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ÅRSREGNSKAP 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 21/289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
64/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 med noter, av 22. februar 2021 
2. Kommunedirektørens årsberetning 2020, av 27. mars 2021 
3. Rapportering på styringskort 2020 
4. Revisjonsberetning 2020, Innlandet Revisjon, av 15. april 2021 
5. Kontrollutvalgets uttalelse, av 28. april 2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 156/19 Økonomiplan 2020-2023 – Årsbudsjett 2020 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2020 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykninger. 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Kommunestyret vedtar framlagt årsregnskap 
og årsberetning for 2020.  
 
Saksutredning: 
I henhold til Kommuneloven § 14-3 legges kommunedirektørens årsberetning fram sammen 
med årsregnskap for 2020. Som vedlegg i årsberetningen inngår tjenesteenhetenes rapport-
ering på styringskort 2020.  
 
Øyer kommunes driftsregnskap for 2020 er avlagt i balanse etter at det er foretatt strykning 
av kr 5 209 430,49 i avsetning til disposisjonsfond. 
 
Netto driftsresultat for 2020 er 8,3 millioner kr. Dette utgjør 1,5 % av brutto driftsinntekter. 
Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat på 1,1 %. 
 
Det er avsatt 6,5 millioner kr til disposisjonsfond i 2020. Opprinnelig var det budsjettert 
med 9,3 millioner kr i avsetning, mens justert budsjett tilsier 11,7 millioner kr i avsetning. 
Av dette er 5,2 millioner strøket som følge av årets merforbruk. Det er brukt 3,9 millioner kr 
fra disposisjonsfond, netto avsetning utgjør 2,5 millioner kr.  
 
I 2020 er det merforbruk på selvkostområde slam og reguleringsplan, på henholdsvis kr 
68 000 og kr 1 667 000, som ikke er dekket inn av selvkostfond. 
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 2 217 000 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2020 og 
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skal utgiftsføres over kommende 7 år. 
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2020 er gjort opp i balanse. Egenkapitalinnskudd KLP 
er finansiert ved bruk av lån, da det ikke er tilstrekkelig egenfinansiering i investeringsregn-
skapet. Dette er oppført som listeført feil ved regnskapsavslutning, og vil bli korrigert for i 
2021.  
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 15. april 2021. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for 
analyse og vurderinger av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer 
kommune. 
 
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan 
et negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond (bundet driftsfond), eller skape et 
framførbart underskudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyr-
ene for den enkelte selvkosttjeneste kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen 
fond for de ulike tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond.  
 
Selvkostfunksjon Slam har negativt resultat i 2020 på kr 68 000. jfr. regnskapsnote 14. Dette 
er framførbart underskudd for kommende år. Det er også negativt resultat på selvkostfunk-
sjon Reguleringsplan på kr 1 667 000. Ifølge nye retningslinjer (gjeldende fra 1.1.2020) kan 
det ikke framføres underskudd for selvkostområdene etter plan- og bygningsloven, men det 
har i etterkant kommet signaler om at bestemmelsen ikke skal gjelde for reguleringsplaner. 
Dette legges derfor fram som framførbart underskudd for 2020 i påvente av avklaringer fra 
departementet omkring dette.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan 

på kr 1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør Økonomisjef 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 52/21 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen vedlegges 
protokollen. 
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan 

på kr 1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 
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FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 &14  
Arkivsaksnr.: 21/741     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
65/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport for Øyer kommune per 31.12.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes finansreglement  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar framlagt finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 
2018 (KS-sak 79/18), skal kommunedirektøren i forbindelse med rapportering gjennom året 
legge fram for kommunestyret status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i tillegg foretas risikovurdering-
er. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og 
status ved utgangen av året. 
 
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og 
andre midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko.  
 
Vurdering: 
Tabellene i finansrapporten, sammenholdt med kommunedirektørens kommentarer, gir 
oversikt og status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
og kommunens gjeldsportefølje. Det rapporteres ikke om avvik i forhold til kommunens 
vedtatte finansreglement.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør Økonomisjef  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 53/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
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ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 21/738     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
66/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2020 
til orientering. Samlet har de 16 prosjektene merforbruk i forhold til bevilget budsjettramme 
på kr 347 000. To VA-investeringsprosjekter (sjølkost) har et samla mindreforbruk på 
kr 1 135 000 etter at ett av prosjektene ikke er gjennomført. 
 
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
legges fram sluttrapport til kommunestyret for de enkelte investeringsprosjekter. Her fram-
legges samlesak for 18 prosjekter som er sluttført i 2020, herav to VA-prosjekter. Det ene 
VA-prosjektet har det ikke vært grunnlag for å gjennomføre.  
 
Økonomisk sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostna-
der sett opp mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette 
hensyntatt og omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt. 
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Prosjektnr Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik Periode
001017 Office365 1 050 1 384 -334 2017-2019
001023 Oppvekstadministrativt system 400 400 0 2019-2020
001053 Kjøp Microsoft office lisenser - sikker sone 500 415 85 2020
001055 Kjøp av iPader i skole 500 714 -214 2020
001060 Kjøp av IKT-utstyr 2020 500 303 197 2020
001134 Ombygging kontorbygg FamIn 1 500 1 680 -180 2017-2020
001213 Asfaltering kommunale veger 1 000 1 000 0 2018-2020
001214 Flomsikring og rydding av bekker 700 723 -23 2018-2020
001221 Bakketun bofellesskap 2019 680 654 26 2019-2020
001223 Kantine Bakketun - oppgradering 200 199 1 2019-2020
001306 Solvang skole - asfaltering p-plass/inngang 700 716 -16 2020
001307 Vidarheim barnehage - tak gymsal 500 454 46 2020
001308 Vidarheim barnehage - nytt kjøleaggregat 125 88 37 2020
001309 Øyer ungdomsskole - varmegjenvinner 450 432 18 2020
001310 Aurvoll skole - asfaltering 300 300 0 2020
001320 Solvang amfi - høytaleranlegg 320 310 10 2020

Totalt 9 425 9 772 -347
006016 Brattbakken industriområde - pumpestasjon 1 000 0 1 000 Ikke gjennomført
006203 Rehab.  ledningstrekk Skogvegen til Bakkevegen 1 320 1 185 135 2020

Totalt VA 2 320 1 185 1 135  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlegg med prosjektlederes økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt. 
Det ble varslet merforbruk på xx prosjekter i kvartalsrapportering 2020, dette gjelder xxx 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør Økonomisjef 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 54/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
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påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
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OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 &61  
Arkivsaksnr.: 21/743     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
67/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2020 til 2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 81/20 Justering av investeringsbudsjett 2020 – periodisering mellom år 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at ubenyttede investeringsmidler på 52,3 millioner kr overføres fra 2020 til 2021 
i henhold til tabellvedlegg. Investeringene som overføres fra 2020 finansieres ved mer-
verdiavgiftskompensasjon og bruk av lån. Vedtaket innebærer økt låneopptak på 39,5 
millioner kr i 2021, etter først å benytte ubrukte lånemidler. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, dette medfører at budsjetterte pro-
sjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i 
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse. 
 
I denne saken foretas en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2020 til 2021, for 
prosjekter med utsatt framdrift. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tid-
ligere enn 2020. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak. 
 
I sak 81/20 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med ut-
satt framdrift. Dette danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2020 til 2021. 
Samlet foreslås overført investeringsmidler på 52,3 millioner kr. Vedlagt tabell viser hvilke 
prosjekter dette gjelder. 
 
Økningen i investeringsbudsjett 2021 finansieres ved bruk av lån samt merverdiavgiftskom-
pensasjon for investeringer.  
 
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 47,3 millioner kr. Ved inngangen til 
2021 er ubrukte lånemidler balanseført med kr 7 749 509,15. På bakgrunn av denne saken 
økes lånefullmakten i 2021 til 39,5 millioner kr.  
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Videreutlån (startlån) finansieres med bruk av lån til videreutlån. Ved utgangen av 2020 er 
ubrukte lånemidler startlån balanseført med kr 7 448 024,44. Disse midlene overføres til in-
vesteringsbudsjett 2021, uten behov for nytt låneopptak.  
 
For status og framdrift i de enkelte prosjekter vises til tertialrapportering.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på 52,3 millioner kroner i 

henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer:  kr 5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 47 285 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 39,5 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør Økonomisjef 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 55/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på 52,3 millioner kroner i 

henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer:  kr 5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 47 285 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 39,5 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  
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ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 21/1151     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
68/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 1. tertial 2021 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
3. Rapportering på gjennomført brukerundersøkelse Plan og utvikling  
4. Sammendrag av brukerundersøkelse Plan og utvikling (mars 2021) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Det legges fram økonomiske årsprognoser etter 1. tertial. Årsprognose for Øyer kommune 
samlet er negativ på grunn av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene i størrelsesorden 20 
millioner kroner. Det er særlig innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester det er stor 
ubalanse. Tiltak for å redusere merforbruk omtales i rapporten og følges opp videre. 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning, og 
ber om at det foretas budsjettjusteringer for tom investeringsprosjekter som omtalt i 
rapporten.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 30. april 2021, og vurdering 
av prognoser for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 8,3 million for kommunen etter første tert-
ial. Den negative prognosen skyldes ubalanse i tjenesteenheter på til sammen 19,3 millioner 
kroner. Først og fremst er dette innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, men det 
er også utfordringer innen skole og tekniske tjenester. Årsprognosene inneholder mer-
utgifter som følge av pandemien. Det rapporteres på påløpte merutgifter per 30. april, som 
totalt beløper seg til 3,3 millioner kroner.  
 
Etter første tertial er det kjent at kommunen blir kompensert med økt rammetilskudd på 6,5 
million kroner for å dekke merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien. Dette er 
hensyntatt i samlet årsprognose. Når det gjelder skatteinngang er det usikkerhet knyttet til 
årsprognose så tidlig på året, men ut fra periodisert budsjett per 1. tertial meldes det om en 
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inntektssvikt på 4,5 million kroner i 2021. Videre meldes det om inntektssvikt på 0,7 
millioner kroner i forhold til kommunens integreringstilskudd. 
 
Det meldes om besparelser på renteutgifter på anslagsvis 2 millioner kroner, økt eiendoms-
skatt på 0,7 millioner kroner og merinntekter knytta til utbytte fra Gudbrandsdal Energi 
Holding AS på 7 millioner kroner.   
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Pågåen-
de prosjekter er innenfor vedtatt bevilgning med unntak av to prosjekter; Kjøp av iPader i 
skole og varmegarasje for hjelpemidler på Solvang skole. Disse er nærmere omtalt i rapport-
eringen. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 150 000 fra prosjekt med mindre-
forbruk (Støyskjerming i Skriua) og tilleggsbevilgning på kr 230 000. 
 
Det legges fram sammendrag av brukerundersøkelse gjennomført for Plan og utvikling, i 
henhold til kommunestyrevedtak i sak 82/20. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder.  
 
Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer i drift per første tertial, men legger 
opp til at økt rammetilskudd for å dekke merutgifter som følge av pandemien fordeles til 
tjenesteenheter med slike utgifter etter andre tertial, når det foreligger tydeligere årsprog-
noser.  
 
Ved rapportering etter årets tre første måneder er det fortsatt usikkerhet rundt flere av 
prognosene, og det er behov for videre oppfølging og tiltak fram mot neste rapportering. 
Ubalansen i drift av tjenester er alvorlig, og følges opp med tiltak for å redusere merfor-
bruket.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investerings-

prosjekt 001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - 
støyskjerming.  

3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – 
kjøp av iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låne-
opptak i 2021. 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør  Økonomisjef 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 56/21 
 
Behandling: 
Konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand holdt en kort innledning. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 for Øyer SP og Øyer 
SV: 
Som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen i kommunen ønsker 
formannskapet å følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering skal formannskapet få 
en statusrapportering hver måned gjennom 2021. Rapporteringen skal være muntlig og skille 
mellom ordinær drift og konsekvensene av korona pandemien. Rapporteringen skal 
inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 
2021, samt en vurdering av prognose og behov for ytterligere tiltak for å komme i balanse 
ved årets slutt.   
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt forlag til nytt punkt 4 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investerings-

prosjekt 001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - 
støyskjerming.  

3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – 
kjøp av iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låne-
opptak i 2021. 

4. Som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen i kommunen ønsker 
formannskapet å følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering skal 
formannskapet få en statusrapportering hver måned gjennom 2021. Rapporteringen 
skal være muntlig og skille mellom ordinær drift og konsekvensene av korona 
pandemien. Rapporteringen skal inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak 
vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 2021, samt en vurdering av prognose og behov 
for ytterligere tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.   
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PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - ENDELIG VEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 – Endelig utkast 
2. Høringsuttalelser  

a. Lillehammer kommune, av 13.4.2021 
b. Statens vegvesen, av 14.4.2021 
c. Jordvernalliansen i Innlandet, av 23.4.2021 
d. Innlandet fylkeskommune, av 22.4.2021 
e. Statsforvalteren i Innlandet, av 26.4.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tidligere politisk behandling 
Kunnskapsgrunnlag  
 
Sammendrag: 
Forslag til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 har ligget ute til offentlig høring i peri-
oden 23. mars – 23. april 2021, og det har kommet inn 5 høringssvar og innspill. Disse er 
vurdert og innarbeidet i planstrategien. Kommunestyret vedtar Planstrategi for Øyer 
kommune 2020-2023. 
 
Saksutredning: 
Formannskapet i Øyer behandlet utkast til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 i møte 
16.3.2021 og gjorde følgende vedtak: 
 

- Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
- Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriter-

te oppgaver fra 2022 (Vedtatt i KST 02.02.2021, sak 16/21). 
- Arbeidet med avgrenset revisjon starter i 2021 og ses i sammenheng med tilsetting 

av ny kommunedirektør. 
 
Høringsdokumentet ble oppdater for å reflektere punkt 2 og 3 i formannskapets vedtak før 
det ble sendt ut. Invitasjon til høring ble sendt til Lillehammer kommune, Gausdal kommune, 
Ringebu kommune, Stor-Elvdal kommune, Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkes-
kommune, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat, og høringen ble lagt 
ut på kommunens nettsider. Det kom inn høringssvar fra 4 av mottakerne, og i tillegg kom 
det innspill fra Jordvernalliansen i Innlandet.  
 
Innspillene i sin helhet er vedlagt, og en oppsummering følger her.  
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1. Statens vegvesen (SVV) 
Statens vegvesen mener planarbeidet er utført i tråd med nasjonale forventninger til regio-
nal og kommunal planlegging. I tillegg til de føringer som er lagt til grunn for planstrategien 
viser SVV til statlige planretningslinjer og gjeldende Nasjonal transportplan. SVV mener det 
er positivt at det legges opp til en revidering av Øyer kommunes trafikksikkerhetsplan og 
minner om at kommunens trafikksikkerhetsplan bør revideres minimum hvert 4. år.  
 
2. Lillehammer kommune 
Lillehammer kommune ber Øyer kommune om å innarbeide en interkommunal plan for fjell-
områdene, med oppstart i 2022, i planstrategi 2020-2023. 
 
3. Innlandet fylkeskommune  
Innlandet fylkeskommune mener Øyer kommune har framlagt et kort planprogram med et 
kunnskapsgrunnlag og en folkehelseprofil som vedlegg. Fylkeskommunen viser til at folke-
helse som tema skal drøftes i planstrategien, og at en drøfting av problemstillinger knyttet til 
folkehelse som er løftet fram i kunnskapsgrunnlaget bør inngå i planstrategien. 
 
Fylkeskommunen påpeker at konklusjoner på spørsmålsstillinger fra kunnskapsgrunnlaget 
ikke er synliggjort i planstrategien. Videre mener fylkeskommunen at en avgrenset revisjon 
av kommuneplanens samfunnsdel, som skissert i høringsutkast til planstrategi, burde vært 
gjort i arbeidet med planstrategien. 
 
I forhold til at planstrategien bygger på FNs bærekraftsmål stiller fylkeskommunen spørsmål 
ved om det burde vært flere mål enn samarbeid som var aktuelle å velge ut og konkretisere 
for en landbruks- og reiselivskommune som Øyer.  
 
Det oppfattes som positivt at kommunens klima- og energiplan skal revideres i 2022-23, og 
at det pågår revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
Innlandet fylkeskommune viser til prosjektet «Bevar bygg – bevar klima» som har pågått 
siden 2020, og anbefaler Øyer kommune å legge dette til grunn for videre planlegging.  
 
Det påpekes at Øyer har et næringsliv som bæres av reiselivet, og at vurderinger omkring 
hvordan kommunen kan legge til rette for flere bein å stå på med fordel kunne vært løftet 
opp i arbeidet med planstrategien.  
 
Det vises til at sentrumsutvikling er sentralt for kommunal planlegging, og Innlandet fylkes-
kommune framhever at gode avklaringer av tålegrense knytta til hytteutbygging vs. reiselivs-
satsing og forholdet mellom kalde og varme senger er sentralt for å sikre kvalitet og godt 
samarbeid om utvikling. Videre vises det til at fritidsbebyggelsen generer mye trafikk internt 
på destinasjonen og i Øyer sentrum, og det reises som spørsmål hvordan transporten knyttet 
til fritidsbebyggelsen kan reduseres, være arealeffektiv og samtidig bidra til et levende 
sentrum og positiv utvikling for lokalt næringsliv.  
 
Til sist nevnes at det i forslag til handlingsprogram for fylkesveger 2022-25 er foreslått midler 
til bygging av fortausløsning langs FV 2556, og at dette er foreslått som spleiselag mellom 
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kommune og fylkeskommune. Tiltaket må synliggjøres i en evt. sentrumsplan/ideskisse for 
Tretten sentrum. 
 
4. Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalteren vurderer at Øyer kommunes forslag til planstrategi er svært godt, at kunn-
skapsgrunnlaget tar for seg relevante tema, er oversiktlig å sette seg inn i, og er utformet 
med en god kobling til FNs bærekraftsmål. 
 
Det anbefales at kommunen oppsummerer erfaringer fra håndtering av koronapandemien, 
da dette kan gi verdifulle innspill både til planprioritering og videre planarbeid. Videre vises 
det til at Øyer er en stor hyttekommune, og at det er en generell forventing til hyttekom-
munene i Innlandet at samlede virkninger av hytteutviklingen (samfunnsmessige, miljømess-
ige og økonomiske) evalueres. Statsforvalteren mener at disse to vurderingene alternativt 
kan gjøres i forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Statsforvalteren støtter at det legges opp til en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 
fra 2014, men at de deler av planen som fungerer bra videreføres. Når det gjelder arealdelen 
og planlagt avgrenset revisjon, viser statsforvalteren til sitt innspill om en samlet vurdering 
av hytteutviklingen før det legges til rette for ytterligere utbygging.  
 
Det omtales som positivt at kommunen vektlegger å ferdigstille kommunedelplan for Øyer 
sør, da dette vil bidra til å sikre helhetlig arealavklaring i et område med stort utbyggings-
press. Statsforvalteren påpeker at arealplantema som er viktig å avklare for denne delen av 
kommunen er blant annet overvannshåndtering og klimatilpasning og sammenhengende 
grønnstruktur.  
 
Statsforvalteren mener planstrategien inneholder gode vurderinger på områdene oppvekst 
og helse, og ser det som positivt at kommunen arbeider med Plan for livsløp som vil kunne 
se tjenesteområdene i sammenheng. Det gis innspill til arbeidet med Plan for livsløp.   
 
Kommunenes rolle for å nå Norges mål om reduksjon av klimagassutslipp og lavutslippssam-
funn påpekes. Statsforvalteren viser til omtale av avfall under kapittel energi, klima og miljø i 
kunnskapsgrunnlaget, og etterlyser videre oppfølging av temaet. Videre anbefales at 
revidering av kommunens energi- og klimaplan gjennomføres så raskt som mulig, og innen-
for foreslått tidsramme.  
 
Til sist omhandler høringssvaret fra statsforvalteren samfunnssikkerhet og beredskap, der 
det omtales som positivt at dette løftes fram som eget tema i kunnskapsgrunnlaget. Det vis-
es til tidligere tilsyn og planverket innenfor samfunnssikkerhet og beredskap omtales. Det 
vises også til at planstrategien skal vurdere om det er behov for å oppheve eller revidere 
gjeldende planer som følge av klimaendringene. 

 
5. Jordvernalliansen i Innlandet 
Jordvernalliansen i Innlandet viser til at Øyer kommune er blant den halvdelen av kommune-
ne i Innlandet som har bygd ned mest matjord i Innlandet i perioden 2005 til 2019. Jord-
vernalliansen i Innlandet ber Øyer kommune om å skjerpe jordvern som føring i planstrate-
gien, samt i påfølgende arbeid med revisjoner av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.   
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Vurdering: 
Flere av høringssvarene påpeker overordna føringer for planstrategien, utover det som er 
eksplisitt nevnt i høringsutkastet. Dette gjelder blant annet Jordvernalliansen som påpeker 
jordvern og Statens vegvesen som viser til statlige planretningslinjer og gjeldende Nasjonal 
transportplan. Planstrategi for Øyer kommune inneholder ikke en uttømmende liste over 
alle nasjonale og overordna føringer og retningslinjer, men dette vil bli ivaretatt i arbeidet 
med den enkelte plan.   
 
I høringssvarene inngår direkte innspill og kommentarer til planstrategien, men også innspill 
til pågående og framtidig kommunalt planarbeid. Alle disse innspillene vil bli tatt med videre 
i arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner og andre 
omtalte temaplaner, og omtales ikke nærmere i denne sak. 
  
Lillehammer kommune ber om at Øyer kommune innarbeider interkommunal plan for fjell-
områdene i planstrategien, med oppstart i 2022. Dette etter innspill fra Lillehammer og om-
land turistforening og Nettverket for regional Fjellgrense da Lillehammer utarbeidet sin plan-
strategi. Kommunedirektøren ser verdien av å delta i et slik regionalt samarbeid, og foreslår 
at interkommunal plan for fjellområdene innarbeides i planstrategien for Øyer. Deltakelse 
kan skje etter ferdigstillelse av kommunedelplan Øyer sør og lokale planer som er politisk 
prioritert i planstrategien; Klima- og energiplan, avgrenset revisjon av kommuneplanens 
arealdel og sentrumsplan/ideskisse Tretten. Ut fra dette anbefales oppstart i 2023, og det 
forutsettes opprettholdt økt planressurs. 
 
Innlandet fylkeskommune påpeker i sitt høringsinnspill at en drøfting av problemstillinger fra 
kunnskapsgrunnlaget bør inngå i planstrategien, dette gjelder særlig i forhold til tema 
folkehelse. Videre mener fylkeskommunen at en avgrenset revisjon av samfunnsdelen burde 
vært gjort i arbeidet med planstrategien, sammen med en statusgjennomgang av kom-
muneplanen. Kommunedirektørens vurdering er at de problemstillinger som er reist i kunn-
skapsgrunnlaget har vært et grunnlag for diskusjon og politiske prioriteringer i arbeidet med 
planstrategien, og at dette har fungert. Prosessen kunne vært gjort mer omfattende, men 
dette har vært et tids- og ressursspørsmål under vegs. Når det gjelder samfunnsdelen ser en 
at avgrenset revisjon kunne vært gjort i arbeidet med planstrategien, også dette har vært et 
ressursspørsmål.  
 
Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om ikke flere av FNs bærekraftsmål er aktuelle å kon-
kretisere for en landbruks- og reiselivskommune som Øyer. Dette er diskutert under vegs, og 
det har vært en politisk prioritet å velge ut ett mål; samarbeid. Det understrekes at kunn-
skapsgrunnlaget er utarbeidet med god kobling til FNs bærekraftsmål, og at framtidig kom-
munalt planarbeid skal bygge på bærekraftsmålene.  
 
Innlandet fylkeskommune tar opp flere tema og spørsmålsstillinger i sitt høringsinnspill som 
vil bli fulgt opp i videre kommunalt planarbeid. Heriblant hvordan kommunen kan legge til 
rette for flere bein å stå på i næringslivet enn reiseliv, tålegrense knyttet til hytteutbygging, 
forholdet mellom kalde og varme senger og hvordan transporten til fritidsbebyggelse kan 
reduseres og være arealeffektiv.  
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Fylkeskommunen påpeker at kommunen må synliggjøre tiltak om spleiselag for å bygge for-
tausløsning langs FV 2556 i sentrumsplan/ideskisse for Tretten sentrum. Dette vil bli fulgt 
opp, og tiltaket foreslås lagt inn i Øyer kommunes investeringsplan som er under revidering.  
 
Statsforvalteren støtter kommunens vurdering med å gjennomføre en avgrenset revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel, og spiller inn tema som bør tas med i den sammenheng. 
Dette vil bli fulgt opp. I forhold til arealdelen viser statsforvalteren til sitt innspill om en sam-
let vurdering av hytteutviklingen før det legges til rette for ytterligere utbygging. Når det 
gjelder kommunedelplan Øyer sør påpeker statsforvalteren behov for avklaring av over-
vannshåndtering og klimatilpasning, og sammenhengende grønnstruktur.  
 
Høringsinnspillet fra statsforvalteren understreker at revidering av kommunens energi- og 
klimaplan gjennomføres så raskt som mulig, og forutsetter at foreslått tidsramme følges opp. 
Dette underbygger kommunens egne prioriteringer.  
 
Statsforvalteren viser til at planstrategien skal vurdere om det er behov for å oppheve eller 
revidere gjeldende planer som følge av klimaendringene. Det er i området rundt Hafjell at 
det er størst utbygging, og der konsekvensene av klimaendringer blir størst. I forbindelse 
med arbeidet med kommunedelplan Øyer sør skal det gjøres en vurdering av overvann for 
hele området. Det vil være først etter at dette arbeidet er ferdig at det evt. må vurderes om 
det er behov for å oppheve eller revidere gjeldende planer som følge av klimaendringer. 
 
Oppsummert  
Høringssvar som viser til overordna føringer som ikke er eksplisitt omtalt i planstrategien tas 
med videre og vil bli ivaretatt i aktuelle planer. Innspill og kommentarer til pågående og 
framtidig kommunalt planarbeid tas med videre. 
 
I tillegg til de endringer som ble gjort i planstrategien før høringsrunden, etter vedtak i 
formannskapet 16.3.2021, er følgende innspill innarbeidet:  

- Interkommunal plan for fjellområdene med oppstart i 2023 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 med innarbeidede 
endringer etter gjennomført offentlig høring.  
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør 
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GEBYRFASTSETTEELSE SELVKOST PLAN- ÅRSBUDSJETT 2021 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
70/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
Vedlegg: 
Gebyrregulativ del 3 - Plan 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kst-sak 82/20 – Budsjettnotat del 4 
Fsk-sak 136/20 
Kst-sak 23/2021 
 
Sammendrag: 
De foreslåtte endringene i gebyrregulativet for plan har ligget ute til offentlig ettersyn i 2 
måneder. Det har ikke innkommet merknader. Kommunedirektøren har gått igjennom de 
foreslåtte gebyrene, og foreslår endring i størrelsen av gebyrene for at gebyrene skal stå i 
forhold til arbeidet som ligger til grunn for gebyret. Dette er i tråd med regelverket for 
selvkost. 
 
Saksutredning: 
I sak 23/2021 i kommunestyret ble gebyrer for selvkost plan, byggesak, oppmåling og 
seksjonering behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2 
måneder. Gebyrregulativet ble utlagt på kommunens nettsider 15. mars. Det har ikke 
kommet noen merknader. 
 
Gebyrer for byggesak, oppmåling og seksjonering ble behandlet i kst-sak 51/2021. Det 
gjenstår da å vedta gebyr for selvkostområdet plan. 
 
Vurdering: 
Gebyrer innenfor selvkostområdet plan skal dekke kommunens arbeid med 
reguleringsplanen fram til førstegangs behandling. Det skal ikke dekke de politiske organer 
som behandler reguleringsplanen politisk. Det vises ellers til kommunedirektørens 
budsjettnotat del 4 til kst-sak 82/20, fsk-sak 136/20 og kst-sak 23/2021 for mer detaljerte 
opplysninger om regelverket. 
 
Kommunedirektøren fikk de foreslåtte endringer et par dager før kommunestyret 25. 
februar vedtok å legge alle endringer på høring. Kommunedirektøren hadde til da ikke gått 
detaljert igjennom de enkelte gebyrene. Kommunedirektøren har i høringsperioden sett 
nærmere på de foreslåtte gebyrene. Kommunedirektøren vil kommentere på en del av 
forslagene, og kommer med noen forslag til endringer. Det er generelt vanskelig å avgjøre 
om man har rett nivå på de ulike gebyr. Dette må erfares. Men kommunedirektøren har 
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gjort en vurdering av arbeidsomfanget som ligger bak gebyret, og har forslag til endringer ut 
fra det. Der gebyrsatsen ikke er omtalt, ligger gebyret på et nivå som tilsvarer omtrentlig 
arbeidsomfang. De gebyrene som stod i gebyrregulativet fra tidligere år er ikke kommentert, 
da kommunedirektøren tidligere har kommentert disse. 
 
Oppstartsmøte 
Gebyrsatsen som er foreslått gjenspeiler ikke arbeidsomfanget med et oppstartsmøte. På 
den annen side er det kanskje ikke ønskelig med fakturering av full kostnadsdekning av 
oppstartsmøte når oppstartsmøte holdes. Resterende kostnadsdekning kan gjøres innenfor 
det ordinære plangebyret. Kommunedirektøren foreslår at gebyr for oppstartsmøte økes til 
10 000 kr. Dette vil heller ikke være full kostnadsdekning i de fleste tilfeller. 
 
Foreleggelse 
Det er satt opp flere foreleggelser for Plan- og miljøutvalg (PMU) og Kommunestyre. Det er 
administrasjonens arbeid med saken fram til foreleggelse som kan gebyrlegges. I de tilfeller 
der samme saksframlegg brukes i PMU og kommunestyret, bør det ikke kreves gebyr for 
foreleggelse i begge. Kommunedirektøren foreslår at dette legges til i teksten under 
betaling. 
 
Gebyr for foreleggelse på 6 500 kr gjenspeiler ikke arbeidsomfanget et slikt framlegg vil ha. 
Når det gjelder foreleggelse for PMU for råd til planspørsmålet, så kan det være at slik 
foreleggelse ikke skal ha full kostnadsdekning direkte, men at resterende kostnadsdekning 
skjer gjennom det ordinære plangebyret. Det kan være hensiktsmessig at terskelen for en 
foreleggelse ikke blir for høy, da det kan være greit å få forelagt planer for PMU på et tidlig 
tidspunkt. 
 
Dersom kommunen i en tidlig fase kommer til at et planinitiativ skal avvises, kan det etter 
pbl § 12-8 andre ledd stoppes. En slik beslutning kan kreves forelagt kommunestyret. Et 
gebyr på 11 000 kr vil ikke gi kostnadsdekning for det arbeidet en slik foreleggelse krever. På 
den annen side bør kanskje ikke kostnaden være for høy, siden dette er en prøving av en 
beslutning for kommunestyret. Om planinitiativet forblir avvist, er det ingen senere mulighet 
til å innregne den resterende kostnadsdekningen. Kommunedirektøren foreslår at gebyret 
øker noe, for å oppnå en noe større kostnadsdekning. 
 
Fastsetting av planprogram 
Gebyr for fastsetting av planprogram på 19 00 kr vil i de fleste tilfeller ikke gjenspeile 
arbeidsomfanget et slikt arbeid vil ha. Kommunedirektøren foreslår at dette heves til 25 000 
kr.  
 
Foreleggelse for kommunestyret ved beslutning om å ikke fastsette planprogram  
Det er kommunestyret som vedtar om planprogram skal fastsettes eller ikke. Det vil da ikke 
være noen grunn til å forelegge for kommunestyret den beslutningen kommunestyret 
allerede har tatt. Dersom det fremover blir en annen delegering, kan gebyret settes inn da. 
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Tilbaketrekking av komplett planforslag før avgjørelse om å fremme eller ikke fremme 
forslaget 
Kommunedirektøren er litt usikker på hva som ligger i punktet, men antar at det ligger i 
dette punktet at planforslaget trekkes før det behandles av PMU. Et gebyr på 35 000 kr vi i 
de fleste tilfeller ikke dekke arbeidsomfanget som er lagt ned. Det eneste som vil gjøre det i 
de fleste tilfeller, vil være fullt plangebyr. Dette kan oppleves urimelig. Et gebyr på 35 000 kr 
vil være nokså høyt for en plan på inntil 10 daa, da det vil være ca 40 % av plangebyr, mens 
det for en stor plan vil utgjøre betydelig mindre andel. Kommunedirektøren tilrår at det sees 
til gebyr der planforslaget forkastes, der det betales halvt gebyr. Dette vil behandle planer av 
ulik størrelse likt, og gi noe kostnadsdekning for arbeidet som er nedlagt. Det foreslås av 
gebyr for innledende fase og planprogram holdes utenfor, da disse allerede vil være betalt. 
 
Dersom et planforslag blir trukket, for så å bli fremmet på nytt med bare mindre endringer, 
mener kommunedirektøren at det ikke trengs egen gebyrsats for dette. Kommunedirektøren 
må her bruke den sikkerhetsventilen som ligger i at kommunedirektøren kan fastsette et 
passende gebyr, dersom gebyret blir urimelig i forhold til arbeidsomfang. 
 
Flere planforslag 
Kommunedirektøren antar at dette gebyret for flere alternative planforslag skal gjelde ved 
mer enn ett planforslag, og foreslår at dette presiseres.  
 
Komplett planforslag som endres 
I likhet med tilbaketrekking, vil gebyret på 35 000 kr utgjøre en relativ større eller mindre 
andel av totalt gebyr, avhengig av størrelsen på planen. Det er også usikkert om dette 
gjenspeiler arbeidsomfanget. På den annen side kan det være viktig og riktig at planforslaget 
blir endret. Det er viktig for Øyer kommune at det er gode planer som vedtas. Et gebyr for 
endring etter innsendelse vil også skjerpe regulantene til å komme med godt 
gjennomarbeidede planer. Som nevnt under tilbaketrekking vil 35 000 kr utgjøre et tillegg på 
ca 40 % av plangebyret til en liten plan, men et mindre relativt tillegg for større planer. 
Arbeidsomfang vil også trolig øke om det er en større plan som endres. Kommunedirektøren 
tilrår derfor at tilleggsgebyr for endringer settes til en prosentsats av totalt gebyr, med 
unntak for gebyr fra innledende fase og planprogram. For at terskelen for å gjøre endringer 
ikke skal bli for høy, foreslår kommunedirektør at prosentsatsen settes til 20 % av totalt 
plangebyr, med de unntak som nevnt. 
 
Planforslag som ikke er i samsvar med overordna planer 
Arbeidsomfang for planer som ikke er i tråd med overordna planer vil variere veldig mye. Det 
avhenger også av størrelsen på planen. Tilleggsgebyret for slike planer vil utgjøre over en 
dobling av gebyret for en plan på under 10 daa, mens for en stor plan vil få et langt mindre 
tilegg, og i noen tilfeller under 20 % tillegg. Små planer vil derfor få et forholdsmessig mye 
større gebyr, og det er også usikkert om arbeidsomfanget er så stort at det forsvarer 
gebyret. Det vil også som regel være slik at arbeidsomfanget med en plan øker med 
størrelsen på planen. Kommunedirektøren foreslår derfor at tilleggsgebyret settes som en 
prosentsats av totalt gebyr, ikke medregnet gebyrer fra innledende fase og planprogram. 
Ved utleggelse på høring ble det brukt et forholdsvis høyt beløp. Kommunedirektøren har 
vurdert hvor mye ekstra arbeid et slikt planforslag kan medføre, og mener det kan settes til 
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40 % av totalt gebyr, gebyrer for innledende fase og planprogram ikke medregnet. 
Kommunedirektøren ser at dette i enkelte tilfeller kan slå uheldig ut. I slike tilfeller må 
kommunedirektøren bruke muligheten til å sette et passende gebyr, som det står i 
regulativet. 
 
Planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i oppstartsmøte 
Det er satt et tilleggsgebyr på 95 000 kr for planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutnignene i oppstartsmøte. Det er også nevnt planforslag som inneholder 
mangler eller feil i det digitale formatet. Arbeidsomfanget av at planer inneholder feil eller 
mangler, eller ikke blir levert i tråd med føringene/beslutningene i oppstartsmøte vil variere 
veldig. Om det er ein feil i Sosi-fila (kartfila) så den må sjekkes på nytt, så er ikkje det så 
mange timene med jobb ekstra, mot at hele planforslaget må gjennomgås på nytt, og det må 
til nye avklaringer og møter med regulant. For det første tilfellet vil 95 000 kr være helt 
urimelig, og alt for høyt gebyr. For et omfattende planmateriale, kan 95 000 kr kanskje være 
for lite. Kommunedirektøren vil foreslå at dette gebyret blir differensiert, både etter 
omfanget av feilen, men også av omfanget på planen, slik at tilleggsgebyret står i forhold til 
det totale gebyret. For små feil/avvik/mangler foreslås det et gebyr på 6 000 kr. Dette kan 
gjelde for eksempel at Sosi-fila ikke holder mål. For større avvik/feil/mangler foreslås det at 
dette legges til prosent av totalt gebyr, og på to nivå. Det foreslås at tilleggene i gebyret 
legges på 20 % og 40 % av totalt gebyr, men unntak av gebyr fra innledende fase og 
planprogram. 
 
Endring i planforslaget etter offentlig ettersyn 
Når et planforslag er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, går det over til å være kommunens 
plan. Det er ikke adgang til å ta gebyr for behandling av planen etter dette. Gebyrene som er 
foreslått vil derfor være i en gråsone for om er lovlige. Kommunedirektøren ser hva som er 
hensikten med forslaget, men mener at i de tilfeller det kommer slike endringer, så må det 
heller gjøres en vurdering om det skal ansees som et nytt planforslag eller om endringer 
inntas. Dersom det ansees som et nytt planforslag, og gebyrlegges etter det, må 
kommunedirektørens sikkerhetsventil ved uforholdsmessig høye gebyrer i forhold til 
arbeidsbelastning benyttes til å sette et passende totalt gebyr. Kommunedirektøren foreslår 
at gebyrene under Endring i planforslaget etter offentlig ettersyn tas ut av gebyrregulativet. 
 
Foreleggelse for kommunestyret ved beslutning om å ikke fremme planforslaget 
En beslutning om å ikke fremme planforslaget etter pbl § 12-11 kan kreves forelagt 
kommunestyret. Et gebyr på 6 500 kr vil ikke gi kostnadsdekning for det arbeidet en slik 
foreleggelse krever. På den annen side bør kanskje ikke kostnaden være for høy, siden dette 
er en prøving av en beslutning for kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår at gebyret 
øker noe, for å oppnå en noe større kostnadsdekning. 
 
Endring av reguleringsplaner 
Ordinær prosess 
Et gebyr på 85 000 kr vil bety omtrent gebyr som for en ny plan for en liten plan, mens det 
for en stor plan kan bety en relativ liten avdel av gebyret for en ny plan. Dette gebyret var 
også med i gebyrregulativet tidligere. Da var gebyret satt til halv sats av ordinært plangebyr. 
Og i de tilfeller der arbeidsomfanget tilsvarer ny plan, benyttes gebyret for ny plan. 
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Kommunedirektøren tilrår at denne formuleringen tas inn igjen. Da vil også gebyret i stå 
forhold til arbeidet som er med planen. 
 
Forenklet prosess 
Endring av plan ved forenklet prosess har vært i gebyrregulativet tidligere. Det er nå foreslått 
en nedgang i satsen. Dette vil ikke tilsvare arbeidet med en slik prosess, og 
kommunedirektøren foreslår at satsen heves til 35 000 kr 
 
Dispensasjoner 
Tilbaketrekking av søknad 
Dersom en søknad trekkes like før den skal til behandling i PMU, vil det meste av arbeidet 
med søknaden være gjort. Ofte vil søknad om dispensasjon trekkes etter at svar fra høring 
hos regionale myndigheter foreligger. Da er det meste av arbeidet gjort.  Et gebyr på 6 500 kr 
vil derfor ikke dekke arbeidet med søknaden. Kommunedirektøren foreslår at gebyret økes 
til 75 % av gebyr for behandling av søknaden. 
 
Behandling av søknad 
Etter gjeldende delegering er ikke noen dispensasjoner etter plan- og bygningsloven delegert 
til administrasjonen. Det ene gebyret som er foreslått vil derfor ikke få virkning. 
Kommunedirektøren ser at det høye gebyret kan bli noe høyt i forhold til det arbeidet 
administrasjonen har med enklere saker. Det er behov for å ha et lavere gebyrtrinn for saker 
som behandles av plan- og miljøutvalget. Kommunedirektøren foreslår at teksten endres i 
det gebyret på 10 500 kr til å omfatte enkle saker av lite arbeidsomfang, og at gebyret økes 
til 13 500 kr.  
 
Dersom kommunestyret senere kommer til at det er ønskelig å delegere til administrasjonen 
å behandle enkelte dispensasjoner, kan det heller fastsettes et gebyr for dette da. 
 
Betaling 
Hovedregel til nå har vært etterskuddsvis betaling. For plansaker har faktura blitt sendt ut 
samtidig med at plan legges ut til offentlig ettersyn. Dette kan være en fordel framover også, 
fordi man da vet utfallet av behandlingen. Spesielt om det skal fortsettes med punktet om at 
dersom planforslaget forkastes ved førstegangsbehandling halveres gebyret. Det er også 
saksbehandlingsfrister som kommunen må overholde. I enkelte tilfeller kan fakturering gjøre 
dette mer utfordrende enn nødvendig. Kommunedirektøren mener det bør være en åpning 
for at kommunedirektøren kan tilpasse fakturering, ut fra at det unngås tilbakebetaling i 
etterkant, og foreslår et tillegg i teksten for å ta høyde for dette. 
 
Evaluering 
Gebyr må få virke en stund for å se virkningen av de. Kommunedirektøren foreslår at det 
ikke gjøres mer arbeid med gebyrene inn mot budsjettbehandlingen 2022. Det foreslås at 
gebyrene evalueres inn mot arbeidet med budsjett for 2023. 
 
Oppsummering 
Kommunedirektøren foreslår noen endringer. Der det foreslås tekstlige endringer, er disse 
lagt inn i gebyrregulativet med rødt, for å vise de i sammenhengen. De er samtidig lista opp i 
forslag til vedtak. Forslag til endra satser er satt i egen kolonne. 
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De endringer som er foreslått er vurdert til å ikke utløse behov for ny høring. Det er 
beregningen av gebyret for de ulike gebyrområdene som foreslås endret, og ikke selve 
innretningen. 
 
Kommunedirektøren er usikker på om tilleggene i gebyrregulativet vil gi noe særlig større 
gebyrinngang, slik at belastning av kommunens driftsbudsjett unngås. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Gebyrregulativ for Øyer kommune – Del 3 – Plan vedtas med de forslag til endra satser som 
fremgår av kolonnen Kdir, og følgende endringer som er markert med rødt: 

- Tilbaketrekking av planforslag: Det betales halvparten av det totale gebyret. Gebyrer 
fra innledende fase og planprogram medregnes ikke i totalt gebyr. 

- Flere planforslag: …ut over ett. 
- Komplett planforslag som endres: Det betales 20 % av det totale gebyret. Gebyrer fra 

innledende fase og planprogram medregnes ikke i totalt gebyr. 
- Planforslag som ikke er i samsvar med overordna planer: Det betales 40 % av det 

totale gebyret. Gebyrer fra innledende fase og planprogram medregnes ikke i totalt 
gebyr. 

- Planforslag som ikke leveres i tråd med oppstartsmøte eller med feil/avvik/mangler:  
o For små feil/avvik/mangler 6 000 kr 
o For større feil/avvik/mangler gis det et tilleggsgebyr på 20 % av det totale 

gebyret. Gebyrer fra innledende fase og planprogram medregnes ikke i totalt 
gebyr 

o For vesentlige feil/avvik/mangler gis det et tilleggsgebyr på 40 % av det totale 
gebyret. Gebyrer fra innledende fase og planprogram medregnes ikke i totalt 
gebyr 

- Endring av reguleringsplan – ordinær prosess: Gebyret settes til halv sats av ordinært 
plangebyr. Dersom arbeidet med endringen tilsvarer arbeidet med en ny plan, 
beregnes gebyret som for ny plan. 

- Dispensasjon – tilbaketrekking av søknad: Det betales gebyr tilsvarende 75 % av 
gebyr for behandling av søknad. 

- Dispensasjon – Behandling av søknad: «Søknader som behandles administrativt» 
byttes ut med «Enkle søknader med lite arbeidsomfang som behandles i plan- og 
miljøutvalget.» 

- Under betaling: Kommunedirektøren kan fravike dette om det er hensiktsmessig. 
- Under betaling: Der samme sak forelegges Plan- og miljøutvalg og kommunestyret, 

kreves bare ett gebyr for foreleggelse. 
 
Gebyrene under «Endring i planforslaget etter offentlig ettersyn»  og gebyret «foreleggelse 
for kommunestyret ved beslutning om å ikke fastsette planprogrammet» tas ut av 
gebyrregulativet.  
 
Gebyrregulativet trer i kraft fra vedtaksdato. 
 
Gebyrene evalueres inn mot arbeidet med budsjettet for 2023. 
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Annikken Reitan Borgestrand Øystein Jorde 
Konstituert Kommunedirektør 
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ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1401     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
71/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Eierstyringsdokument Gudbrandsdal Energi Holding 
2. Vedtekter Gudbrandsdal Energi Holding 
3. Instruks for valgkomiteèn 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Endringsprotokoll 
 
Sammendrag: 
Det er behov for å tilpasse GE – konsernet organisatorisk til reglene om funksjonelt skille 
innen 01.07.21. Framlagte justeringer er basert på at dagens eierstyring og selskapsledelse i 
minst mulig grad skal endres. 
 
Saksutredning: 
Gudbrandsdal Energi-konsernet (GE-konsernet) driver virksomhet innenfor produksjon av 
fornybar energi (vann- og vindkraft), distribusjon av fornybar energi (nettselskapet) og 
utbygging av bredbånd. Konsernet er i tillegg stor eier i Fjordkraft som selger strøm til 
sluttkunder, blant annet gjennom merkevaren ‘Gudbrandsdal Energi’ med kontor på Vinstra.  
 
Nettselskapet har monopol på utførelsen av nettjenester. Denne virksomheten er strengt 
regulert av staten, gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME var tidligere en 
avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og administrativt underlagt Olje- og 
Energidepartementet (OED).  RME er nå oppnevnt av OED og utfører oppgavene sine som 
uavhengig reguleringsmyndighet.  
 
OED sendte i april 2015 ut forslag til endringer i energiloven om selskapsmessig og 
funksjonelt skille på høring. I februar 2020 sendte RME ut forslag til endringer i forskrift om 
nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften), og OED vedtok ny forskriftstekst i juni 
2020. I februar 2021 vedtok Stortinget at reglene om funksjonelt skille skal gjelde for 
nettselskap med mer enn 10.000 kunder, og reglene gjelder således for GE-konsernet.  
 
Reglene om funksjonelt skille 
Styreleder, styremedlem, daglig leder eller andre ansatte med reell beslutningsmyndighet i 
et nettselskap kan ikke delta i ledelsen i et konsernselskap som driver konkurranseutsatt 
virksomhet. Dersom morselskapet kun forestår overordnet eierstyring og administrative 
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fellestjenester, kan personer i ledelsen i morselskapet også delta i ledelsen i nettselskapet, 
men konsernsjef kan ikke være daglig leder i nettselskapet. Med overordnet eierstyring 
menes at morselskapet holder en viss avstand til driften av datterselskapene. Morselskapet 
kan foreta overordnet styring med datterselskapenes økonomiske rammer, herunder 
finansiering, beslutninger knyttet til overskudd og konsernbidrag, samt beslutninger om 
sammenslåinger og oppkjøp, men kan ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet 
eller om utbygging eller oppgradering av strømnettet.  
 
Allerede gjennomførte organisatoriske endringer i GE-konsernet 
Konsernetablering ble gjort i 2015. Konsernetableringen ble gjort for å legge til rette for 
videreutvikling av de enkelte virksomhetene i GE-konsernet, og blant annet ble 
nettvirksomheten skilt ut i et eget selskap. Bredbåndsvirksomheten (fiber) ble fisjonert ut av 
nettselskapet fra 01.01.21 slik at kun monopoloppgavene ligger igjen i nettselskapet, og GE-
konsernet oppfyller etter dette kravet til selskapsmessig skille.  Nettselskapet skiftet navn fra 
Gudbrandsdal Energi Nett AS til Vevig AS (Vevig) fra 01.01.21.  
 
Hva gjenstår å gjøre i GE-konsernet?  
GE-konsernet må tilpasses organisatorisk til reglene om funksjonelt skille innen 01.07.21. 
Dette innebærer i hovedsak at Vevig må styres og drives uavhengig av de øvrige selskapene i 
GE-konsernet, og styrende dokumenter som eierstyringsdokumentet, vedtekter og 
instrukser for valgkomiteen, styrene og daglige ledere må tilpasses dette.  
Advokatfirmaet SANDS har bistått i arbeidet med å gjøre nødvendige justeringer av de 
styrende dokumentene for GE-konsernet.  Justeringene er basert på at dagens eierstyring og 
selskapsledelse i minst mulig grad skal endres.  
 
Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE Holding) blir generalforsamling for alle selskap i 
konsernet utenom GE Holding (der ordførerne i eierkommunene utgjør generalforsamling).  
Styret for GE Holding blir også styret for Vevig (nettselskapet). 
 
Det blir opprettet nye administrative styrer for Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, 
Gudbrandsdal Energi Fornybar AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS. 
 
Konsernsjefen, som i dag er daglig leder for alle selskap, kan ikke lenger være daglig leder i 
Vevig. Ny daglig leder i Vevig blir dagens nettsjef.  En oversikt over endringene 
(endringsprotokoll) er inntatt som et utrykt vedlegg til saken. 
 
Endringene er basert på følgende nye organisasjonsmodell: 
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Foreslåtte endringer i de styrende dokumentene i GE-konsernet 
Eierstyringsdokumentet 
Eierstyringsdokumentet ble utarbeidet av eierne og administrasjonen i selskapet i 2013. 
Eierne reviderte dokumentet i 2017. Blant annet ble eiernes avkastningskrav til 
virksomheten oppdatert og konsernets markedsverdi og eiernes utbytteforventning justert.  
I forbindelse med ny verdivurdering i 2019, behandlet kommunene utbyttepolitikken etter 
forslag fra styret. Eierstyringsdokumentet ble da ikke revidert, men eierne vedtok å legge til 
grunn at årlig utbytte for perioden 2020-2022 skulle være MNOK 27,09. Dokumentet er nå 
oppdatert og tilpasset reglene om funksjonelt skille, og ny organisasjonsmodell.  
 
Vedtektene for GE Holding 
Dagens vedtekter for GE Holding ble vedtatt første gang i forbindelse med eierløsningssaken 
i 2013. Vedtektene ble revidert første gang i 2015 i forbindelse med konsernetableringen. 
Deretter ble vedtektene revidert i 2020 med at personlige varamedlemmer til styret ble 
erstattet med numeriske varamedlemmer. Vedtektene er nå oppdatert og tilpasset reglene 
om funksjonelt skille, og ny organisasjonsmodell.  
 
Instruks for valgkomiteen 
Instruks for valgkomiteen ble utarbeidet i 2013. Den ble endret i 2017. Da ble valgkomiteens 
sekretær endret fra administrerende direktør til selskapets styresekretær.  
Instruksen er nå oppdatert og tilpasset reglene om funksjonelt skille, og ny 
organisasjonsmodell.  
 
Forslag til endringer fra politisk ledelse i Øyer og Ringebu.  
I forbindelse med prosessen om endringer som følge av reglene om funksjonelt skille, har 
det kommet forslag om også andre endringer i eierstyringsdokumentet og i instruks for 
valgkomiteen fra ordførerne i Øyer og Ringebu.  
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Forslagene er diskutert i møte den 05.05.21 mellom kommunedirektører/rådmenn i de fire 
eierkommunene og konsernsjefen i GE. Det er innhentet ekstern vurdering fra advokat. 
Eierstyringsdokumentet og instruks for valgkomiteen er to av flere styrende dokumenter i 
konsernet, og endringer i dokumentene må vurderes samlet etter en grundig saksbehandling 
og diskusjon mellom selskapet og eierne. Det legges opp til slik samlet gjennomgang og 
drøfting av behov for endringer i forbindelse med et eierstyringsseminar høsten 2021.  
 
Hva må eierkommunene vedta nå? 
 
Revidert eierstyringsdokumentet må vedtas av kommunestyrene. Kommunestyret må videre 
gi sin tilslutning til de endrede vedtektene for GE Holding og instruks for valgkomiteen 
(vedlegg). Deretter skal generalforsamlingen i GE Holding vedta de endrede vedtektene og 
instruks for valgkomiteen, slik at konsernet oppfyller kravene til funksjonelt skille mellom 
nettselskapet og annen virksomhet.  
 
I tillegg skal vedtekter for datterselskapene, og instrukser for styrene og for daglig leder i 
selskapene justeres (utrykte vedlegg). Dette er beslutninger som skal tas av styret i GE 
Holding og styrene i datterselskapene.  
 
Som utrykte vedlegg til saken ligger også endringsmarkerte versjoner av samtlige av de 
dokumentene som må endres, og ovennevnte endringsprotokoll.  
 
Det legges opp til likelydende vedtak i kommunestyrene i Øyer, Ringebu, Nord – Fron og Sør 
– Fron kommune. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 

Holding AS som forslag vedlagt saken.  
 
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine 

vedtekter endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
 
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken. 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 49/21 
 
Behandling: 
Per Oluf Solbraa, GE AS orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen vedlegges 
protokollen. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 

Holding AS som forslag vedlagt saken.  
 
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine 

vedtekter endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
 
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken. 
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LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-
REGIONEN 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1351     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
72/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at politirådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner slås sammen til et 
felles politiråd for Lillehammer-regionen. 
 
Det er stort sett de samme utfordringene i de tre kommunene, og et felles politiråd kan 
bidra til økt deling av informasjon og større situasjonsforståelse.  

Saksutredning: 
I dag har Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner hver sine politiråd. Politirådene ønsker å 
slå seg sammen for å lettere kunne samarbeide om problemstillinger som er like for 
Lillehammer-regionen. 
 
Politiråd er et formalisert samarbeidsforum mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt 
politi. Politiråd skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende og 
trygghetsskapende arbeid. Det skal også omfatte arbeid med aktuelle beredskapsplaner og 
med samfunnssikkerhet. Ordningen er frivillig for kommunen, jf. instruks fra 
Politidirektoratet (POD). I 2016 deltok nær samtlige kommuner i politiråd, jf. sluttrapporten 
«Evaluering av politirådene» 2014 av Justis- og beredskapsdepartementet.  

Gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune, skal 
politirådet bidra til involvering og ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 
frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen 
beredskap og samfunnssikkerhet, jf. samarbeidsavtale mellom Lillehammer kommune og 
Innlandet politidistrikt inngått 3. desember 2018.  

 
Vurdering: 
Nedenfor følger en redegjørelse av fordeler og ulemper med dagens ordning, samt forslag til 
organisering av et eventuelt felles politiråd. 
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Fordeler ved å etablere et felles politiråd 
Likhet i saker 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner ligger i samme politidistrikt og har flere av de 
samme utfordringene. De vanligste sakene som diskuteres i politirådene er ungdom og rus, 
vold i nære relasjoner, vold og overgrep mot barn, radikalisering, voldelig ekstremisme og 
hatkriminalitet. 
 
Lillehammer, Øyer og Gausdal er nabokommuner med ungdommer og arbeidstakere som 
flyter over kommunegrensene. Problemstillinger knyttet til dette, særlig ungdom og rus, vil 
derfor være en felles problemstilling for kommunene. 
 
Erfaringsutveksling 
En sammenslåing av politirådene vil kunne gi en felles situasjonsforståelse av like 
utfordringer og gi en god mulighet til å dele erfaringer og kunnskap. 
 
Ressurser og effektivitet 
I Lillehammer politiråd avholdes det to møter i året, i Øyer politiråd avholdes det fire møter i 
året, og i Gausdal politiråd avholdes det fem møter i året.  
 
Bruken av ressurser fra kommunen ved en sammenslåing vil avhenge av organiseringen av 
det felles politirådet, herunder antall medlemmer og antall møter i året.  

Ressursene som brukes på å administrere møtene er minimale for både enkeltvis og felles 
politiråd, da dette i stor grad består av innkalling til møter og referatskriving.  

Fra politiet møter stasjonssjefen og politikontaktene på politirådene i alle de tre 
kommunene etter dagens ordning. Politiets ressursbruk vil effektiviseres dersom møtene 
med hver enkelt kommune slås sammen til et felles møtepunkt. 
 
En sammenslåing av politirådene ikke føre til noen betydelig økning i saksmengden siden 
kommunene har mange like saker. 
 
Ulemper ved å etablere et felles politiråd 
Nærhet til saker og lokale utfordringer 
En mulig ulempe ved sammenslåing kan være at det ikke blir rom for den enkelte kommunes 
lokale utfordringer og problemstillinger. Det bør settes av tid til å kunne diskutere både 
regionale og lokale utfordringer i et felles politiråd. 
 
Reisevei 
Møtene i politirådene avholdes i dag på rådhusene i de enkelte kommunene. En 
sammenslåing vil innebære lengre reisevei for noen dersom det avholdes fysiske møter. Det 
er imidlertid ikke store avstander mellom kommunene. 

Ved en eventuell sammenslåing av politirådene må det avgjøres hvor felles møter skal 
avholdes og eventuelt om dette skal gå på rundgang.  
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Organisering 
Hvert av de tre politirådene består av seks medlemmer; ordfører, kommunedirektør, 
kommunalsjef, politistasjonssjef, politikontakt og SLT-koordinator. 

Ved en sammenslåing av de tre politirådene, vil det være ressursbesparende å ha færre 
medlemmer fra hver kommune. To faktorer ved valg av hvem som skal være medlemmer av 
et felles politiråd, kan være kunnskap og avgjørelsesmyndighet. Dette bidrar til at saker blir 
godt opplyste og at det kan fattes beslutninger på møtene, som igjen fremmer effektivitet.  

Ut fra disse kriteriene bør ordførerne og kommunedirektørene møte fra kommunene, samt 
politistasjonssjefen og politikontaktene fra politiet. SLT-koordinatoren er også sentral. 
Funksjonens rolle er å være koordinator for Samordning av Lokale rus og 
kriminalitetsforebyggende Tiltak og er en av politikontaktenes viktigste samarbeidspartnere i 
kommunen. Politiråd skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt 
og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak, og SLT-koordinatorenes kompetanse er 
viktig i dette arbeidet.  Det bør også være mulighet for å invitere med andre personer ved 
behov. 
 

En god strukturering av møtene vil være viktig for at alle deltakerne skal få komme til orde. 
Det bør settes av tid i møtene til å kunne diskutere lokale utfordringer som ikke 
nødvendigvis er felles for de tre kommunene.  

En løsning der det er lokale politiråd i tillegg til et felles politiråd vil føre til høyere 
administrative kostnader og dårligere effektivitet. Dette taler for at det enten bør opprettes 
et felles politiråd eller at dagens ordning med lokale politiråd opprettholdes. 
 
En mer detaljert regulering av politirådene med antall møter, møtelengde og taletid bør 
besluttes av medlemmene av politirådet med mulighet for endring ved behov. Dette er 
derfor ikke omtalt i denne saken.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener det er flere fordeler enn ulemper ved å slå sammen politirådene 
i Lillehammer, Øyer og Gausdal.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 
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Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 58/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator. 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 
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SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE 
TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1419     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
73/21 Kommunestyret 27.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Framdriftsplan – sentrumsforskjønnelse/-utvikling: Kort og lang sikt 
Innspill Øyer Næringsråd 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 7/21 – Sentrumsutvikling/-forskjønnelse: Politiske signaler om rammene/omfanget av 
arbeidet 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til tiltak som kan gjøres på kort sikt i de to 
sentraene i kommunen. Det tas kontakt med Øyer Næringsråd for innspill inkl spørsmål om 
delfinansiering.  
 
Organisering og finansiering av mer omfattende sentrumsutviklingstiltak vil 
kommunedirektøren komme tilbake til etter at de overordnede planene som vedrører de to 
sentraene, er ferdigbehandlet.   
 
Saksutredning: 
K-sak 7/21 – Sentrumsutvikling/-forskjønnelse: Politiske signaler om rammene/omfanget av 
arbeidet 
I K-sak 7/21 er listet opp diverse saker og vedtak som er relevante for denne saken.  
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt 
til dette arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en 
undersøkelse mot næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i 
Øyer. Hensikten skal være å kartlegge villighet til deltagelse både på 
finansieringssiden og ved å stille eventuelle grunnarealer til disposisjon.» 

 
For begge de to sentraene er det omfattende planprosesser i gang, planprosesser som gir 
føringer for utviklingen av store deler av de to sentraene. I framdriftsplanen som legges fram 
til politisk behandling i denne saken er det fokus på tiltak som kan gjennomføres nå og som 
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«står seg» uavhengig av konklusjonene i de store planprosessene som er i gang. Når det 
gjelder de store planprosessene er framdriftsplanen for disse synliggjort. 
 
Når det gjelder de kortsiktige tiltakene er det hensiktsmessig å inngå avtale med en 
anleggsgartner for rydding og beplantning.   
 
Næringslivet og aktuelle grunneiere 
I møte i næringsrådet 11.5. vil framdriftsplanen bli lagt fram. Kommunedirektøren vil be om 
innspill til framdriftsplanen generelt. Når det gjelder tiltakene på kort sikt vil næringslivet bli 
utfordret på delfinansiering. Innspillene blir lagt fram til formannskapet 18.5..   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er viktig å komme i gang med den forskjønnelsen av 
sentraene som kan gjøres uten risiko for at ressursinnsatsen er bortkastet i det lange løp, se 
tiltak på kort sikt. Næringsdrivende og grunneiere inviteres til å gi innspill til tiltakene og 
medfinansiering gjennom møtet i Næringsrådet.  
 
Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren tilbake til 
organisering av arbeidet med videre utvikling av de to sentraene.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Eli Eriksrud 
Konstituert kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2021 sak 59/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
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3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 
tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   

 
 


