverv av landbrukseiendom tatt inn i § 9a: 
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 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. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1 

I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere 

omsetningen av fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, 

mellom anna for å tilgodese landbruksnæringen. Konsesjonssøker har oppgitt at han er eier 

av Kvam, g/bnr 57/1 i Øyer kommune. Søker har ikke spesifikt oppgitt at han har til formål å 

legge omsøkt eiendommen inntil denne landbrukseiendommen, men ved at eiendommene 
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samles på samme eierhand vil det bli resultatet. Ved å legge Skarskogen til Kvam, vil det bli 

en mer robust landbruksenhet og være med å sikre landbruksgrunnlaget for driftsenheten. 

Rådmannen mener derfor en slik løsning er i tråd med intensjonen i §1 i konsesjonsloven.  

 

Konsesjonsloven §9    

Konsesjonsloven § 9 inneholder en rekke vurderingen der den konkrete avgjørelsen må tas 

ut fra en samlet avveining av et faglig og politisk skjønn. Ingen har rett på konsesjon, men 

konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå.  I avveiningen mellom søkers 

interesser og samfunnsinteressene er det bare anledning til å velge en løsning som er 

"mest" gagnlig for samfunnet. Mest innebærer ikke at en må velge den beste løsningen, 

men en må velge mellom de mulighetene en faktisk har. Det innebærer at 

samfunnshensynene er de sentrale ved vurderingen. Individuelle forhold er relevante 

momenter, men da som korrigerende momenter.  

 
Bosettingshensynet: 

I flg.  Konsesjonsloven § 11,2. skal det tas stilling til om boplikt er påkrevd ut fra hensyn til 

bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, og om boplikten skal være 

personlig for eier. Søker bor på Kvam, en landbrukseiendom som grenser inntil den 

ubebygde skogeiendommen det søkes konsesjon på. Det er ikke grunnlag for å kreve boplikt 

på omsøkt skogeiendom. Overtakelse av skogeiendommen vil som søker skriver i sin søknad, 

være med å styrke grunnlaget for bosetting på Kvam, der søker bor i dag.  

 

Driftsmessig løsning: 

Ved salg av frittliggende skogteiger vil det naturlig medføre beste drifts- og 

arronderingsmessige løsning at teigen legges til tilgrensende landbrukseiendom.  

Konsesjonssøker er eier av tilgrensende landbrukseiendom og konsesjon vil føre til en drifts- 

og arronderingsmessig god løsning. Dette er også vurdert i grunnlaget for å kunne ta ut en 

driftsrasjonalisering ved eiendomsoverdragelse. Hensynet til en helhetlig ressursforvaltning 

og kulturlandskapet ansees også for ivaretatt med denne løsningen. 

 

Søkers kvalifikasjoner: 

Søker antas å være godt kvalifisert for å drive eiendommen så lenge han driver en 

landbrukseiendom fra før.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 gir kommunestyret i Øyer konsesjon til 

Frants Eirik Kvam på Skarskogen, gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune. En sammenføyning med 

gnr/bnr 57/1 vil gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og ivaretar den helhetlige 

ressursforvaltningen og kulturlandskapet.  

 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Planutvalget den 17.10.2017 sak 74/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 gir kommunestyret i Øyer konsesjon til 

Frants Eirik Kvam på Skarskogen, gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune. En sammenføyning med 

gnr/bnr 57/1 vil gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og ivaretar den helhetlige 

ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 
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DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSENTRALEN (FLS) - EVALUERING 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/2058   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/17 Formannskapet 17.10.2017 
 
72/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Statusrapport inkl. uttalelse fra regionalt samfunnsmedisinsk team (kommuneoverlegene). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 93/15, møte 26.11.2015: Evaluering av den interkommunale frisklivsentralen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at statusrapporten fra den interkommunale frisklivssentralen på 
Jorekstad tas til etterretning. Rådmannen vil komme tilbake til opptrappingen av 
stillingsressursen ved frisklivssentralen i budsjettforslaget for 2018 og økonomiplanen for 
2018-2021. 
 
Saksutredning: 
Den interkommunale frisklivssentralen i Helseregion Sør-Gudbrandsdal på Jorekstad ble 
vedtatt opprettet i kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal i november/desember 
2013 og mars 2014. Kommunestyrene i Øyer og Gausdal stilte i forbindelse med sine vedtak 
i november 2015 krav om evaluering innen august 2017 før en videreføring av kommunenes 
andel utover økonomiplanperioden 2016-2019 (jfr. K-sak 93/15 i Øyer og KST-sak 94/15 i 
Gausdal). Kommunestyret i Lillehammer stilte ikke noe krav til en slik evaluering (jfr. KST-sak 
99/15). 
 
Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad kom i gang i mars 2014 med èn person i 
75% stilling. Dette ble økt til 100% fra januar 2015, da Gausdal kommune tok over som 
vertskommune. Frisklivssentralen rapporterer til Styret for Helseregion Sør-Gudbrandsdal, 
der kommunalsjefene med ansvar for helse og omsorg i de tre deltakerkommunene møter. 
Aktivitetsnivået ved frisklivssentralen har vært økende og i forbindelse med budsjettet for 
2016 (jfr. deltakerkommunenes kommunestyre-saker referert foran) ble bemanningen økt 
fra 1 til 2 faste stillinger. I tillegg har frisklivssentralen p.t. en 50 % prosjektstilling finansiert 
av eksterne midler t.o.m. juni 2018. 
 
Gjeldende finansieringsmodell for FLS er: 
• Fastledd: 10% av de regnskapsførte kostnadene. 
• Forbruk: Sum regnskapsførte kostnader fratrukket fastleddet, multiplisert med 

deltakerkommunenes andel av totalt antall henvendelser i det aktuelle året. I 
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beregningen av andel driftsutgifter og overheadkostnader belastes kun kostnader 
knyttet til den direkte driften av tilbudet. 

 
 
I tabellen nedenfor vises utviklingen i antall henvendelser til FLS for årene 2015 – 2017.   
 

TTabell 1:  
  Antall henvendelser til FLS i perioden 2015 -2017 

   
Kommune 

2015 2016 2017 (pr. 01.09) 

Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

Gausdal 74 19 % 90 21 % 66 21 % 

Øyer 98 25 % 85 20 % 58 19 % 

Lillehammer 215 56 % 252 59 % 184 60 % 

SUM 387 100 % 427 100 % 308 100 % 

 
Det vises for øvrig til rapporten for en nærmere oversikt over innhold og status i 
frisklivssentralens tilbud. 
 
Vurdering: 
Den interkommunale frisklivssentralen på Jorekstad er en suksesshistorie. Som det framgår 
av status-/evalueringsrapporten er tilbudet etterspurt, og anses som et sentralt element i 
kommunens arbeid med tidlig innsats og forebygging, jfr. blant annet uttalelsen fra 
kommuneoverlegene som er gjengitt i rapporten.  
 
Nåværende stillingsressurser ved frisklivssentralen anses å være for små i forhold til 
etterspørsel og aktivitetsnivå. Evalueringsgruppen anbefaler en økning av 1 100% stilling. 
Øyer kommunens andel av økningen for 2018 utgjør ca kr 180`, men er avhengig av 
forbruksandelen til kommunen. Det henvises til finansieringsmodellen for FLS. 
Rådmannen vil komme tilbake til opptrappingsplan av stillingsressurser i budsjettforslaget 
for 2018 økonomiplanen for 2019-2021.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar statusrapporten fra den interkommunale frisklivssentralen til 

etterretning. 
 
2. Opptrappingen av stillingsressursen tas stillingen til ved behandling av budsjettforslaget 

for 2018 økonomiplanen for 2019-2021. 
 
 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 80/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 
«Kommunestyret ønsker en nærmere redegjørelse av: 
Pkt. 3 Samarbeid med lag og foreninger i Øyer kommune 
Pkt. 4 Hva er erfaringene fra de som er faktiske brukere av frisklivssentralen?» 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
 
1. Kommunestyret tar statusrapporten fra den interkommunale frisklivssentralen til 

etterretning. 
 
2. Opptrappingen av stillingsressursen tas stillingen til ved behandling av budsjettforslaget 

for 2018 økonomiplanen for 2019-2021. 
 

3. Kommunestyret ønsker en nærmere redegjørelse av: 
       Pkt. 3 Samarbeid med lag og foreninger i Øyer kommune 
       Pkt. 4 Hva er erfaringene fra de som er faktiske brukere av frisklivssentralen? 
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NY ADMINISTRATIV ORGANISERING (3-NIVÅ-ORGANISERING): EVALUERING 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/1924   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/17 Partssammensatt utvalg 17.10.2017 
 
73/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Evalueringsrapport datert 06.10.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 23/15, møte 26.03.15: Administrativ organisering – Evaluering og endret organisering 
K-sak 31/17, møte 04.05.17: Administrativ organisering – Evaluering: Utsettelse 
Diverse dokumentasjon: Grunnlag for evalueringen 
 
Sammendrag: 
Fullstendig ny struktur trådte i kraft så seint som 01.01.2016. I hht vedtak i K-sak 31/17 er 
det gjennomført evaluering av 3-nivå-organiseringen. Funnene fra undersøkelsen 
framkommer nedenfor, se syv punkter. Rådmannen rår kommunestyret til å ta evalueringen 
til etterretning.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Etter forutgående evaluering av administrativ organisering vedtok kommunestyret i K-sak 
23/15 prinsippet om 3-nivå organisering av administrasjonen. Evalueringen av 3-nivå 
organiseringen var forutsatt gjennomført i begynnelsen av 2017. Når det gjelder tidspunktet 
for evalueringen vedtok kommunestyret i K-sak 31/17 at den skulle legges fram før 
behandlingen av budsjett 2018. 
 
Før innføring av 3-nivå-organiseringen var sektorene Helse og omsorg og Plan og utvikling 
internt omorganisert på nivået under de to lederne. Der dette har betydning for 
evalueringen er det omtalt i rapporten og saksutredningen.   
 
Evalueringen: Opplegg og funn 
Opplegget for evalueringen og de funn som er gjort er grundig kommentert i 
evalueringsrapporten. Rådmannen valgte å gjennomføre evalueringen uten kjøp av eksterne 
tjenester, det er sannsynlig at dette har påvirket kvaliteten på arbeidet.  
 
De viktigste funnene i evalueringen er oppsummert på denne måten i rapporten. 
 Diverse registreringer av status før og nå viser ubetydelige endringer som følge av 

endret organisering. 



  Sak 73/17 

 

 Side 19 av 30   

 

 Det er sannsynlig at økt ledertetthet har hatt positiv innvirkning på sykefraværet. 
(Sektorene Helse og omsorg og Plan og utvikling hadde økt ledertettheten før 3-nivå-
organiseringen ble innført). 

 Fylkesmannen i Oppland: I tilknytning til barnehagetilsyn «erfarer Fylkesmannen at det 
skjer endringer som bedrer myndighetsnivået i kommunen. Fylkesmannen ser en positiv 
utvikling».  

 Kommuneledelsen (KL) har gjennomført kompetanseheving inkl gjennomført et 
utviklingsopplegg for blant annet å dyktiggjøre KL i de nye rollene, dette antas å ha hatt 
positiv effekt. Det er imidlertid vanskelig å påpeke konkrete bidrag til måloppnåelse.  

 Økonomisk resultat for sektorene ble forverret i 2016, men viser positiv utvikling i 2017 
(prognose). 

 Dialogen med Formannskap og Planutvalg ga ingen holdepunkter for å konkludere med 
at endret organisering har bidratt til bedre måloppnåelse, sett fra politikernes side. 

 Ny organisering har gitt noe sterkere lønnsvekst enn ordinær lønnsvekst for deler av KL. 
(Sektorene Helse og omsorg og Plan og utvikling hadde omorganisert før 3-nivå-
organiseringen ble innført, lønnsutviklingen for enhetsledere innenfor disse sektorene er 
følgelig ikke kartlagt i evalueringen).  

 
Vurdering: 
Rådmannen viser til at det er en del forhold som har skapt utfordringer og som har 
konsekvenser for kvaliteten på evalueringen. Fullstendig ny struktur trådte i kraft så seint 
som 01.01.16, dette gjør det vanskelig når en skal sammenligne resultat før og etter ny 
organisering. Evalueringsperioden før og etter bør i en del sammenhenger være like lange 
og mye rapportering i kommunene er på årsbasis, for vår del var 2016 det første og eneste 
hele året med ny organisering.  
 
Det er også beklagelig at en del vesentlige aktiviteter i handlingsplanen for 
gjennomføringsfasen ikke er gjennomført som forutsatt. Ved organisasjonsendringer er 
rådmannsfunksjonen sentral og rådmannsskifte tidlig i gjennomføringsfasen var ikke gunstig 
for prosessen. Utover dette trenger en ny organisering tid for «å få satt seg». 
 
Rådmannen er på dette grunnlaget ikke overrasket over at det ikke har kommet fram større 
endringer som følge av ny organisering. Rådmannen registrerer Fylkesmannens uttalelse 
angående myndighetsnivået på barnehageområdet. Det er heller ikke tvil om at avvikene 
mellom budsjett og regnskap på driftssida er betydelig forbedret fra 2016 til prognose 2017.  
 
Det politiske miljøet opplever ikke bedre måloppnåelse med endret organisering. Dette er 
lite tilfredsstillende for rådmannen og det må settes i verk tiltak for å bedre dette. 
 
Samlet sett er det etter ny organisering 9 personer i kommuneledelsen og 17 enhetsledere, 
til sammen 26 personer, dette er 8 personer flere på disse to nivåene sammenliknet med 
tidligere. Fordelingen mellom sektorene er slik (økning): Sektor Helse og omsorg – 4, Sektor 
Kultur og fritid – 2, Sektorene Familie og inkludering, Plan og utvikling og Oppvekst – 1 hver. 
Avgang på 1 i øvrige funksjoner. De personene/funksjonene dette dreier seg om var tidligere 
avdelingsledere e.l. De fleste var del av virksomhetsleders ledergruppe og hadde en 
lederfunksjon på nivået under virksomhetsleder. Ved å innføre 3-nivå-organisering fikk 
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rådmannen en topp-ledergruppe som representerer alle de tjenestene kommunen har 
ansvaret for. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen av ny administrativ organisering (3-nivå-organisering) til 
etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 17.10.2017 sak 6/17 
 
Behandling: 
Leder for styring og kontroll Eli Eriksrud svarte på spørsmål. 
 
Medlemmene i partssammensatt utvalg ønsker å få utdelt organisasjonskartet på papir. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen av ny administrativ organisering (3-nivå-organisering) til 
etterretning. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
SVEIN LARSEN 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/2114   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/17 Valgnemnda 17.10.2017 
 
74/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om fritak fra alle politiske verv i Øyer kommune datert 13.10.2017. 
 
Sammendrag: 
Svein Larsen søker om å bli fritatt fra sine politiske verv i Øyer kommune: 
 

- Medlem i eiendomsskattetakstnemnda  
- 3.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 

 
Saksutredning: 
Kommunestyret behandlet i møte 26.11.2015 sak 102/15. Følgende vedtak ble fattet: Som 
Eiendomsskattetakstnemnd for perioden 1.11.2015 – 31.10.2019 velges: 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Svein Larsen      Lisa Kramprud 
Åse B. Ryager      Unni Wiker Harjo 
Torgeir Dalbu      Arne Skogli 
Ole J. Bø      Steinar Grimsrud 
Ottar Moe      Jon Finborud 
 
Leder: Ottar Moe     Nestleder: Åse B. Ryager. 
 
 
Vurdering: 
Medlem i Eiendomsskattetakstnemnda: 
Valgnemnda innstiller nytt medlem i Eiendomsskattetakstnemnda. 
 
Medlem i kommunestyret 
Kommunelovens § 16 pkt 2: 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg…….» 
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Etter dette rykker Håkon Løken opp som 3.varamedlem for Arbeiderpartiet i 
kommunestyret for perioden 01.11.2017 - 31.10.2019. 
 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Svein Larsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Øyer kommune fra 01.11.2017. 
 
Som nytt medlem for perioden 01.11.2017 – 31.10.2019 velges: 
…………………………. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 17.10.2017 sak 4/17 
 
Behandling: 
Ordfører opplyste at årsaken til søknad om fritak er av helsemessige årsaker. 
 
Rådmannens forslag om innvilgelse av fritak ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag: 
«Varamedlem Lisa Kramprud (AP) rykker opp som medlem i eiendomsskattetakstnemnda 
for perioden 01.11.2017 – 31.10.2019. Forslag til nytt varamedlem legges fram i 
kommunestyret den 26.10.2017». 
 
Arne Finn Brekkes forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Valgnemndas innstilling: 
 
Svein Larsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Øyer kommune fra 01.11.2017. 
 
Som nytt medlem i eiendomsskattetakstnemnda for perioden 01.11.2017 – 31.10.2019 
velges: 
Lisa Kramprud 
 
Forslag til nytt varamedlem  i eiendomsskattetakstnemnda  for perioden 01.11.2017 – 
31.10.2019 legges fram i kommunestyret den 26.10.2017. 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 31.08.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/2124   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
 
 
Se vedlagte saksutredning og vedlegg. 
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 09.10.2017 sak 11/17: 
 
Kontrollutvalget gikk gjennom rapporten mens rådmannen og økonomisjefen var til stede 
og svarte på spørsmål. 
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr. 
31.08.2017 til orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr. 
31.08.2017 til orientering. 
 
 
 
Øivind Nyhus 
Sekretariatsleder
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 
SLUTTBEHANDLING 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL   
Arkivsaksnr.: 13/297   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
1/17 Kommuneplanutvalget 17.10.2017 
 
76/17 Kommunestyret 26.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, 7.9.2017 

Del 1 Planbeskrivelse, 1.9.2017  

Del 2 Bestemmelser, 1.9.2017 

Del 3A konsekvensutredning, 1.9.2017 

Del 3B KU spredt bolig, 1.9.2017 

Del 3C KU-spredt fritid, 1.9.2017 

Del 4 ROS-analyse, 1.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 7 Friluftsliv og løyper, 7.9.2017 

Merknadsbehandling ved 2. gangs offentlig ettersyn, 1.9.2017 

Notat, oversikt over endringer på plandokumentene, 1.9.2017  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift fra KST-behandling 30.10.2014, KST-sak 79/14 

Særutskrift fra KST-behandling 27.10.2016, KST-sak 89/16 

Innkomne merknader ved høring 1. og 2. gangs høring 

Utmarksplan utarbeidet for Musdal utmarkslag, ESA-sak 03/698 – dok 1 

 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 
kommuneplanens arealdel 2016-2027. Dette innebærer oppheving av kommunedelplanene 
for Tretten og Tingberg.  
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Samtidig ber Kommunestyre administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel 
plan for sti- og løypenettet i Øyer kommune . 
 
Saksutredning: 
Forslag til kommuneplanens arealdel for Øyer ble første gangs behandlet i Kommunestyret 

den 30.10.2014. Kommunestyret vedtok å sende planen på 1. gangs offentlig ettersyn i 

perioden 6. november 2014 til 16. januar 2015. Det kom inn 16 merknader/uttalelser/nye 

innspill til forslaget. Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen 

fremmet innsigelser til deler av planforslaget. 

Kommunestyret behandlet planutkastet 29.09.2016 for utleggelse, men valgte å utsette 

saken i påvente av reviderte plankart. Planen ble tatt opp til ny behandling 27.10.2016. I 

dette møtet vedtok kommunestyret å legge planen ut til ny høring, med noen endringer, i 

perioden 17.11.2016 – 12.1.2017.  Det kom inn 1 innsigelse og 30 innspill/merknader til 

planen. Disse er gjennomgått og endringene er omtalt i vedlegg «Merknadsbehandling, 

1.9.2017», der samtlige høringsuttalelser er sammenstilt i tabellformat med rådmannens 

kommentarer.  

 
Vurdering: 
Ved 2. gangs offentlig ettersyn kom det inn 30 merknader, deriblant en innsigelse fra 

Fylkesmannen i Oppland ang. utvidelse av område for fritidsbebyggelse  H11-Våsjøen. De 

øvrige merknadene på planutkastet har vært av en slik karakter at planen kan vedtas som 

den er, supplert med noen endringer.  Ved 2. gangs høring har det kommet innspill på nye 

områder, disse har rådmannen valgt å ikke innlemme i planen ved sluttbehandling. Å innta 

nye områder vil utløse nytt offentlig ettersyn. 

Innsigelse fra Fylkesmannen ang. utvidelse av  H11 Våsjøen 

Innsigelsen fra fylkesmannen er løst ved å endre plankartet slik at omrisset av byggeområde 

H11 tilbakeføres til omrisset ved 1. gangs høring. Dette medførte at 3 fritidseiendommer falt 

helt eller delvis utenfor H11. Disse tre tomtene er konsekvensvurdert for LSF –LNFR med 

spredt fritidsbebyggelse (vedlegg Del  3C, kartblad 49-51). Rådmannens konklusjon på den 

KUen er at en fritidseiendom blir lagt ut til LSF (tomt 426, kartblad 49), en blir liggende som 

LNFR på grunn av nærhet til strandlinje (tomt 446, kartblad 50). Den siste 

fritidseiendommen innlemmes i byggeområdet H11, da halve tomten allerede er omfattet 

av byggeområdet (tomt 482, kartblad 51). 

Administrasjonen anser disse endringene som mindre endringer som ikke vil kreve ny 

høring.  

I epost, datert 6.9.2017, har Fylkesmannen signalisert at ved å endre avgrensningen av 

område H11 i samsvar med hvordan området var avgrenset ved første gangs høring gir 

grunnlag for at de kan trekke sin innsigelse på dette punktet.  
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Mindre endringer i planmaterialet 

Det er gjort endringer i planen som ikke vil kunne utløse krav om ny høring slik 

administrasjonen vurderer det. Dette gjelder mindre tillegg i bestemmelsene og tilføyelser i 

planbeskrivelsen og KU-utredningene som ikke endrer hovedformålet med planen.  

I tillegg kan enkelte justeringer i plankartet vurderes som mindre endringer som ikke utløser 

ny høring. Som f.eks. tilbakeføring av areal fra bygge- og anleggsformål til LNFR-formål, der 

det i gjeldende plan er LNFR-formål, anser rådmannen dette som en mindre endring som 

ikke utløser krav til ny høring.  

 BF3, Musdalssæter  Skaugløkketeigen- rådmannen foreslår at dette tas ut, og 

opprettholdes som LNFR-område som i gjeldende plan. Musdal utmarkslag uttrykte i sin 

uttalelse at de ved utarbeiding av grunnlagsdokumenter for Musdalsæter hyttegrend 

hadde gjort grundige vurderinger av utvikling på Musdalsæter. De fremførte at 

Musdalsætervegen skulle være en «byggegrense» inn mot seterområdet. Rådmannen 

foreslo også ved forrige gangs behandling av planforslaget at BF3 ikke skulle inntas som 

byggeområdet. Det var på bakgrunn av merknad fra Fylkesmannen, samt hensynet til 

driftsulemper for landbruket. Også ved 2. gangs høring oppfordrer Fylkesmannen 

kommunen til å redusere antall nye utbyggingsområder for fritidsboliger noe. 

Rådmannen opprettholder derfor sin innstilling fra forrige planbehandling og foreslår 

BF3 tatt ut som byggområde. 

 BF7, Hundtjønn øvre – rådmannen foreslår innskrenking av område i tråd med 

merknader fra Fylkesmannen og landbruksorganisasjonene ved offentlig ettersyn. 

Områdene som tas ut foreslås opprettholdt som LNFR-område som i gjeldende plan. 

Bakgrunn for reduksjonen er myrlendt terreng, fremkommelighet mellom øvre og nedre 

Hundtjønn, dyrkbar mark samt beitebruk i området. 

 Sandviksberget camping er på bakgrunn av merknad fra Oppland fylkeskommune KU-

vurdert, på lik linje som øvrige eksisterende campingplasser som lå med arealformål LNF 

i KP 2000. KU avdekket trafikkfarlig adkomst, samt at driften var opphørt. Området var 

også til dels flomutsatt fra Lågen. Rådmann foreslår at Sandviksberget camping ikke 

inntas som byggeområde for fritids- og turistformål, men opprettholdes som LNFR-

område, slik som i gjeldende plan. 

 

 Planbestemmelser 

- Kårbolig – Rådmann foreslår å gjeninnta forrige forslags pkt. A om at kårbolig 

fortrinnsvis skal plasseres på tunet. Videre foreslås etter merknad fra 

fylkeskommunen, et nytt siste punkt om kulturminneforhold. Rådmann foreslår 

også at det legges inn en ny retningslinje om konsekvens av evt. fradeling.  

Bestemmelsene i kommuneplan kan fravikes ved dispensasjon. Rådmannen 

anbefaler at bestemmelsen gjeninntas og at det ved særskilte tilfeller 

dispenseres fra bestemmelsen. Retningslinjene er veiledende.  
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- Retningslinjene b) hensynssone for bevaring av naturmiljø, herunder villreinens 

leveområde er omskrevet slik at den er sammenfallende med retningslinjene i 

regional plan for Rondane – Sølnkletten. Endringene er gjort på bakgrunn av 

merknader fra regionale myndigheter.  

- I fellesbestemmelsene for fritidsbebyggelse er det inntatt en ny bestemmelse om 

at dominerende elementer ikke tillates. Rådmann har erfart ved 

byggesaksbehandling at det er en dreining i uttrykk på fritidsbebyggelse for å «ta 

naturen inn». Dette gjenspeiler seg da i store reflekterende vindusflater og andre 

dominerende elementer, eksempelvis overdimensjonerte utvendige piper. 

Rådmann ønsker å ha bestemmelser slik at man kan dempe disse uttrykkene, 

eksempelvis med sprosser eller tette felt på glassfasader. For taktekke har 

kommunene allerede bestemmelser som hindrer reflekterende materialbruk. 

- Søknad om tiltak på fritidsbebyggelse i LNFR-område i buffersone for villrein – 

rådmannen har presisert forståelsen av sammenbygging av anneks og uthus. 

Videre er det tatt inn bestemmelse om at det kan tillates å bygge 

terrasse/platting på bakken på inntil 15 m2.  

- Rådmann foreslår å oppheve to reguleringsplaner på Tingberg. Dette gjelder en 

sentrumsplan fra 1980, inkludert en boligplan fra 1987. Det er ikke samsvar 

mellom dagens bruk og planene. Ny kommuneplan vil ha bestemmelser som 

ivaretar dagens bruk på en forsvarlig måte. 

- Det er gjort en hel del tekstendringer i bestemmelsene som ikke omtales her. 

Rådmann viser til eget dokument. De endringene ansees kun å være av liten 

betydning for planen som helhet. 

 

Endringer som utløser krav til ny høring 

Det er også kommet inn innspill som vil utløse ny høring av hele kommuneplanen. Rådmann 

har kommentert dette i de aktuelle innspillene.  Administrasjonen mener det er viktig å få 

på plass en ny kommuneplan, og anbefaler at planen vedtas slik den nå foreligger. Dersom 

det skulle være ønske om å likevel legge inn nye områder/bestemmelser som er innspilt ved 

2. gangs offentlig ettersyn, anbefaler rådmannen at man tar en mindre endring av 

kommuneplan i ettertid for å innarbeide dette, istedenfor å legge planen ut på en 3. gangs 

høring av hele kommuneplanens arealdel. Det er viktig å få vedtatt arealdelen som nytt 

styringsverktøy for kommunen. 

 BB11, Nordre Moen – rådmannen foreslår at boligområdet fortsatt ikke legges inn i 

planen. 

 BB12, Stasjonsvegen 1 – rådmannen foreslår at dette boligområdet ikke legges inn i 

planen. 

 Tematisk kartutsnitt nr 7 – rådmannen foreslår hensynssone for friluftsliv opprettholdt.  

Rådmannen ønsker ikke å endre på hensynssona, og viser til planbestemmelsene pkt. 

6.4.4. Der fremgår at sona ikke skal være til hinder for landbruksvirksomhet. 
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 Øke BYA i buffersone (sone 2) til 160 BYA, inkludert parkering. Regional plan for 

Rondane- Sølenkletten åpner for bebyggelse med BYA 120 m2 i sone 2. Rådmann ønsker 

å videreføre praksis fra gjeldende plan der det tillates kun bebyggelse på 80 m2. Dette 

har ikke vært et tema tidligere planprosessen. 

 

Kommunedelplan for skiløyper i Øyer kommune 

KST vedtok 26.1.2017, i sak 8/17, at arbeidet med kommunedelplan for skiløyper utsettes til 

behandling av kommuneplanens arealdel. Det ble også vedtatt at slik plan skal omfatte 

turstier og sykkelstier.  

Rådmannen foreslår å opprettholde sti- og løypenettet i tematiske kartutsnitt. Disse linjene 
er ikke juridisk bindende, kun av informativ art. Videre anbefaler rådmannen 
kommunestyret til å vedta å utarbeide en kommunedelplan for sti- og løypenett for gange, 
sykling og skigåing. 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  
 

1. Øyer kommunestyre vedtak med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2016-2027 med følgende dokumenter: 

Plankart, 7.9.2017 
Del 1 Planbeskrivelse, 1.9.2017  
Del 2 Bestemmelser, 1.9.2017 
Del 3A konsekvensutredning, 1.9.2017 
Del 3B KU spredt bolig, 1.9.2017 
Del 3C KU-spredt fritid, 1.9.2017 
Del 4 ROS-analyse, 1.9.2017 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 7 Friluftsliv og løyper, 7.9.2017 

2) Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

3)  Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 
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4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel plan 

for sti- og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-

12 og 11-13. 

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 17.10.2017 sak 1/17 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort orientering. 
 
Avd.leder for Plan Bente Moringen og arealplanleger Anita Lerfald Vedum svarte på 
spørsmål. 
 
Alle forslag til endringer leveres skriftlig før behandling i kommunestyret den 26.10.2017. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
 

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2016-2027 med følgende dokumenter: 

Plankart, 7.9.2017 
Del 1 Planbeskrivelse, 1.9.2017  
Del 2 Bestemmelser, 1.9.2017 
Del 3A konsekvensutredning, 1.9.2017 
Del 3B KU spredt bolig, 1.9.2017 
Del 3C KU-spredt fritid, 1.9.2017 
Del 4 ROS-analyse, 1.9.2017 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 7 Friluftsliv og løyper, 7.9.2017 

2) Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 
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3)  Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel plan 

for sti- og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-

12 og 11-13. 

 
 
 


	BEHANDS
	VEDTAKS
	P170001VS
	VEDTAKE

