Øyer kommune

MØTEINNKALLING
Kommunestyret

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset - møterom Lågen
27.01.2022
Tid: 08:30 - 15:30

Habilitet og interessekonflikter:
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder,
leder kaller eventuelt inn varamedlem.
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Møtet vil bli streamet og direktesendt. Publiseres på kommunens hjemmeside.
Taletid
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i
kommunestyret:
«Møter og saksbehandling
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid. Etter at et
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til
sammen fire minutter (min) + to min + et min»).
Kl 08.30 Presentasjon: Øyer-Tretten frivilligsentral v/leder Mons S Svegården
Kl 09.00 – 10.30 «Ny» kommunelov v/Trond Lesjø, KS
Presentasjon av arbeidet med nytt delegeringsreglement
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Sak 1/22
TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV
UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Georg Svingen
21/2976

Arkiv: 033

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

105/21

Formannskapet

14.12.2021

1/22

Kommunestyret

27.01.2022

Vedlegg:
Plan for areal som skal erverves fra gnr.33 bnr.1
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
KST-sak 104/2021 Trodal boligfelt, Status pr september 2021 og fullføring av prosjektet.
Sammendrag:
I henhold til KST-sak 104/2021 har kommunedirektøren forhandlet pris med grunneier av
gnr. 33 bnr. 1, Erling Jevne, for kjøp av ca. 4 da som vil bli en nødvendig utvidelse av
utbyggingsområdet for fremføring av veg mellom Kongsvegen og Gamlevegen.
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret godkjenner en omforent pris på 143,40
kr/m2.
Saksutredning:
Kommunedirektøren viser til tidligere KST-sak 104/2021 hvor behov for en utvidelse av
utbyggingsområdet anslås til ca. 4 da.
Kommunedirektøren har hatt en dialog med grunneier og er kommet frem til enighet om at
nødvendig grunn kan erverves til samme pris som det kom til enighet om i 2011 for det
første arealet. Prisen prisjusteres for perioden 2011(gjennomsnitt) til august 2021, slik at
prisen totalt blir på 143,4 kr/m2 (115,-kr/m2x 1,247(konsumprisindeks)= 143,40 kr/m2.
Vurdering:
Ser en separat på området som skal erverves er nok prisen høy for et LNF-område med
produktiv skog.
Kommunedirektøren anser den sentrumsnære plasseringen som en viktig faktor for en
høyere pris. Prisen som ble satt for det øvrige området ble satt som en gjennomsnittspris og
kommunedirektøren antar at samme pris ville blitt fastsatt i 2011, dersom en den gang
hadde sett behovet for 4 da mere.
Totalkostnaden på ca 575.000,- kr, antas å kunne dekkes innenfor den budsjetterte rammen
for tverrvegen, som er på totalt 19 mill kr inkl. mva.
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med
grunneier.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Per Georg Svingen

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.12.2021 sak 105/21
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med
grunneier.
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DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Odden Rom
21/133

Arkiv: C22

Saksnr.: Utvalg
112/21
Formannskapet

Møtedato
14.12.2021

2/22

27.01.2022

Kommunestyret

Vedlegg:
1. Innspill til plassering av dagsturhytta
2. Kart over innspill til plassering av dagsturhytte
3. Tegninger dagsturhytte og toalettanlegg
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Dagsturhytta Innlandet – Invitasjon fra Innlandet fylkeskommune
Illustrasjon – Dagsturhytta Innlandet
Kriterier, ansvar, økonomi – Dagsturhytta Innlandet
Sammendrag:
Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskelfriluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av tilskudd
fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Tilbudet ble
behandlet i KST den 25.02.2021, sak 27/21 med følgende vedtak:
1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.
2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om
plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med
toalettanlegg og solcelle.
Kommunedirektøren legger i denne saken fram innspill til plassering av dagsturhytta, samt
vurdering av behov for solcelle- og toalettanlegg.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Innlandet fylkeskommune tilbyr alle kommuner i Innlandet ei dagsturhytte. Formålet er å
etablere ei dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av
nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial,
økonomisk og kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal etableres innen 2025.
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland, og er et samarbeid mellom
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark,
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kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der man sammen fremmer
nærfriluftslivet.
Hva får kommunen?
- Ei ferdig prosjektert dagsturhytte.
- Ei dagsturhytte som har en særegen arkitektur.
- Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.
Kommunens forpliktelser:
- Inngå avtale om rett til bruk av grunn med grunneier.
- Ansvar for tomtetilrettelegging og grunnarbeid til hytta.
- Inngå evt. driftsavtale med organisasjon som skal ha tilsyn og drift av dagsturhytta.
- Ansvar for byggesaksbehandling og andre offentlige godkjenninger.
- Ansvar for ferdigstillelse av tiltaket inklusiv ferdigattest og revidering av regnskap.
- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for
plassering av hytta.
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt
ansvar økonomisk mot leverandør av hytta.
- Kommunen har ansvar for vurdering etter plan- og bygningsloven og evt. andre
godkjenninger for hytte, ferdsel og infrastruktur (herunder naturmangfold).
- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter
spillemiddelreglementet i 30 år.
Kriterier for valg av turmål:
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet.
- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i
forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.
- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage- og skolealder.
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.
- Plasseringen kan ikke være over 1200 m.o.h. pga. helikoptertransport.
- Maks grense for plassering av dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje.
-

Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder
det ikke er fjellgrunn.

Økonomi:
- Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte
med vedovn.
- Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid
og dugnadsarbeid.
- Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks 300 000 kr per hytte.
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De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i
spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.
Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må
kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).

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

Eks mva
Mva
Inkl mva
750 000
187 500
937 500
75 000
18 750
93 750
75 000
75 000
900 000
206 250 1 106 250

Finansiering
Spillemidler 1/3 totalkost inkl mva
Tilskudd fra stiftelse
Dugnad frivillige
Moms-kompensasjon kommunal ordning
Kommunal egenandel
SUM finanasiering

Beløp
368 750
300 000
75 000
206 250
156 250
1 106 250

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

Vurdering
Uaktuell: Bygges gapahuk på lokalitet
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Vardkampen
Øyer vestside, under Fakkelmannen
Haugen
Gapahuk Mo
Brånån
Langberga

Uaktuell: Automatisk fredet kulturminne
Uaktuell: Automatisk fredet kulturminne
Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte
Turmål hovedsakelig for skole og barnehage
Tursti bør utbedres i enkelte partier
Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte

Andre saksopplysninger:
Norsk Pilegrimssenter skal bygge seks pilegrimsbuer langs Gudbrandsdalsleden. Ved Ensby i
Øyer settes en av disse buene opp i 2021. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB
og oppføring av Pilegrimsbua er kostnadsfritt for kommunen. Øyer kommune blir eier av
Pilegrimsbua og ansvarlige for drift. Pilegrimsbua skal sørge for at vandrerne har tilgang til
rent vann, toalett, hvileplass under tak, mulighet for å lade mobil/GPS, internettilgang og
informasjon. Pilegrimsbua har universell utforming og består av tørrmur, treverk og
sedumtak. På taket er det solcellepanel og toalettene er forbrenningstoalett.
Øyer kommune skal bygge gapahuk på Aronsvestranda. Gapahuken finansieres av midler fra
«Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftsområder» fra Miljødirektoratet og kommunens «Miljøog naturfond». Gapahukens utforming og størrelse legger til rette for at skolene kan bruke
den til undervisning og samlingspunkt. Gapahuken inneholder ikke toalettanlegg.
Vurdering:
Kommunedirektøren stiller seg positiv til tiltaket «Dagsturhytta» og mener tiltaket bygger
opp under folkehelseaspektet i kommuneplanens samfunnsdel. Dagsturhytta vil bli et
lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Kommunen
mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav egeninnsats. En dagsturhytte blir en
attraksjon i kommunen, som også fritidsinnbyggere vil benytte.
Brånån er av kommunedirektøren vurdert som den beste plasseringen av dagsturhytta på
bakgrunn av flere faktorer. Kriteriene for valg av turmål er ivaretatt. I tillegg er grunneier
positiv, turmålet er et fint utsiktspunkt, det er et friluftsområde med flere kvaliteter som
innbyr til aktivitet, det er mulighet for adkomst via Rognstadvegen og turmålet er allerede
vel etablert. Turmålet er nært et sentrum, det er under 3 km til turmålet og de fleste går opp
på 1 time. Turstien ligger i aktsomhetsområde for skred. Det er behov for utbedring i enkelte
partier, dette må kommunen utføre av sikkerhetsårsaker, uavhengig av dagsturhytta.
Dagsturhytta er tilrettelagt for korte opphold. Ved plassering på Brånån er det ikke adkomst
for kjøretøy. For å forenkle framtidig drift anbefaler ikke kommunedirektøren å etablere
solcelle- eller toalettanlegg. Kommunen ønsker å støtte opp under bærekraftig friluftsliv og
oppfordrer til sporløs ferdsel. En dagsturhytte uten solcelle- og toalettanlegg krever
minimalt av kommunen med tanke på drift. Men for å kunne drifte dagsturhytta er det viktig
at det avsettes midler til årlig drift og at ansvaret for drift plasseres. Drift av dagsturhytta må
legges inn i handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett, og som et anlegg som prioriteres
i handlingsprogrammet for spillemidler.
P.g.a. kommunens nåværende økonomiske situasjon foreslår kommunedirektøren at
dagsturhytta settes opp i 2024.
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Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel foreløpig beregnet til kr 250.000, og
forskottering av diverse tilskudd dekkes av disposisjonsfondet.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.
2. Det etableres ikke solcelle- og toalettanlegg.
3. Dagsturhytta plasseres på Brånån.
4. Dagsturhytta settes opp i 2024.
5. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres
av disposisjonsfondet.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Hilde Odden Rom

Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.12.2021 sak 112/21
Behandling:
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV:
Øyer kommune takker nei til tilbudet om Dagsturhytta fra Innlandet fylkeskommune.
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Brit K Lundgård (Ap) fremmet følgende omforente forslag fra Øyer Ap/Øyer H:
Saken utsettes til budsjettbehandlingen i juni 2022.
Nisveta Tiro (SV) trakk forslaget fra Øyer Sp/Øyer SV.
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og omforent
forslag ble omforent forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Saken utsettes til budsjettbehandlingen i juni 2022.
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TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Odden Rom
20/3001

Arkiv: C50

Saksnr.: Utvalg
19/21
Tjenesteutvalget

Møtedato
12.10.2021

114/21

Kommunestyret

21.10.2021

3/22

Kommunestyret

27.01.2022

Vedlegg:
Temaplan kulturminner generell del 2021-2031
Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025
Høringsinnspill fra Anette og Tom Hartviksen datert 10.09.21
Høringsinnspill fra Lisa Kramprud datert 08.09.21
Svar til Hartviksen datert 24.09.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Oppstartnotat Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025
https://hundorp2021.no/
https://norgeitusenaar.no/
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025
Kommuneplanens arealdel 2018-2028
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025
St.mld.nr.16 (2019-2020) «Nye mål i kulturminnepolitikken – Engasjement, bærekraft og
mangfold»
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020
Sammendrag:
Tjenenesteutvalget vedtok i sak 17/20 «Oppstartnotat temaplan for religiøse kulturminner
2021-2025». I denne saken legges «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031» og
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» frem for kommunestyret.
Kommunen har valgt å skille ut den generelle delen av temaplanen i en egen plan som
rulleres hvert tiende år. Fremtidige temaplaner for kulturminner knyttes til den generelle
delen. 9 religiøse kulturminner er prioritert i «Temaplan for religiøse kulturminner 20212025».
Kommunedirektøren ber Kommunestyret vedta «Temaplan kulturminner generell del 20212031» og «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».
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Saksutredning:
Bakgrunn:
Kommunen ønsket å utarbeide en temaplan for religiøse kulturminner i forbindelse med
1000 års-jubileet for kristningen av Norge. Tjenesteutvalget fattet i sak 17/20 følgende
vedtak: «Øyer kommune legger oppstartnotat for «Temaplan for religiøse kulturminner
2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.». Kommunen mottok ingen
innspill.
Formål:
Formålet med å utarbeide en temaplan for kulturminner er å styrke kulturminnevernet
gjennom å:
- få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid
og saksbehandling
- få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å
prioritere
- gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv.
Prosess:
Kommunen har valgt å skille ut den generelle og overordnede delen om kulturminner i en
egen temaplan. Den generelle delen er forholdsvis statisk og kan rulleres hvert tiende år.
Fremtidige kulturminneplaner som omhandler nye tema knyttes til den generelle delen.
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd har deltatt i prosessen med
utarbeiding av «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». Representanter fra
historielaget og det kirkelige rådet har bidratt til å kartlegge religiøse kulturminner, har hatt
planen til gjennomsyn og har medvirket i prioriteringen av kulturminnene.
Prioriterte kulturminner:
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» inneholder 9 kulturminner, hvorav 6 er
prioritet 1 (automatisk fredet etter Kulturminneloven av 1978) og 3 kulturminner er prioritet
2 (anbefaling til vedtak om vern). Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med
faktaark som inneholder historikk, beskrivelse, planstatus og eventuelle anbefalte tiltak.
Tiltak:
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i handlingsplanen. Det er
kommunestyret som gjennom den årlige budsjettbehandlingen, beslutter hvilke tiltak som
blir fulgt opp.
Høringsinnspill:
Kommunen mottok to høringsinnspill. Innspillene er tatt til etterretning og rettelser er gjort i
teksten i «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».
Innspill fra Hartviksen:
- Opplysningene om dato på hovedbygning og hærens overkommando er korrigert i
temaplanen.
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-

Kun SEFRAK-bygninger blir registrert som kommunalt listeførte kulturminner i
Askeladden. På eiendom 35/60 gjelder dette våningshuset, låven og utedoen.
Saksgangen for disse bygningene vil følge vanlig saksgang for SEFRAK-bygninger. En evt.
saksgang for de resterende bygningene på eiendommen blir ikke påvirket av denne
temaplanen.

Innspill fra Kramprud:
Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025 inneholder samtlige opplysninger i
høringsinnspillet med unntak av:
- På Skåe er det påvist kirkegård. Dette er ikke skrevet inn i kulturminneplanen på
bakgrunn av opplysninger i Askeladden: «Lokalisering og avgrensing av kirkestedet er
uavklart.»
- Musdal: Kirketomta er påvist. Dette er ikke skrevet inn i kulturminneplanen på bakgrunn
av opplysninger i Askeladden: «I følge tradisjon skal det her ha stått en kirke, men det er
ikke lenger mulig å se spor av kirketuften. Det er mulig at kirkegårdsmuren ble anlagt i
forbindelse med avdukingen av bautasteinen på 1, men ingen har kunnet gi svar på
dette.»
- Pinsebevegelsen i Øyer holdt fra 1943 til i Elvebakken. Menighetshuset ble solgt i 1973
fordi E6-utbyggingen krevde tomta der det lå. Det er kun opplysningene om årstallene
for bruk av Elvebakken som ikke er ført inn i kulturminneplanen.
Vurdering:
Det er kartlagt 16 religiøse kulturminner i kommunen. Kommunen har i samarbeid med
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd foretatt en vurdering og prioritering
av kulturminnene.
Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av kulturminner er lagt til grunn i
prioriteringen. Her legges det vekt på:
- kunnskapsverdier
- opplevelsesverdier
- bruksverdier
- egenskaper ved kulturminnet
Kommunedirektøren mener det er utført et grundig og godt arbeid med temaplanen.
Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 9 kulturminnene er fornuftige og tiltakene i
handlingsdelen er nøkterne.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031»
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Hilde Odden Rom
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Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 12.10.2021 sak 19/21
Behandling:
Gjennomgang av høringsinnspill. Ønske om at innspill vedrørende bedehushistorien tilføyes i
planen.
Avstemming: Enstemmig.
Tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031».
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025».
3. Tilføyelse i planen i henhold til høringsinnspill fra Lisa Kramprud vedrørende
bedehushistorien til pinsemenigheten.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.10.2021 sak 114/21
Behandling:
Det ble stilt spørsmål om innspill/merknader til planen. På bakgrunn av dette fremmet
Steinar Grimsrud (Sp) forslag om at saken utsettes til kommunestyremøtet 09.12.2021.
Steinar Grimsrud sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til kommunestyremøtet 09.12.2021.
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Inger Solbakken
21/1928

Arkiv: F30

Saksnr.: Utvalg
7/22
Formannskapet

Møtedato
18.01.2022

4/22

27.01.2022

Kommunestyret

Vedlegg:
1) Anmodningskriterier for 2022
2) Oppmoding om busetting av flyktninger i 2022 - Øyer kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Kommunedirektøren foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDi sin anmodning om
bosetting av 12 flyktninger i 2022.
Kommunedirektøren får myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Prognosene viser at behovet for bosetting i 2022 er beregnet til å være om lag 5500
personer. Inkludert i dette tallet er 141 enslige mindreårige flyktninger, hvorav 30 er under
15 år og bosettes av Bufetat.
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i:
• prognoser over antall asylsøkere til Norge
• prognoser over antall innvilget asylsøknader
• prognoser over antall overføringsflyktninger
Prognosene og bosettingsbehovet kan variere gjennom året som følge av endringer i
forholdene nevnt ovenfor. Pandemien bidrar også til mer usikkerhet enn tidligere år. Den
endelige bosettinga for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for
anmodningen.
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier som legger føringer for hvordan
det nasjonale bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene.
Oppsummert er de viktigste kriteriene resultater i introduksjonsprogrammet, mulighet for
arbeid og kapasitet til å gi videregående opplæring i regionen.
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Med utgangspunkt i overnevnte har IMDi anmodet Øyer kommune om å bosette 12
flyktninger i 2022.
IMDi ber også om at kommunen angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand
til å bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Øyer kommune blir også bedt om å gi tilbakemelding på om vi har kapasitet til å bosette
personer med komplekse, helserelaterte behov som kan medføre langvarig kommunal
oppfølging.
Fakta:
I anmodningen fra IMDi har Øyer kommune blitt bedt om å bosette totalt 12 flyktninger.
Øyer kommune kjøper norskundervisning og tiltak i introduksjonsprogrammet fra
Lillehammer kommune. Herunder også grunnskoleopplæring for voksne.
I den nye loven «Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid», er det økt
fokus på at nyankomne flyktninger skal ta formell utdanning og kvalifisering. Det innebærer
at kravet til gode norskkunnskaper blir enda tydeligere. Samarbeid mellom Lillehammer
læringssenter og flyktningetjenesten er derfor veldig viktig for å jobbe mot felles mål,
kvalifisering til videre utdanning eller arbeid.
Resultatene av introduksjonsprogrammet har vært gode. I 2020 gikk 3 personer ut i jobb, 2
til videre utdanning, 2 inn i grunnskole for voksne og 5 ut i andre tiltak i regi av NAV.
Arbeidsmarkedet har vært strammere i 2021 på grunn av Covid- 19, og spesielt gjelder det
jobber for ufaglærte. Likevel har 3 personer fått innpass i arbeidslivet gjennom lønnstilskudd
fra NAV. En person har startet i videregående skole. Flyktningetjenesten og NAV har tett
samarbeid for å få flest mulig ut i jobb.
Øyer kommune har gjennom årene bosatt mange flyktninger med store, sammensatte
helseutfordringer. Dette gjelder både barn og voksne. Mange av disse vil ha behov for
oppfølging og ulike kommunale tjenester gjennom hele livet. Kommunen har opparbeidet
seg solid kompetanse for å håndtere slike bosettinger. IMDi innvilger ekstra tilskudd for
oppfølging av mennesker med langvarige funksjonshemminger, men kun inntil 5 år. Deretter
må kommunen dekke eventuelle utgifter av egne midler.
Vurdering:
Øyer kommune har fulgt opp alle anmodninger fra IMDi og har bosatt flyktninger flere tiår.
Kommunen har derfor opparbeidet seg bred og solid kompetanse angående bosetting,
oppfølging av introduksjonsprogram og ivaretakelse av helseutfordringer.
De siste årene har bosettingen blitt vesentlig redusert. I årene 2015-2017 bosatte Øyer
kommune ca 25 flyktninger pr år. Antallet i 2021 var 10 flyktninger.
Ut ifra de kriterier som er benyttet for vurdering av bosetting, er Øyer kommune anmodet
om å ta imot 12 flyktninger i 2022. Kommunen er også bedt om å ta stilling til om det er
kapasitet til ytterligere bosettinger hvis prognosene endres.
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Det er viktig med kontinuitet i bosettingsarbeidet i kommunen, stabilitet og kompetanse i
tjenestene og ha beredskap for opp – og nedbygging av bosettingskapasiteten.
Kommunedirektøren mener anmodningen fra IMDi bør imøtekommes, og at det er svært
viktig å opprettholde kapasitet i kommunen til å kunne bosette flyktninger også videre i
økonomiplanperioden.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1) Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
2) Kommunedirektøren får myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Inger Solbakken

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 7/22
Behandling:
Nisveta Tiro: Forslag fra Øyer Sp/Øyer SV:
Pkt 2 i kommunedirektørens innstillingen strykes.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag om å stryke pkt 2 i kommunedirektørens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle
familiegjenforeninger.
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FRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM OG VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL
LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Laila Odden
22/17

Saksnr.: Utvalg
5/22
Kommunestyret

Arkiv: 033

Møtedato
27.01.2022

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Særutskrift KST-sak 79/20 – Felles forliksråd for Lillehammer, Gausdal og Øyer 01.01.2021 –
31.12.2024: Organisering av felles forliksråd, møte 22.10.2020
Sammendrag:
Det legges i denne saken fram forslag om å godkjenne søknad om fritak fra verv som
varamedlem, velge nytt varamedlem og vedta endret rekkefølge på varamedlemmene til
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, ble av Lillehammer kommunestyre den 18. juni 2020 i
sak 69/20 valgt som første varamedlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for
perioden 2021-2024.
Valg av Liv Gun Bøe Gratzer som første varamedlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal
forliksråd for perioden 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret i Øyer den 22.10.2020 i sak
79/20 om organisering av felles forliksråd.
Hun søker om fritak for vervet grunnet overgang til ny jobb med mye reising.
Fakta
Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem «dør eller flytter fra kommunen, eller når det
opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første
ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar
kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen», jf.
domstolloven § 59 første ledd. Valget foretas som flertallsvalg.
Det følger av henvisningen til domstolloven § 56 første ledd med videre henvisning til
domstolloven § 74 at det med «varig forhindret fra å gjøre tjeneste» menes at helsetilstand
eller andre særlige grunner tilsier det. «Varig forhindret» omfatter også det tilfellet at et
varamedlem ved suppleringsvalg velges til ordinært medlem og dermed er forhindret fra å
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gjøre tjeneste som varamedlem, jf. Ot.prp. nr. 43 (1947) til endringslov 19. juni 1947 nr. 4
side 2.
Videre gir § 59 andre ledd kommunestyret en alminnelig adgang til å frita et
forliksrådsmedlem for å gjøre tjeneste.
Vurdering:
Søknaden om fritak fra verv
Liv Gun Bøe Gratzer sin begrunnelse for søknaden om fritak er at hun begynner i ny jobb
med mye reising. Begrunnelsen kan ikke ses å være en gyldig grunn for å innvilges fritak
etter domstolloven § 59 første ledd.
Etter domstolloven § 59 andre ledd kan kommunestyret «tillate et medlem eller
varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første
ledd».
Det foreslås at Liv Gun Bøe Gratzer innvilges fritak for vervet etter domstolloven § 59 andre
ledd.
Valg av nytt varamedlem
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. domstolloven § 27.
Suppleringsvalg av medlemmene gjennomføres som flertallsvalg, jf. domstolloven § 57 andre
ledd jf. kommuneloven §§ 7‑4 flg.
Etter domstolloven § 53 første ledd må medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet
«være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er fradømt
stemmerett i offentlige anliggender».
To personer som ønsket verv i forliksrådet ved valget i 2021 har etter forespørsel sagt seg
villige til å stille som kandidater på nytt.
Kandidatene er
1. Trond Harald Jakobsen, født 27.05.1974, bosatt i Lillehammer kommune.
2. Anita Steinslien, født 31.08.1971, bosatt i Gausdal kommune.
Begge er vandelsvurdert i november 2021 og har fått godkjent vandel.
Statsforvalteren har uttalt at det kan velges varamedlem til forliksrådet som er bosatt i
Gausdal kommune så lenge det er enighet om oppnevnelsen til felles forliksråd i både Øyer,
Gausdal og Lillehammer.
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn, jf.
domstolloven § 27. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Med unntak av varamedlemmet som søker om fritak fra verv, består varamedlemmene av
en kvinne og en mann. Kjønnskravet vil være oppfylt uavhengig av hvem av kandidatene som
velges.
Jakobsen har uttalt at det kan være vanskelig å møte som møtefullmektig på kort varsel
grunnet arbeidssituasjon. Dette er bakgrunnen for at Anita Steinslien foreslås som nytt
varamedlem.
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Rekkefølgen på varamedlemmene
Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser, jf. domstolloven § 27.
Det foreslås at varamedlemmene med lengst erfaring blir tilkalt først.
Det foreslås at rekkefølgen på varamedlemmene endres slik at Hege Rundsveen rykker opp
til varamedlem nr. 1, Håvard Granskogen rykker opp til varamedlem nr. 2 og Anita Steinslien
blir varamedlem nr. 3.
Rekkefølgen på medlemmene i forliksrådet endres ikke.
Konklusjon
Det foreslås at Liv Gun Bøe Gratzer innvilges fritak for sitt verv som varamedlem av
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. Det foreslås også at Anita
Steinslien velges som nytt varamedlem og at rekkefølgen på varamedlemmene endres.
Saksframlegget sendes til Lillehammer og Gausdal for behandling i kommunestyrene der.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, fritas for sitt verv som varamedlem av
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.
2. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien.
3. Ny rekkefølge på varamedlemmene blir som følger:
- Varamedlem nr. 1: Hege Rundsveen, Gausdal
- Varamedlem nr. 2: Håvard Granskogen, Øyer
- Varamedlem nr. 3: Anita Steinslien, Gausdal
4. Vedtakets punkter 1-3 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer,
Øyer og Gausdal også vedtar disse punktene.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Laila Odden
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SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG
SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Laila Odden
21/39

Arkiv: 033 &16

Saksnr.: Utvalg
1/22
Valgnemnda

Møtedato
18.01.2022

6/22

27.01.2022

Kommunestyret

Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Elin Strangstad Hagen datert 03.01.2022.
Særutskrift KST-sak 11/21, møte 28.01.2021 – Søknad om permisjon fra politiske verv –
nyvalg.
Sammendrag:

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for
perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige grunner.
2. Kommunestyret velger 1. varamedlem til Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre,
varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang skole og
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

Saksutredning:
Elin Strangstad Hagen har ved e-post av 03.01.2022 søkt om forlengelse av permisjon fra
sine politiske verv i Øyer kommune for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige
grunner.
Elin Strangstad Hagen søker om forlengelse av permisjon fra følgende verv:
• 2. varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret
• 1. varamedlem i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre
• Varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang skole
• Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral.
Valgnemndas innstilling i sak 1/21, møte 19.01.2021 ble enstemmig vedtatt i
kommunestyrets møte 28.01.2021, sak 11/21:
1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner.
2. Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021
velges:
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Vararepresentanter AP/H:
1.vara Rune Moen (AP)
2.vara Zeljana Bojcic (AP)
3.vara John Berge (H)
4.vara Saeid Najafi (AP)
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP)
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021
– 31.12.2021 velges: Dag Norvald Hansen (AP)
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021
– 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP)

Dersom kommunestyret innvilger Elin Strangstad Hagen sin søknad om forlengelse av
permisjon for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 skal det velges:
• 2. varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret
• 1. varamedlem i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre
• Varamedlem som kommunal representant til Solvang skole
• Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral
Kommunelovens § 7-9, 2.ledd Uttreden og fritak
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis
han eller hun søker om det.
Kommuneloven § 7-10 omhandler Opprykk nyvalg og suppleringsvalg
3.ledd
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.
4.ledd
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre,
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt
medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt
medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
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Vurdering:
Medlem i kommunestyret
Elin Strangstad Hagen oppgir helsemessige årsaker som begrunnelse for søknaden om
forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune i perioden 01.01.2022 –
31.12.2022. Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 7.9, 2.ledd og rår
kommunestyret til å innvilge søknaden.
I henhold til kommunelovens § 7-10, 3.ledd rykker Stine Johansen-Solbraa opp som 2.
varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022.
Varamedlem til tjenesteutvalget, kommunalt varamedlem til Solvang skole og styremedlem i
Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral
I henhold til kommunelovens § 7-10, 4.ledd innstilles det nytt varamedlem til
tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H, nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole og nytt
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer
kommune for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige grunner.
2. Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges:………………………………………….
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges:…………………………………………..
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges:…………………………………………..
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges:
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Laila Odden

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 18.01.2022 sak 1/22
Behandling:
Brit K Lundgård (Ap) fremmet følgende forslag til pkt 2 fra Øyer Ap/Øyer H:
Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 velges:
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Vararepresentanter Ap/H:
1.vara Rune Moen (Ap)
2.vara Zeljana Bojcic (Ap)
3.vara John Berge (H)
4.vara Saeid Najafi (Ap)
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap)
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2022 –
31.12.2022 velges: Dag Norvald Hansen (Ap)
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2022 –
31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap)
Valgnemndas innstilling:
1. Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer
kommune for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige grunner.
2. Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap)
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap)
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Dag Norvald Hansen (Ap)
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap)
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HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eli Eriksrud
22/85

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
8/22
Formannskapet

Møtedato
18.01.2022

7/22

27.01.2022

Kommunestyret

Vedlegg:
Fylkestingssak 104/21, møte 08.12.2021: En eventuell oppløsning av Innlandet
fylkeskommune.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Innlandet fylkeskommune har invitert blant annet kommunene til å avgi høringsuttalelse til
spørsmålet om å videreføre eller dele opp Innlandet fylkeskommune. Kommunedirektøren
rår kommunestyret til å anbefale at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess
med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune.
Saksutredning:
Bakgrunn for høringen
Fylkeskommunedirektøren la 8. desember 2021 fram sak (FT 104/2021) for Fylkestinget om
eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune. Innstilling til vedtak var som følger:
«Innlandet fylkeskommune setter ikke i gang en prosess med søknad om oppdeling av
Innlandet fylkeskommune.»
Innstillingen ble ikke behandlet. Fylkestinget vedtok å utsette saken til februar 2022,
følgende vedtak ble fattet:
«Fylkeskommunen skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming om en eventuell
oppløsning av Innlandet fylkeskommune før endelig vedtak i februar 2022.
Fylkestinget ber regjeringen ta initiativ til utredning av fylkeskommunen som
forvaltningsnivå.»
Regjeringen har meddelt fylkeskommunene at for at eventuelle oppløsninger skal kunne tre i
kraft pr 1. januar 2024, må den enkelte fylkeskommune ha gjort vedtak om og sendt søknad
om oppløsning innen 1. mars 2022.
På bakgrunn av vedtaket i fylkestinget samt regjeringsbesluttet frist, la
fylkeskommunedirektøren frem sak om gjennomføring av prosess for folkeavstemming og
høring den 9. desember. Fylkestinget vedtok følgende i sak 127/2021, punkt 5:
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«For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag til fylkestinget i februar 2022, bes
fylkesutvalget om å gjennomføre en høringsrunde blant kommuner, fylkeskommunale råd,
organisasjoner og andre, samt at det gjennomføres en undersøkelse blant medarbeiderne i
Innlandet fylkeskommune.»
Som en oppfølging av dette vedtaket, inviteres kommunene, organisasjoner, regionråd,
kunnskapsinstitusjoner og andre viktige samarbeidsparter til å avgi høringsuttalelse til
spørsmålet om å videreføre eller dele opp Innlandet fylkeskommune.
Frist for å sende inn høringsinnspill er 31. januar 2022.
Beslutning om oppløsning eller videreføring av Innlandet fylkeskommune
Det er verken kommunene eller eventuelle deltakere i en folkeavstemning som avgjør
fremtiden til fylkeskommunen. Beslutningen om å søke oppløsning skal fattes av fylkestinget
basert på utredning som møter den generelle plikten fylkesdirektøren har til å påse at saker
som legges frem for folkevalgte er tilstrekkelig utredet. Den endelige beslutningen om
videreføring eller oppløsning, fattes av Stortinget.
Fylkeskommunens funksjoner
Fylkeskommunene skal som kommunene skjøtte fire roller; Tjenesteyter, myndighetsutøver,
samfunnsutvikler og demokratisk arena.
Hovedoppgavene er:
✓ Videregående opplæring
✓ Offentlig tannhelse
✓ Fylkeskommunal samferdsel
✓ Fylkeskommunale veier
✓ Kulturarv og kulturtiltak
✓ Planforvaltning og oppfølging
✓ Regional samfunnsutvikling.
Kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av eventuell oppløsning
Fylkeskommunedirektøren la i sak 104/2021, fram sin vurdering av konsekvensene ved en
eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune. I saksfremstillingen vektlegges blant
annet følgende:
Effektene av sammenslåingen av tidligere Oppland og Hedmark fylker: Tidligere Oppland
og Hedmark fylkeskommuner ble slått sammen med virkning fra 1. januar 2020. Den korte
funksjonstiden gjør det ikke mulig å trekke klare konklusjoner vedrørende resultatene av
sammenslåingen. Det er kjent fra reformer og omstillingsprosesser at det vil være stor risiko
for at produktiviteten synker i en periode før resultatene kommer. Som
fylkeskommunedirektøren skriver «I Innlandet fylkeskommune er vi fortsatt underveis med å
harmonisere praksis. Fra mars 2020 ble sentraladministrasjonen stengt ned på grunn av
pandemien, og flertallet av medarbeiderne arbeidet hjemmefra i store deler av 2020 og
første halvår 2021.» Summen av dette gjør det utfordrende å vurdere effektene av
sammenslåingen.
Regional samfunnsutvikling: Hovedbegrunnelsen for å slå sammen fylkeskommuner fram
mot 2020, var å styrke fylkeskommunenes muligheter for å være faglig sterke regionale
utviklingsaktører. I hvilken grad Innlandet fylkeskommune fungerer bedre som aktør for
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samfunnsutvikling enn de to tidligere fylkeskommunene gjorde, er det delte synspunkter på
og en evaluering av dette er for tidlig.
Fagmiljøene i fylkeskommunen: I fylkeskommunens egen organisasjon er vurderingen at
fagenhetene i Innlandet fylkeskommune er sterkere og mer kompetente enn de var før
sammenslåingen. I tillegg til de ansatte fra tidligere Oppland og Hedmark fylkeskommuner,
ble rundt 160 personer overført fra Statens Vegvesen. Fylkeskommunedirektørens
saksfremstilling peker for øvrig på betydelig risiko for tap av kompetanse og negative
effekter for fylkeskommunens oppgaveleveranser ved fragmentering av fagmiljøer som en
konsekvens av en eventuell oppdeling av Innlandet fylkeskommune.
Geografiske forutsetninger: Kommunene Jevnaker og Lunner sluttet seg til Viken fra 1.
januar 2020 og omfattes således ikke av Innlandet fylkeskommune.
Endringer i ansvarsområde som resultat av regionreformen: I forbindelse med
regionreformen, ble fylkeskommunenes ansvarsområder noe justert. Det ble gjort mindre
oppgavetilførsler blant annet knyttet til integrering, friluftsforvaltning, kulturvern og
tilskuddsforvaltning. Det ble også gjort en betydelig oppgavetilførsel gjennom overføring av
ansvarsområder og kompetanse fra Statens Vegvesen for forvaltning av fylkesvegnettet.
Kostnadene ved etablering av Innlandet fylkeskommune: De økonomiske kostnadene for
etableringen av Innlandet fylkeskommune ble budsjettert til 90 millioner kroner. De
personalmessige kostnadene er ikke presist tallfestet. Flere fagmiljøer erfarte
kompetansetap som en konsekvens av oppgaveendringer og relokaliseringer.
Statlige overføringer: Det foreligger ingen utredning som klargjør hva de direkte
økonomiske konsekvensene vedrørende årlige statlige overføringer vil være ved en eventuell
oppdeling av Innlandet fylkeskommune. Siden sammenslåingen har det vært geografiske
justeringer, endringer i oppgaveportefølje samt endringer i folketall og demografisk
sammensetning.
Fylkeskommunale eierinteresser: Eierinteressene til fylkeskommunen er betydelige og er
redegjort for i dens eierskapsmelding. Ved en eventuell oppdeling vil de nyetablerte
fylkeskommunene i utgangspunktet overta eierskap etter fordelingen som forelå ved
etableringen av Innlandet fylkeskommune.
Administrative systemer: Konsekvensene ved oppsplitting av fylkeskommunens
administrative systemer (IKT og digitale verktøy), må utredes nærmere.
Vurdering:
En eventuell oppdeling av Innlandet fylkeskommune vil ikke medføre reetablering av
tidligere Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Disse ble avviklet ved etableringen av
Innlandet fylkeskommune og oppdeling av sistnevnte vil derfor medføre etablering av to nye
og mindre fylkeskommuner.
Forslaget til høringsuttalelse omfatter ingen vurdering av i hvilken grad avvikling av tidligere
Oppland og Hedmark fylkeskommuner i sin tid var en god eller dårlig beslutning.
Kortsiktige og langsiktige økonomiske konsekvenser
Det foreligger ingen detaljert utredning av de økonomiske kostnadene ved en eventuell
oppdeling av Innlandet fylkeskommune. Kommunedirektørens vurdering er at det er liten
grunn til å anta at de vil ligge vesentlig under kostnadene på 90 millioner ved etablering av
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Innlandet fylkeskommune. At de direkte økonomiske kostnadene eventuelt helt eller delvis
kan bli dekket av staten, vurderer kommunedirektøren som underordnet. Det dreier seg
uansett om fellesskapets midler som ellers ville vært tilgjengelig for samfunnsutvikling og
tjenesteyting.
Når det gjelder de mer langsiktige økonomiske konsekvensene, er det overveiende
sannsynlig at de administrative kostnadene ved etablering av to nye og mindre
fylkeskommuner, i sum vil øke. Gitt at oppgaveporteføljen består, vil forvaltning av denne
kreve oppbemanning i to nye fylkeskommuner som overstiger dagens kompetansebaser i
Innlandet fylkeskommune. Smådriftsulemper har økonomiske konsekvenser. Dette vil
medføre at midler som ellers kunne gått til fylkeskommunal samfunnsutvikling og
tjenesteyting, varig bindes i administrativ drift.
Hva som skjer med Jevnaker og Lunner ved en eventuell oppløsning av Viken, er det for tidlig
å si noe om. Når det gjelder fremtidig inntektsgrunnlag, så vil det ha en avgjørende
betydning hvor disse kommunene har sin tilhørighet.
Fylkeskommunens tilgjengelighet som samspillende samfunnsutvikler
Det er kommunedirektørens vurdering at større fylkeskommunale omstillingsprosesser har
negative kompetansemessige konsekvenser på kort sikt. Omstillingsperioden legger beslag
på personalressurser som ellers ville vært tilgjengelige for kommunene i arbeidet med
samfunnsutvikling, og for fylkeskommunen selv i håndteringen av de øvrige rollene.
Kommunedirektøren vurderer konsekvensen av enda en ny periode med omfattende
fylkeskommunal omstilling som negativ for fylkeskommunens evne til å fungere operativt
som aktiv samfunnsutvikler.
Fylkeskommunens resultater innen tjenesteyting og myndighetsutøving
Av fylkeskommunens egen redegjørelse, synes det ikke å kunne konkluderes med at en
oppdeling av Innlandet fylkeskommune vil gi bedre resultater verken innen videregående
utdanning, offentlig tannhelse, samferdsel eller veiforvaltning.
Risiko for tap av kompetanse
Risiko for tap av kompetanse er særlig knyttet til to forhold. For det første er erfaringene fra
etableringen av Innlandet fylkeskommune, at en andel av kompetansebasen søker seg bort
som en konsekvens av omstillingsprosesser og relokaliseringer. Behov for nyrekruttering og
tap av tjenesteleveranser fra fylkeskommunen, må derfor påregnes ved en eventuell
oppdeling. For det andre vil oppdeling av fagmiljøer i mindre enheter, i seg selv medføre en
stor utfordring for fagmiljøenes robusthet og kompetansenivå. Fagmiljøer med færre
kompetansepersoner er i seg selv mer sårbare for frafall og mindre attraktive som
arbeidsplasser.
Det kan argumenteres med at etableringen av hovedsete på Hamar har tappet regionen for
kompetansearbeidsplasser. For regionen så kan det derfor ha en positiv effekt å
«reetablere» kompetansearbeidsplasser på Lillehammer. Kommunedirektøren mener at
arbeidslivet under COVID-pandemien har vist oss at det er fult mulig å ha en mer
desentralisert sentraladministrasjon, også med dagens organisering.
Demokrati
Begrunnelsen for fylkeskommuner i Norge, er å ha demokratisk kontroll over
fylkeskommunenes ivaretakelse av sine fire roller. En oppdeling av Innlandet fylkeskommune
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vil gi kortere avstand mellom velgere og valgte. Det vil sannsynligvis bli flere folkevalgte
totalt enn det er i Innlandet fylkesting i dag, dette kan styrke den demokratiske
dimensjonen. Innbyggerne oppsøker for øvrig i liten grad fylkeshusene og digitale
hjelpemidler og nye arbeidsformer reduserer ulempene ved store avstander.
Konklusjon:
Etter kommunedirektørens vurdering vil en oppdeling av Innlandet fylkeskommune til to nye
og mindre fylkeskommuner, medføre risiko for reduserte økonomiske og
kompetansemessige ressurser til samfunnsutvikling og tjenesteleveranser både på kort og på
lang sikt. Dette gjelder uavhengig av om de negative økonomiske konsekvensene må
finansieres av fylkeskommunen selv, eller at de finansieres av statlige midler som ellers ville
tilfalt fellesskapet.
Både den nåværende og den forrige regjeringen har uttalt en intensjon om å styrke
fylkeskommunene i rollen som samfunnsutviklere. Kommunedirektøren vurderer at
sannsynligheten for at dette blir fulgt opp er større med større fylkeskommuner.
Flere andre aktører, både offentlige og private, har etter sammenslåingen av Hedmark og
Oppland slått seg sammen på tvers av tidligere fylkesgrense. En oppdeling vil selvfølgelig ha
konsekvenser for disse aktørene. Innlandet fylkeskommune har for øvrig inngått
samarbeidsavtaler med viktige Innlandsaktører på flere områder, en oppdeling vil bl.a.
medføre behov for reforhandling av inngåtte samarbeidsavtaler.
I stedet for å bruke betydelige midler på å dele opp Innlandet fylkeskommune i to mindre
fylker, mener kommunedirektøren det er mer formålstjenlig at fylkeskommunen
videreutvikler det arbeidet som er i gang.
Kommunedirektørens vurdering er at en oppdeling av Innlandet fylkeskommune i to mindre
og nye fylkeskommuner, ikke vil gi demokratisk gevinst av stor betydning og derfor ikke
forsvarer den betydelige risikoen for midlertidige eller varige svekkelser f.eks. i utøvingen av
fylkeskommunens øvrige tre roller; tjenesteyting, myndighetsøving og samfunnsutvikling.
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å anbefale at Innlandet fylkeskommune ikke
setter i gang en prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger og konklusjon, og anbefaler
at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess med søknad om oppdeling av
Innlandet fylkeskommune.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Eli Eriksrud

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 8/22
Behandling:
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål om sin habilitet. Han har permisjon fra sin
stilling som seksjonssjef i Innlandet fylkeskommune, og hans sjef er saksbehandler i høringen
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fra Innlandet fylkeskommune. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte. Ordfører Jon Halvor
Midtmageli fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering fremmet varaordfører
forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres som inhabil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd; Utfallet i saken om en eventuell oppløsning av Innlandet vil få
direkte betydning for ordfører med hensyn til arbeidssted. Det kan også være sannsynlig at
det vil medføre en endring i hans stillings faglige innhold. Dette kvalifiserer til en endring som
han vil merke i spesielt stor grad. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6
medlemmer i formannskapet. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem.
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som politisk rådgiver for Sp-gruppa i
fylkestinget. Marthe Lang-Ree fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering
fremmet varaordfører forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres habil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 5
medlemmer i formannskapet. Marthe Lang-Ree tiltrådte.
Stein Plukkerud (SP): Forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV:
1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende
folkeavstemmingen og følger flertallet.
2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse
på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale
demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt.
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt
forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer (2
Ap, 1 H).
Formannskapets innstilling:
1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende
folkeavstemmingen og følger flertallet.
2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse
på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale
demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt.
Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte.
Marthe Lang-Ree fratrådte.
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KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG
AVTALEFORHANDLINGER MM
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Formannskapet
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Kommunestyret

Vedlegg:
KS: Debatthefte 2022 «På samme lag» – KS spør
KS: Powerpoint-presentasjon – debatthefte 2022
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
KS ønsker kommunens innspill til årets debatthefte «På samme lag». Debattheftet er delt i to
temaer: 1) Nye, bærekraftige løsninger for arbeidslivet 2) En tillitsreform i og overfor
kommunesektoren.
Kommunedirektøren viser til de seks spørsmålene som er listet opp i saksutredningen, og
innspill til svar bak hvert av spørsmålene.
Saksutredning:
Bakgrunn
KS ønsker innspill til årets debatthefte «På samme lag».
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til mandatet for lønnsog avtaleforhandlinger og andre dagsaktuelle tema presentert gjennom debattheftet. I år
omhandler heftet spørsmål knyttet til prioriteringer i kommende hovedtariffoppgjør og
tillitsreformen i offentlig sektor. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS sitt
videre arbeid.
Kommunedirektøren legger i denne saken problemstillingene i debattheftet fram til politisk
behandling.
Nye, bærekraftige løsninger for arbeidslivet
Bærekraften til velferdssamfunnet utfordres når en økende andel av befolkningen ikke er i
arbeid. Det ligger et betydelig arbeidskraftspotensial i mer heltid, lavere sykefravær,
redusert utenforskap, lengre yrkesliv for seniorene, kompetanseutvikling og ny
oppgavedeling for riktig bruk av tilgjengelig kompetanse, samt økt bruk av digitale løsninger.
På tross av dette, er det en voksende erkjennelse av at kommunesektoren alene verken vil
Side 30 av 42

Sak 8/22
ha tilgjengelig kompetanse, kapasitet eller økonomiske rammer til å betjene innbyggernes
økte og endrede behov for tjenester. For å nå målet om bærekraftig utvikling, blir det
naturlig å etablere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet i et mye
større omfang enn vi har sett de siste tiårene.
I 2022 er det hovedtariffoppgjør, der det skal forhandles om både lønn og andre
arbeidsvilkår. Det er ventet at kommunesektorens rekrutteringsutfordringer blir et sentralt
tema. Kommunesektoren må fortsette å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
Lønn alene vil likevel i liten grad avhjelpe det langsiktige utfordringsbildet kommunene står
overfor, og framskrivningene viser at rekrutteringsutfordringene gjelder flere
profesjonsgrupper innen helse- og omsorgstjenesten.
KS sitt lønnssystem baseres på lik garantilønn for alle stillinger med lik utdanningslengde. De
siste årene før pandemien, ble arbeidstakere med universitets-/høgskoleutdanning prioritert
ved tariffoppgjørene. I 2021 vektla KS at hele laget i kommunesektoren hadde håndtert den
ekstraordinære situasjonen, og la opp til brede og samlende lønnsmessige tiltak med
prosentvise lønnstillegg. I tillegg ble det avsatt en pott til lokale lønnsforhandlinger, slik at
partene lokalt fikk mulighet til å fordele ut fra lokal lønnspolitikk og
rekrutteringsutfordringer.
Før partene møtes til forhandlinger i 2022 er om lag to prosent allerede brukt som følge av
lønnsglidning og høyt overheng. Dersom prognosene for årslønnsveksten fra 2021 til 2022
på om lag tre prosent stemmer, vil det kun være om lag én prosent disponibelt å forhandle
om. En slik ramme vil kreve tydelige prioriteringer.
En tillitsreform i og overfor kommunesektoren
Regjeringen har varslet en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler om å gi de
ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og den skal utformes i tett samspill med
brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i store offentlige virksomheter. Samtidig vil
regjeringen gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, som de viktigste
tjenesteyterne.
Tillit til og samarbeid med medarbeidere er grunnleggende i den norske ledelsesmodellen.
Det er medarbeiderne, gjerne sammen med brukere som er tettest på problemstillingene og
dermed løsningene. Tillit handler om at medarbeidere opplever autonomi og handlingsrom
gjennom å jobbe selvstendig, innenfor rammer satt av ledelsen. God ledelse i kommunal
sektor er avgjørende for å skape gode tjenester til innbyggerne.
Tilliten må balanseres med kontroll. Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret
for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Kommunedirektøren er
ansvarlig for internkontrollen med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og
forskrifter følges. God internkontroll bidrar i tillegg til at vedtatt politikk blir gjennomført, at
tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig. Godt
internkontrollarbeid gir tillit og trygghet for både ledere og medarbeidere og er viktig for
tilliten til kommunesektoren og lokaldemokratiet.
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Tilliten til kommuner og fylkeskommuner er også betinget av at hensyn til etikk,
rettssikkerhet og åpenhet ivaretas, og at man responderer og leverer på innbyggernes behov
og forventninger. Tilfredshet med offentlige tjenester betyr mye for befolkningens tillit i
Norge, men også høy utdanning, høy organisasjonsgrad og høy valgdeltakelse har positiv
effekt på tillit i samfunnet.
Staten stiller detaljerte krav til hvordan kommunene skal arbeide, og definerer konkrete
plikter og rettigheter som skal oppfylles. Det skaper dokumentasjons- og rapporteringsbehov
som den enkelte ansatte til slutt må bruke tid på. Mindre statlig detaljstyring og mer
tillitsbasert rammestyring av kommunene, som er de ansattes arbeidsgivere, vil redusere
tidsbruk på kontroll, rapportering og tilsyn og gi mer tid til å levere tjenester til innbyggerne.
Kommuneloven har siden 1992 bidratt til et mer samordnet og helhetlig rettslig rammeverk
for virksomheten i kommunesektoren. En tillitsreform i offentlig sektor bør ikke bidra til å
styrke båndene mellom de statlige og kommunale sektorinteressene, men heller stimulere til
mer samordnet utvikling og gjennomføring av politikk, også på tvers av forvaltningsnivåene.
KS kan bidra både som interessepolitisk aktør og utviklingspartner i det lokale arbeidet med
tillit i og til kommunesektoren.
Seks spørsmål KS ønsker belyst
De seks spørsmålene KS ønsker belyst er nummerert 1 – 6 nedenfor. I kursiv bak hvert av
spørsmålene følger kommunedirektørens forslag til innspill fra Øyer kommune.
1.

Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt,
eller bør den forhandles lokalt, ut fra lokale behov? Kommunedirektøren viser til at
før partene møtes til forhandlinger i 2022 er om lag to prosent allerede brukt som
følge av lønnsglidning og høyt overheng. Med prognoser for årslønnsvekst på om
lag tre prosent, vil det bare være om lag en prosent å forhandle om. Det er også et
poeng at det ble ført lokale forhandlinger høsten 2021. På dette grunnlaget bør den
begrensede økonomiske rammen i hovedtariffoppgjøret 2022 fordeles sentralt.

2.

Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral
lønnsdanning en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en
omfordeling med tydeligere opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre?
I så fall hvilke? Kommunesektoren står overfor betydelige utfordringer innenfor
pleie- og omsorgssektoren, stikkord er befolkningsutviklingen framover og allerede
registrerte rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere, leger, psykologer
og vernepleiere. For å skjøtte kommunenes forpliktelser innenfor helse- og
omsorgssektoren, bør sektoren nå gå bort fra «hele-laget-strategien» og løfte hele
eller deler av de stillingskategoriene der rekrutteringsutfordringene er størst.

3.

Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres? Kommunedirektøren har
ingen innspill til dette spørsmålet.
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4.

Hva vil kommunen/fylkeskommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en
tillitsreform, i egen organisasjon og overfor lokalsamfunnet? 1. I egen organisasjon:
Tilrettelegge for myndiggjorte medarbeidere gjennom fokus på profesjonalisering
av lederrollen, forbedring av informasjonsflyten, stor grad av åpenhet og å sikre
medvirkning i prioriterte prosesser. Når det gjelder profesjonalisering av lederrollen
må organisasjonen ha større fokus både på formell og uformell lederutvikling. 2.
Overfor lokalsamfunnet: Økt fokus på god informasjon, praktisere stor grad av
åpenhet og tilrettelegge gode medvirkningsprosesser i prioriterte saker. Høy grad
av bevissthet om og ryddighet når det gjelder utøvelsen av alle kommunens fire
roller; demokratisk arena, tjenesteprodusent, myndighetsutøver og
samfunnsutvikler.

5.

Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av
en tillitsreform i og overfor kommunesektoren? I debattheftet side 19 står det blant
annet «Den beste måten å få mindre tid på kontroll, rapportering og tilsyn og mer
tid til å gi innbyggerne tjenester, er mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert
rammestyring av kommunene». KS som interessepolitisk aktør må være
kommunenes vaktbikkje overfor statlige departementer og direktorater, statlig
appetitt på detaljstyring må stoppes. En idé: KS etablerer en lavterskelrapporteringsordning der kommunene kan melde små og store ordninger
kommunene reagerer på mht kontroll, rapportering og/eller tilsyn.

6.

Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for
kommunene/fylkeskommunene i gjennomføringen av en tillitsreform lokalt? Tilbud
om lederutvikling. Det eksisterer allerede mange gode tilbud, de er imidlertid dyre,
er det mulig å få gjort noe med det?

Vurdering:
Kommunedirektøren har ingen kommentarer utover innspillene til svar på de seks
spørsmålene.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til innspill på KS sine seks
spørsmål i årets debatthefte «På samme lag».
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Eli Eriksrud
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 9/22
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til innspill på KS sine seks
spørsmål i årets debatthefte «På samme lag».
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DISPONERING AV NÆRINGSFONDET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Henning Holmbakken
22/99

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg
1/22
Formannskapet

Møtedato
18.01.2022

9/22

27.01.2022

Kommunestyret

Vedlegg:
Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond - revidert okt-2017.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Særutskrift FSK-sak 116/21, møte 14.12.2021 – Kommunal kompensasjonsordning til
næringslivet.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Øyer kommune delte ut kr 1.773.000,- i kommunal kompensasjonsordning den 31.12.2021.
Det kom inn 14 søknader, 7 fikk tilskudd. I etterkant har det kommet frem at flere ikke søkte,
men har stort behov for kapital.
I formannskapet den 14.12.2021 ble 5 søknader til det kommunale næringsfondet utsatt
grunnet den usikre situasjonen for reiselivet. Innstillingen for 2 av søknadene, som var
positive, foreslås endret til avslag slik at midlene kan øremerkes en ny utlysning basert på
den kommunale kompensasjonsordningen.
Saldoen for det kommunale næringsfondet er kr 284.290,-, og det er en rest i det
kommunale næringsfondet med statlig støtte på kr 43.666,-. Tilsammen kr 327.956,-.
Dersom formannskapet støtter forslagene til vedtak fra kommunedirektøren i de 5
søknadene til næringsfondet, vil saldoen i etterkant være kr 227.956,-.
Konklusjon
Kommunedirektøren ber formannskapet vurdere om de resterende midlene kan brukes til
krisehjelp for rammede bedrifter i forbindelse med pandemien. Dette vil i så fall kreve en
endring i retningslinjene for næringsfondet da en slik disponering vil bryte med disse, som
blant annet sier:
● Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig
overføring over offentlige budsjett.
● Næringsfondet kan ikke brukes til gjeldssanering.
● Midler fra fondet skal ikke brukes til ordinær drift.
● En bedrift kan motta til sammen 200.000 EURO (omregnes i forhold til referansekurs
fastsatt av ESA hvert år) i bagatellmessig støtte over en treårs periode.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:

o “Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette
retningslinjene for næringsfondet.”
2. Kommunedirektøren kunngjør en ny utlysning basert på den kommunale
kompensasjonsordningen fra 22. desember 2021.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader så raskt som mulig i samsvar
med FSK-sak 116/21.
4. Formannskapet vurderer om fondet skal tilføres ytterligere midler.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Henning Holmbakken

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 1/22
Behandling:
Næringsrådgiver Henning Holmbakken informerte om Øyer kommunes gjennomføring av
vedtak i sak 116/21 i formannskapet 14.12.2021 og næringslivets situasjon nå.
Brit K Lundgård (Ap): Forslag til endring i pkt 5 – ikke støtteverdige tiltak - i Retningslinjene
for næringsfondet i forbindelse med Covid 19 tiltakene, fra Øyer Ap/Øyer H:
Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet kan i forbindelse med ekstraordinære tiltak tildele støtte selv om det er gitt
betydelig støtte over offentlige budsjetter.
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Nisveta Tiro: Forslag fra Øyer Sp/Øyer SV:
Innstilling til kommunestyret:
Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:
“Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene for
næringsfondet.”
Forslag til nytt punkt i vedtak:
Formannskapet gjennomfører ekstraordinært møte når størrelsen og vilkår for kommende
kompensasjonsordning er kjent.
Avstemming:
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til innstilling og til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Øyer Ap/ Øyer H sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Side 36 av 42

Sak 9/22

Formannskapets vedtak:
1. Kommunedirektøren kunngjør en ny utlysning basert på den kommunale
kompensasjonsordningen fra 22. desember 2021.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader så raskt som mulig i samsvar
med FSK-sak 116/21.
3. Formannskapet vurderer om fondet skal tilføres ytterligere midler.
4. Formannskapet gjennomfører ekstraordinært møte når størrelsen og vilkår for
kommende kompensasjonsordning er kjent.

Formannskapets innstilling:
Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:«Formannskapet kan i spesielle og
uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene for næringsfondet.»
Retningslinjene for næringsfondet punkt 5 første punkt endres til:
«Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring
over offentlige budsjett.
Formannskapet kan i forbindelse med ekstraordinære tiltak tildele støtte selv om det er gitt
betydelig støtte over offentlige budsjetter».
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STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Henning Holmbakken
21/1423

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
11/22
Formannskapet

Møtedato
18.01.2022

10/22

27.01.2022

Kommunestyret

Vedlegg:
Saksprotokoll FSK-sak 51/21, møte 18.05.2021 – Realisering av Entré Øyer
Saksprotokoll FSK-sak 74/21, møte 17.08.2021 – Organisering av Entré Øyer
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksutredning:
Bakgrunn:
Entré Øyer er midt i fase 3 av utviklingen, og prosjektet går som planlagt. Dog ble ikke den
formelle organiseringen gjennomført høsten 2021 som vedtaket i FSK-sak 74/21, møte
17.08.2021 forutsatte. Aksjonærene i Hafjell Arrangement AS ble ikke enige om
omorganiseringen av selskapet.
Det ble signert en avtale mellom Æra AS (og Ihuga AS) og Hafjell Arrangement AS om
gjennomføring av fase 3.
Øyer kommune bevilget i FSK-sak 51/21, møte 18.05.2021 kr 600.000,-, som skulle overføres
til Hafjell Arrangement AS. Dette er ikke effektuert, da forutsetningene i vedtaket i FSK-sak
74/21 ikke ble oppfylt. De påløpte kostnadene p.t er kr 700.000,-. Av disse er
kr 75.000,- belastet Øyer kommune.
Vi er derfor i den situasjonen at prosjektet er godt i gang og kostnader har påløpt, men det
er ikke utbetalt tilskudd som forutsatt.
Det er etablert en styringsgruppe med 5 politiske representanter fra Øyer kommune (3),
Lillehammer kommune (1) og Innlandet fylkeskommune (1). Det har kommet ønske fra
næringslivet om å bli representert i styringsgruppa, og styringsgruppa selv foreslår at
næringslivet oppnevner 2 representanter.
Innlandet fylkeskommune bevilget kr 900.000,- til ENTRÉ ØYER i desember 2021.
Disponeringen av disse midlene kommer som sak til formannskapet i februar 2021.
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Konklusjon
Siden Hafjell Arrangement AS ikke har endret navn som forutsatt, men i praksis er avtalepart
i prosjektet må det fattes et nytt vedtak i saken.
Det er kr 124.550,- i rest fra prosjektet “sirkulær mobilitet” som kan tilføres prosjektet.
Det har kommet innspill om at næringslivet bør bli representert i styringsgruppa.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSKsak 74/21 på kr 600.000,2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.
3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra
prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER.
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot
hovedleverandørene til prosjektet.
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet.
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2021 med status for
prosjektet.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Henning Holmbakken

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.01.2022 sak 11/22
Behandling:
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Arrangement AS.
Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold
til forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6
medlemmer i formannskapet.
Stein Plukkerud (Sp): Forslag til nytt pkt 8 fra Øyer Sp/Øyer SV:
8.Styringsgruppa utarbeider og fremlegger oversikt over organisering og budsjett for videre
arbeider.
Brit K Lundgård (Ap): Forslag til nytt pkt 8 fra Øyer Ap/Øyer H:

8.Styringsgruppa utarbeider og fremlegger oversikt over forprosjektet for organisering,
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeider.
Omforent forslag til nytt pkt 8:
8.Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering,
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret.
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Avstemming:
Kommunedirektørens forslag til innstilling og omforent forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig
vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet.
Formannskapets innstilling:
1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSKsak 74/21 på kr 600.000,2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.
3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra
prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER.
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot
hovedleverandørene til prosjektet.
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet.
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2021 med status for
prosjektet.
8. Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering,
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret.
Roar Øien (H) tiltrådte.
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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.01.2022 - HJELP TIL HUSSTANDER MED
STRØMREGNING
ØYER ARBEIDERPARTI
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jon Halvor Midtmageli
21/3302

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
11/22
Kommunestyret

Møtedato
27.01.2022

Interpellasjon til kommunestyremøte 27.01.2022
Fra Øyer Arbeiderparti

En håndsrekning- fornyet interpellasjon

Vi viser til vår interpellasjon til kommunestyret før jul som ikke ble behandlet da fristen for å
fremme interpellasjonen ikke var overholdt. Vi fremmer derfor en ny interpellasjon med
samme tema, men med revidert ordlyd.
Interpellasjon til Øyer kommunestyre fra Øyer Arbeiderparti.
Vår bekymring for rekordhøye strømpriser har ikke blitt mindre, den har økt etter at det
statlige tilskuddet er klart. Støtten var mindre enn forventet og det er mange som fortsatt
ikke vet hvordan de skal betale den regninga som er kommet og de andre som kommer
denne vinteren.
Strømprisene er fortsatt sjokkerende høye over tid og mange sliter med å betale de
regningene som kommer. Vi er fortsatt av den oppfatning at kommunen som eier 30% av
Gudbrandsdal Energi skal stille opp og gi en håndsrekning til de som sliter.
Vi er opptatt av folk skal slippe å fryse og ha råd til å bruke strøm til oppvarming, matlaging,
vasking av klær, ta seg en dusj og få gjort sine daglige oppgaver uten å ha en klump i magen
for hvordan de skal få betalt strømregninga.
Etter våre opplysninger er det 2 286 fastboende husholdninger i Øyer kommune. Mange av
disse husstandene klarer fint de regningene som kommer, men mange gjør ikke det. Vi er
bekymret da vi vet at det er svært mange barn i Øyer som lever i lavinntektsfamilier,
ekstraordinære strømutgifter forverrer deres situasjon. Vi foreslår at kommunen yter et
tilskudd på kr. 3 000,- pr. fastboende husstand som et engangstilskudd etter søknad. Det
etableres en enkel søknadsprosedyre og de som søker får. Dette vil være en kjærkommen
hjelp for mange. Vi legger til grunn at tilskuddet utbetales så snart som mulig.
Hvis alle husstander søker og får, vil tiltaket koste Øyer kommune kr. 6.858.000 kroner. Vi
tror ikke det blir så mye, men forslår at tiltaket dekkes av kommunens disposisjonsfond.
Øyer 19.01.2021
Brit K Lundgård
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REFERATER - KST 27.01.2022

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Laila Odden
22/5

Arkiv: FMBOK 033

Saksnr.: Utvalg
12/22
Kommunestyret

Møtedato
27.01.2022

LEDERAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG KOMMUNEDIREKTØR 2022
OPPDATERT FORELØPIG MØTEPLAN 2022 POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Laila Odden
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