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SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 13/297     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/18 Kommuneplanutvalget 21.08.2018 
 
78/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018  
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 
Merknadsbehandling ved 3. gangs offentlig ettersyn, 8.8.2018 
Notat, oversikt over endringer på plandokumentene, 8.8.2018  
Arbeidsdokument over bestemmelsene som viser endringer gjort før sluttbehandling, 
8.8.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift fra KST-behandling 22.3.2018, KST-sak 17/18 

Særutskrift fra KST-behandling 25.1.2018, KST-sak 12/18 

Særutskrift fra KST-behandling 26.10.2017, KST-sak 76/17 

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

Særutskrift fra KST-behandling 30.10.2014, KST-sak 79/14 

Notat – endringer mellom 2. og 3. gangs høring, 6.3.2018 

Innkomne merknader ved høring 1. og 2. gangs høring 

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

 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 
kommuneplanens arealdel 2018-2028. Dette innebærer oppheving av kommunedelplanene 
for Tretten og Tingberg.  
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Samtidig ber Kommunestyre administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel 
plan for sti- og løypenettet i Øyer kommune. 
 
 
 
Saksutredning: 
Forslag til kommuneplanens arealdel for Øyer ble første gangs behandlet i Kommunestyret 

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

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

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

fremmet innsigelser til deler av planforslaget. 

Kommunestyret behandlet planutkastet 29.9.2016 for utleggelse, men valgte å utsette 

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

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

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

planen. I KST-møte 26.10.2017 la rådmannen kommuneplanforlaget frem for 

sluttbehandling. Kommunestyret vedtok å sende planforslaget tilbake til administrasjonen 

for en fullstendig gjennomgang med formål å forenkle og forkorte planmaterialet. I 

kommunestyremøte 25.1.2018 tok kommunestyret stilling til flere prinsipielle spørsmål og 

vedtok føringer som medførte behov for ny høring. I kommunestyremøtet 22.3.2018 ble det 

vedtatt å legge et nytt planforslag ut på høring/offentlig ettersyn. Det kom inn 12 

merknader hvorav en er en innsigelse fra NVE. Disse er samlet i vedlegg 

«Merknadsbehandling, 8.8.2018», der de er sammenstilt med rådmannens kommentarer.  

 
Vurdering: 
Ved 3. gangs offentlig ettersyn kom det inn 12 merknader, deriblant en innsigelse fra NVE 

ang. det NVE mente var en svekkelse av bestemmelsene sammenlignet med utkastet til 

sluttbehandling i oktober 2017.  De øvrige merknadene til planutkastet har vært av en slik 

karakter at planen kan vedtas som den er, supplert med noen mindre justeringer.  De 

merknadene som inneholder ønske om å få inn tomter eller områder foreslås ikke 

imøtekommet av rådmannen, da dette vil utløse nytt offentlig ettersyn. 

Innsigelse fra NVE ang. for svake bestemmelser innenfor deres ansvarsområder knyttet til 

vesentlige regionale og nasjonale interesser 

Bestemmelsene til hensynssoner for naturfare tilfredsstiller ikke sikkerhets- og 
utredningskrav satt i TEK, jf. NVE 2/2017 og NVE 2/2011. Kravet for en kommuneplan er at 
kart og bestemmelser til sammen skal sikre at tilfredsstillende sikkerhet er ivaretatt. NVE 
mener kommuneplanen ved 3. gangs offentlig ettersyn er svekket med tanke på å ivareta 
våre ansvarsområder knyttet til vesentlige regionale og nasjonale interesser.  
 
Kommuneplanen har ikke bestemmelser som knytter seg konkret til faresonene i tematisk 
kartutsnitt, og som sammen med disse ivaretar tilfredsstillende sikkerhet mot naturfare. 
Pkt. 1.20 svarer delvis ut sikkerhet for flom, men ikke godt nok. Pkt. 7.2.1 viser til pkt. 1.5 og 
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1.23. Disse punktene finnes ikke i oversendt versjon av bestemmelsene. Det fremmes derfor 
innsigelse til planen. NVE er også usikre på om tematisk framstilling av jord- og flomskred 
tilfredsstiller kartnormen.  
 
Rådmannen tar innsigelsen til etterretning og endrer bestemmelsen for å ivareta sikkerhet 
mot naturfare. Rådmannen har oversendt forslag til endrede bestemmelser til NVE for å 
forsøke å imøtekomme innsigelsen. Dette ble gjort i epost 5.7.2018. På grunn av 
ferieavvikling har denne ikke blitt svart ut, så forslag til endret ordlyd i bestemmelser er ikke 
kvalitetssikret hos NVE.  
 
Rådmannen tar sikte på at dette kan være avklart før planforslaget skal behandles i KST-
møte 30.8.2018, og ber om at det kan justeres bestemmelser frem til det tidspunktet 
dersom det er nødvendig for å løse innsigelsen. 
 

Øvrige merknader fra regionale og statlige myndigheter som medfører mindre endringer i 

planmaterialet 

Det er gjort endringer i planen etter innkomne merknader. Dette er henstilling om å rette 

bestemmelsene slik at de er i tråd med regelverk og føringer som regionale og statlige 

myndigheter er satt til å håndheve. Slike endringer utløser ikke krav til ny høring slik 

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

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

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

ny høring. Som f.eks. flyttinger mellom LSB/LSF og LNFR sammenlignet med planforslaget 

som var på høring. Jernbaneformål er vist gjennom hele planområdet og ikke kun ved 

Tretten og Tingberg sentrum. Det er også gjort noen små justeringer av arealformål mellom 

boligformål og baneformål på Tretten. 

Merknader fra privatpersoner 

Det er kommet inn tre merknader fra privatpersoner som ønsker ny tomt/areal eller 

vegadkomst. Disse er vurdert og rådmannen foreslår at disse ikke imøtekommes. 

 

Forslag til endringer i planbestemmelsene basert på regionale og statlige myndigheters 

merknader: 

 Pkt. 1.5 e) og f) er supplert med tekst for å imøtekomme innsigelsen til NVE. Det tas 

forbehold om at dette er tilstrekkelig. 

 Pkt. 1.8 Parkering er justert for å imøtekomme regionale og statlige myndigheters 

merknad om å begrense biltrafikk, og som et virkemiddel ikke legge til rette for 

tilstrekkelig parkering, spesielt for mindre leiligheter. 

 Pkt. 1.12 Landskapstilpasning og estetikk er tilført to konkretiseringer. 
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 Pkt. 1.20 er tilføyd i c) tekst for å imøtekomme innsigelsen fra NVE. Det tas forbehold 

om at dette er tilstrekkelig. 

 Pkt. 2.1.2 er rettet slik at det ikke er mulig å fradele 300 m2. Det er ikke anledning til 

å ha slik bestemmelse. 

 Pkt. 2.2.1 a)-d) i retningslinjene er flyttet opp til bestemmelsene (A-D), videre er det 

lagt til en ny bestemmelse (M) om terrasse. 

 Pkt. 2.2.2 har en ny retningslinje a) om rekkefølgekrav til utbygging av Hundtjønn 

Øvre. 

 Pkt. 2.2.2.1 retningslinjene a) og b) er flyttet opp til bestemmelsene A og B for nye 

byggeområder høy standard. 

 Pkt. 2.2.2.2 retningslinjene a) og b) er flyttet opp til bestemmelsene A og B for nye 

byggeområder middels standard. 

 Pkt. 2.2.3 er rettet slik at det ikke er mulig å fradele 300 m2. Det er ikke anledning til 

å ha slik bestemmelse. 

 Pkt. 2.6 er ordet «forretning» slettet i formålet, da forretning ikke er dekket av 

arealformålet i henhold til kartforskriften. 

 Pkt. 3.3 ny bestemmelse for å tilpasse seg jernbanelovens § 10 og merknad fra 

BaneNor. 

 Pkt. 4 inneholder nå ordet «ikke» i bestemmelse B, for at bestemmelsen skal gi 

mening. 

 Pkt. 5.1.2 om kårbolig, retningslinje a og b flyttes opp til bestemmelser (D og E) for at 

det skal kunne gis juridisk rettsvirkning. 

 Pkt. 5.1.3 seterbebyggelse – supplert i retningslinje a for å vise tilbake til pkt. 1.14. 

 Pkt. 5.1.4 søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet – alle bestemmelsene er endret 

til retningslinjer, da dispensasjoner ikke kan følge bestemmelser. Pkt. B er slettet, se 

begrunnelse for pkt. 2.2.3 

 Pkt. 5.2 LSB – Nye bestemmelser E og F etter innspill fra statlige myndigheter, 

bestemmelse G er flyttet opp fra retningslinje for å imøtekomme politikernes ønske 

om at landbruksfaglige vurderinger ikke skulle tas ved dispensasjon, men direkte i 

byggesaker. Det er lagt inn en ny retningslinje om avrenning. 

 Pkt. 5.4 LSF retningslinje c er flyttet opp til bestemmelse D for å imøtekomme 

politikernes ønske om at landbruksfaglige vurderinger ikke skulle tas ved 
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dispensasjon, men direkte i byggesaker. Det er lagt inn en ny retningslinje om 

avrenning. 

 Pkt. 6.1 tillegg i bestemmelsens A for å imøtekomme innsigelse fra NVE. Det tas 

forbehold om at dette er tilstrekkelig for å løse innsigelsen. 

 Pkt. 7.2.1 Tillegg i bestemmelsen for å imøtekomme innsigelse fra NVE. Det tas 

forbehold om at dette er tilstrekkelig for å løse innsigelsen. 

 Pkt. 7.4.3 retningslinje d – tillegg for bevaring av bygningsmessige miljøer. 

 

Forslag til endring i plankartet: 

 Tomt 77/8 er tilbakeført til LNFR da den ligger i rasutsatt område. Dette var en 
feilinntegning på kartet. 

 Tomt 155/1/261 er tilbakeført til LNFR pga. avstand til vatn. 

 155/1/78, 155/1/92, 155/1/637 og 155/1/41 er tilbakeført til LNFR pga. 
landskapshensyn. 

 43/22 er tilbakeført til LNFR på grunn av nærhet til kulturminne Skaaden kirkested. 

 Østre alternativ av trasé forbi Enge på fv. 357 er tatt ut. 

 Jernbane vises med sosikode 2020 gjennom hele planområdet, ikke kun på Tretten 
og Tingberg. 

 Arealformål bolig på tomtene 130/15 og 130/37 er trukket lengre vekk fra jernbanen 
og erstattes med jernbaneformål. 

 

Rådmannen mener det er viktig å få på plass en ny kommuneplan, og anbefaler at planen 

vedtas slik den nå foreligger.  

Kommunedelplan for skiløyper i Øyer kommune 

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

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

turstier og sykkelstier. Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta å utarbeide en 

kommunedelplan for sti- og løypenett for gange, sykling og skigåing.  

Rådmannens forslag til innstilling:  
1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter: 

Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 
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Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 

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

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

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

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedelplan 

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

12 og 11-13. 

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 21.08.2018 sak 4/18 
 
Behandling: 
Rådmann Ådne Bakke orienterte om innsigelse fra NVE vedrørende korrigeringer på 
bestemmelsene etter 3.gangs høring. 
Leder for planavdelingen Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum svarte på 
spørsmål. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 4: 
«Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan  for sti- og 
løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13». 
 
Marthe Lang- Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Punkt 1- 3: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 4: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Finn Brekkes 
endringsforslag ble Arne Finn Brekkes endringsforslag vedtatt med 5 (AP +H) mot 3 (SP 
+SV)stemmer. 
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Rådmannens forslag med vedtatt endring i punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Det forutsettes at innsigelsen fra NVE vedrørende korrigeringer på bestemmelsene etter 
3.gangs høring er avklart før behandling i kommunestyremøte 30.08.2018. 
 
Administrasjonen redegjør i kommunestyret for endringer i dokumentet etter 3.gangs 
behandling. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
 

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

kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter: 

Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 

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

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

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

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan  for sti- 

og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-

13. 
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REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 18/1875     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
79/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Øyer kommune 
2. Uavhengig attestasjonsuttalelse fra Innlandet Revisjon IKS, datert 4.9.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Finansreglement Øyer kommune av 2014 
2. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning 

 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune. 
Reglementet erstatter finansreglement fra 2014 og er tilpasset forskriftsendring som under-
streker at reglementet gjelder både for kommunens finanser og gjeld.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes gjeldende finansreglement ble vedtatt 1.10.2014. Finansreglementet skal 
vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.  Det framlegges med dette rådmannen 
forslag til revidert reglement for finans- og gjeldsforvaltning. 
 
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (heretter benevnt 
finansforskriften), ble vedtatt endret 1. november 2016 med virkning fra 1. januar 2017. Den 
endrede forskriften understreker at kommunenes reglement skal omfatte både finans- og 
gjeldsforvaltning. Forskriftens § 3 første ledd understreker at kommunen skal ha 
bestemmelser for å begrense refinansieringsrisiko knyttet til kommunens låneportefølje. I 
praksis dreier dette seg om refinansieringsrisiko knyttet til lån som forfaller og skal 
refinansieres innen ett år. Dette vil i hovedsak si sertifikat- og obligasjonslån. 
 
Forskriften § 5 stiller krav til at en uavhengig instans med kompetanse om finans- og 
gjeldsforvaltning skal vurdere om finansreglementet legger rammer for en finans- og 
gjeldsforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i forskriften. 
Vurderingen skal skje før reglementet vedtas i kommunestyret.  
 
Forslag til nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning er sendt Innlandet Revisjon IKS for 
kvalitetssikring. Uavhengig uttalelse er mottatt i brev datert 4.9.2018, se sakens vedlegg 2. 
Konklusjonen fra Innlandet Revisjon IKS er som følger:  
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«Vi mener at det framlagte reglementet for finans- og gjedsforvaltning tilfredsstiller 
kommunelovens og forskriftens krav.»  
 
 
Vurdering: 
Begrepet «finans- og gjeldsforvaltning» er innarbeidet gjennomgående i forslag til nytt 
reglement.  
 
Formålet med reglementet er å sikre tilfredsstillende avkastning, samt stabile, forutsigbare 
og lave netto finansieringskostander for kommunen.  
 
Det angis rammer for forvaltning av likvide midler. Herunder angis definisjon av driftslikvidi-
tet og overskuddslikviditet. Driftslikviditet defineres som at kommunen til enhver tid skal ha 
tilgjengelige midler som minst tilsvarer forventa likviditetsbehov de neste 3 måneder.  
 
Under rammer for kommunens gjeldsportefølje foreslår rådmannen at et enkeltlån ikke kan 
utgjøre mer enn 35 % av sala låneportefølje, og at ikke mer enn 30 % av samla portefølje 
skal ha forfall innen 12 måneder.  
 
Reglementet viderefører anledning til å ta opp lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet, 
innenfor rammene av at gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samla rentebærende 
gjeld skal være mellom 1 og 4 år.  
 
Andel av låneporteføljen som skal knyttes til henholdsvis fast og flytende rente videreføres 
med 30 %. Det legges til grunn at i en normalsituasjon skal den samla gjeldsporteføljens 
vektede løpetid være 2,5 år.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune, 
med virkning fra og med 27.9.2018. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 77/18 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H. Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune, 
med virkning fra og med 27.9.2018. 
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ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/1996     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
80/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport 2. kvartal 2018  
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Årsbudsjett 2018 
 
 
Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 30. juni 2018 er tilnærmet balanse. Årsprognosen viser merinn-
tekter på eiendomsskatt, rammetilskudd og konsesjonskraft, mens de tre sektorene opp-
vekst, familie og inkludering og helse og omsorg har prognose merforbruk.  
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapporteringen til etterretn-
ing, og tilrår at kommunestyret foretar budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
I saken framlegges rådmannens økonomi- og finansrapportering per 30. juni 2018. 
Rapporten inneholder beskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per utgangen av 
2. kvartal og angitte prognoser for året.  
 
Den økonomiske driftsprognosen for året etter utgangen av første halvår er tilnærmet bala-
nse. Det rapporteres negative prognoser for de tre sektorene oppvekst, familie og 
inkludering og helse og omsorg på totalt 4,8 mill kr. Fordeling av lønns- og prisvekst frigjør 
1,4 mill kr, slik at samle prognose for sektorene er negativ med 3,5 mill kr.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra eiendomsskatt, rammetilskudd og konse-
sjonskraft, totalt på 3,8 mill kr. Det er behov for å øke budsjetterte avdrag med kr 180.000 
etter at årets minimumsavdrag er beregnet. 
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Det 
varsles merforbruk på ett VA-prosjekt på 0,6 mill kr. 
 
Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentarer 
gir status for kommunens ledige likviditet og gjeldsportefølje.  
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Vurdering: 
Det vises til vedlagte økonomirapport for rådmannens vurdering av de enkelte områder.  
 
Det meldes om økonomiske utfordringer på sektornivå som er nærmere beskrevet i rap-
porten. Rådmannen tilrår at det foretas budsjettjusteringer for å tilføre sektorene budsjett-
midler på totalt 4,85 mill kr, knyttet til bemanningsnorm og økt antall plasser i barnehage, 
ressurskrevende brukere og legetjenesten. Det understrekes at den økonomiske situasjonen 
i sektorene krever oppfølging og tiltak ut året for å unngå ytterligere merforbruk. 
 
Det foreslås videre å øke budsjetterte avdrag med kr 180 000, etter at minimumsavdrag for 
året er beregnet.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 57/18 opprettelse av felles personvernombud for Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Øyer, der inndekning skal avklares i 2. kvartalsrapport. Det tilrås 
budsjettjustering på kr 145 000 for å dekke inn lønnskostnader til felles personvernombud i 
2018.  
 
Forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøknin
g 

Utgiftsøknin
g /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3100 
Oppvekst 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemann-
ing 

barnehage 

  850 

13700 Kjøp 
fra andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

4440 
Bofellesskap 
og 
Miljøtjeneste
n 

2542 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemmeboend
e  

Ressurskreve
nde brukere 

  1 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg.) 

4450 Helse 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking 
fastlege-

tjenesten 

  1 000 

13501 Kjøp 
fra interkom-
munalt sam-

2000 
Fellesutgifter 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Personvern-
ombud 

  145 
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arbeid 

15100 
Avdrag 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Minimums-
avdrag 

  180 

14900 Reser-
verte 
bevilgninger 

2000 
Fellesutgifter 

1809 Diverse 
fellesutgifter 

Midler avsatt 
til lønns- og 

prisvekst 

1 400   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Økt ramme-
tilskudd 

300   

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 000   

16500 Annet 
avg.pliktig 
salg 

2010 
Tiltaksarbeid 

3210 
Konsesjonskraf
t 

Økte 
inntekter 

konsesjons-
kraft 

475   

        5 175 5 175 

 
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 

006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved 
lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og 
økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger. 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 76/18 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H. Jorde svarte på spørsmål. 
 
Vedlegg rettes før behandling i kommunestyret. 
 
Formannskapet etterspurte en nærmere forklaring på oppfølgingen av 
Kommunestyrevedtak 24.05.2018, K-sak 36/18 pkt 2: 
Kommunestyret vedtar at budsjettjusteringene utsettes til juni, etter en nærmere tallfestet 
kartlegging av behov i sektorene. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøknin
g 

Utgiftsøknin
g /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3100 
Oppvekst 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemann-
ing 

barnehage 

  850 

13700 Kjøp 
fra andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

4440 
Bofellesskap 
og 
Miljøtjeneste
n 

2542 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemmeboend
e  

Ressurskreve
nde brukere 

  1 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg.) 

4450 Helse 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking 
fastlege-

tjenesten 

  1 000 

13501 Kjøp 
fra interkom-
munalt sam-
arbeid 

2000 
Fellesutgifter 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Personvern-
ombud 

  145 

15100 
Avdrag 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Minimums-
avdrag 

  180 

14900 Reser-
verte 
bevilgninger 

2000 
Fellesutgifter 

1809 Diverse 
fellesutgifter 

Midler avsatt 
til lønns- og 

prisvekst 

1 400   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Økt ramme-
tilskudd 

300   

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 000   

16500 Annet 
avg.pliktig 
salg 

2010 
Tiltaksarbeid 

3210 
Konsesjonskraf
t 

Økte 
inntekter 

konsesjons-
kraft 

475   

        5 175 5 175 
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3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 
006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved 
lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og 
økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger. 
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BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/2063     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
81/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at det bevilges kr 170 000 til utbedring av kjølelager ved Øyer helsehus, 
finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Kompressor for ett av to kjølelager ved institusjonskjøkkenet på Øyer helsehus har røket, og 
det må foretas reparasjon eller utskifting umiddelbart for å ha nødvendig kjøleromskapa-
sitet.  
 
Reparasjon er mulig, men da kompressoren som har røket benytter komponenter som blir 
forbudt fra 2020, vil det likevel kreve utskifting i 2019. Det vurderes derfor som hensikts-
messig å skifte ut kompressoren nå.  
 
Det er hentet inn prisoverslag, og tiltaket vil koste kr 170 000 inkl. mva. Dette er et invester-
ingstiltak det ikke er budsjettert for. 
 
Rådmannen tilrår at tiltaket gjennomføres og foreslår finansiering ved bruk av ubundet 
investeringsfond. Saldo på fondet per 13.9.2018 er kr 3 105 000.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedr-
ing av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 88/18 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (H) stilte spørsmål om driften ved Øyer helsehus gikk bra. Ordfører ba om 
å få komme tilbake med svar på spørsmålet til behandlingen i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedr-
ing av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva. 
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SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN 
 
 

Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2045     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
82/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. KS-sak 42/16 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen 
2. Intensjonsavtale mellom Øyer kommune og Telenor Norge AS, av 6.6.2016  

 
Sammendrag:  
Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjektet Destinasjonsutvikling mast 
Våsjøen, med tilrådning om å ta sluttrapporten til orientering. 
 
Saksutredning og vurdering:  

Kostandsramme

Prosjektnummer Prosjektnavn Budsjett

450 000                    863 834         -413 834       

450 000                    863 834         -413 834       

-                 

-                 

-300 000                  -296 229       -3 771            

-300 000                  -296 229       -3 771            

-417 605       417 605         

Næringsfond -150 000                  -150 000       -                 

-150 000                  -567 605       417 605         

-450 000                  -863 834       413 834         

Annen generell finansiering

Sum finansiering

Utgifter

Øremerka tilskudd

Øremerka lån

Refusjon fra andre

Prosjektspesifikk finansiering

Generell finansiering

Sluttrapport investeringsprosjekt

Regnskap Avvik

001204 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen

Investeringsutgifter

 
 

Prosjektbeskrivelse 

Det vises til KS-sak 42/16 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen, der kommunestyret fattet 
følgende vedtak: 

1. Øyer kommune skal bidra til utvikling av hytteutvikling og inngår intensjonsavtale 

med Telenor for å sikre mobildekning i nordlige deler av Øyerfjellet. Gjennomføring av 
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forpliktelsene i avtalen forutsetter forpliktende samarbeid fra Øyer Fjellstyre, Våsjøen 

hyttegrend og Gudbrandsdal energi. 

 

2. Øyer kommune bevilger inntil kr 150 000 fra det næringsfondet med statlig påfyll for 

utvikling av mobilt samband i nordlige deler av Øyerfjellet. 

 

Arbeidet ble utført fra juli til oktober 2016. 
 
KS-sak 42/16 forutsetter utgiftsdekning fra Øyer kommune, Gudbrandsdal Energi og Øyer 
Fjellstyre som det framgår av saksutredningen. Videre forutsettes det at Telenor bidrar med 
mobilt samband og utstyr på mast. Våsjøen hyttegrend bidrar med dugnad. 
Det er inngått intensjonsavtale mellom Øyer kommune og Telenor Norge AS om utbygging 
av mobildekning i fjellområdet rundt Svarthaugen, der ansvarsforhold mellom kommunen 
og Telenor avklares.  
Det ble ikke inngått skriftlige avtaler med GE og Øyer fjellstyre, som det i KS-sak 42/16 
forutsettes økonomiske bidrag fra, før prosjektet ble igangsatt. 
 

Utgifter 

Det er regnskapsført 863 834 kroner for prosjektet. Hoveddelen av utgiftene er 
betongarbeider, kostnader til mast og kostnader til hytte. I tillegg er det påløpt utgifter til 
elektroarbeid, konsulenttjenester, innleid transport og byggeledelse. 
 

Inntekter 

Utgifter relatert til mast er viderefakturert GE Nett med kr 216 229. 
Utgifter relatert til hytte er viderefakturert Øyer fjellstyre med kr 80 000. 
 

Avvik  

Budsjettet som ligger til grunn i KS-sak 42/16 har en totalkalkyle på kr 450 000. I dette 
budsjettet er det ikke foretatt kvalitetssikring av prosjektkostnadene, eller vurdering og 
prising av grensesnitt mellom de ulike delleveranser. De største avvikene er manglende 
avklaring og vurdering av omfang knyttet til betongarbeider for en slik konstruksjon. 
I budsjettet som ligger til grunn i KS-sak 42/16 er det forutsatt at hytta skal bygges på 
stedet. Det var heller ikke tatt med påkrevet ventilasjon og annet løst inventar i hytta. Da 
det ikke lot seg gjøre å bygge hytta på plassen så ble det kjøpt inn en ferdig hytte med alt 
påkrevet utstyr i og montert med helikopter, da det ikke var mulig med annen transport inn 
til masta uten å gjøre store terrenginngrep. 
Det har vært et stort forbruk av timer til koordinering og oppfølging fra prosjektleder.  
Diverse utforutsatte kostnader ved komplettering av anlegget, det meste av det lå på 
elektro i grensesnitt mellom strøm til masta som GE bidro til og Telenor sitt utstyr. 
Øyer kommunes andel i henhold til KS-sak 42/16 var forutsatt å være inntil kr 150 000 fra 
næringsfond. Ved sluttføring av prosjektet utgjør kommunens andel kr 567 605. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling 
mast Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot 
budsjettramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.   
 
 
Ådne Bakke Odd Magne Tuterud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 78/18 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som leder i Øyer fjellstyre og leder i 
Våsjøen velforening. Arne Finn Brekke fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningslovens §6. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Aronsveen (H) tiltrådte. 
 
Rådmann Ådne Bakke ba om å få fratre og at Anne H Jorde tiltrer som setterådmenn. 
Enstemmig vedtatt. Anne H Jorde tiltrådte som setterådmann. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling 
mast Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot 
budsjettramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.   
 
Arne Finn Brekke tiltrådte. Anne Aronsveen fratrådte. 
 
Anne H Jorde fratrådte som setterådmann. Ådne Bakke tiltrådte som rådmann. 
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SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER 
 
 

Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2046     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
83/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  

1. KS-sak 67/16 Legevakt og legesenter i Øyer sentrum 
2. Bevilgningssak (Investeringsbudsjett 2017) 

 
Sammendrag:  
Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjektet Nye Øyer legekontor, med 
tilråding om å ta sluttrapporten til orientering. 
 
Saksutredning og vurdering: 

 

Kostandsramme

Prosjektnummer Prosjektnavn Budsjett

2 500 000                2 515 896        -15 896              

2 500 000                2 515 896        -15 896              

-                      

-                      

-                      

-                            -                    -                      

-2 500 000               -2 515 896       15 896                

-2 500 000               -2 515 896       15 896                

-2 500 000               -2 515 896       15 896                

Utgifter

Sluttrapport investeringsprosjekt

Regnskap Avvik

001208 Nye Øyer Legesenter

Investeringsutgifter *

Sum finansiering

* Låser og beslag ble av praktiske hensyn fakturert Øyer kommune og viderefakturert utbygger Skarpsno 

Hafjell AS, totalt kr 327.170,-. Disse transaksjonene har samlet ingen effekt på regnskapstallene i tabellen.

Øremerka tilskudd

Øremerka lån

Refusjon fra andre

Prosjektspesifikk finansiering

Generell finansiering

Annen generell finansiering

 
 

Prosjektbeskrivelse 

Bakgrunn for prosjektet er KS-sak 67/16 Legevakt og legesenter i Øyer sentrum, med vedtak 
om flytting av Øyer legekontor til leide lokaler. Øyer kommune har investert i løst inventar, 
spesielle leietilpasninger og medisinteknisk utstyr.   
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Arbeidet ble utført fra september 2016 til åpning av nytt legekontor i juni 2017. 

Utgifter 

Påløpte utgifter gjelder byggeledelse og flyttehjelp, kjøp av kontormøbler og medisinteknisk 
utstyr, tilpassinger og komplettering el og data kundetilpassinger, mindre tilpassinger på rør 
og ventilasjon. 
For å få likt låssystem som på andre kommunale bygg ble låssystemer kjøpt inn av Øyer 
kommune. Dette ble viderefakturert utbygger i sin helhet med kr 320 000. 
 

Avvik  

Merforbruk på 16 000 kroner. 
   
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot 
budsjettramme på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.   
 
 
Ådne Bakke Odd Magne Tuterud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 79/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot 
budsjettramme på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.   
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SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, 
BAKKEVEGEN – KORSEN 
 
 

Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2044     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
84/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):. 
Bevilgningssaker/Investeringsbudsjett 
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjekt Gang- og sykkelveg Granrud-
vegen, Bakkevegen – Korsen, med tilrådning om at sluttrapporten tas til orientering. 
 
Saksutredning og vurdering:  
 

Sluttrapport investeringsprosjekt Kostnadsramme 

Regnskap Avvik Prosjektnummer Prosjektnavn Opprinnelig Justert 

001157 G/S Granrudvegen, Bakkevegen - 
Korsen         

Investeringsutgifter 2 190 000 2 600 000 2 547 450 52 550 

Utgifter 2 190 000 2 600 000 2 547 450 52 550 

Øremerka tilskudd -876 000 -1 660 000 -1 696 968 36 968 

Øremerka lån       0 

Salgsinntekter       0 

Prosjektspesifikk finansiering -876 000 -1 660 000 -1 696 968 36 968 

MVA -438 000 -520 000 -395 090 -124 910 

Generell finansiering -876 000 -420 000 -455 392 35 392 

Annen generell finansiering -1 314 000 -940 000 -850 482 -89 518 

Sum finansiering -2 190 000 -2 600 000 -2 547 450 -52 550 

 
 

 

Prosjektbeskrivelse 
Gang- og sykkelveg/fortau langs Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen ble planlagt 
og etablert i henhold til Kommunedelplan Øyer Sør og kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
Budsjettramme er i KS-sak 78/14 økt fra 2,19 mill kr til 2,6 mill kr.  
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Utgifter 
Påløpte utgifter kommer i hovedsak fra planarbeid, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse 
og ikke minst gjennomføring. Kontrakt med entreprenør etter åpenanbudskonkurranse. 
 

Inntekter 
Budsjett forutsatte 50 % finansiering gjennom anleggsbidrag fra utbyggere av fritidsboliger. 
UBA inngått med utbyggere av Haugan (Fred A Gade og Johannes Nermo) ble lagt til grunn. 
Beregnet til 1. 080.000,- og innkrevd i 2017. 
Oppland fylkeskommune bidro med trafikksikkerhetsmidler med et beløp på 616.968,-. 
Dette tilskuddet regnes inn som en del av kommunens finansiering og bidrar derfor til en 
lavere kostnad for Øyer kommune enn budsjettert. 
 

Avvik  
Sluttregnskapet viser et mindreforbruk på kr 52.500,-. Årsak til budsjettøkning i KS-sak 
78/14 er beskrevet der. Avvik i forhold til justert budsjett anses å være innenfor den 
usikkerhet som til vanlig ligger i en budsjettsum. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001157 Gang- og sykkelveg i 
Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte 
utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjettramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk 
på kr 52.500.  
 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 86/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001157 Gang- og sykkelveg i 
Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte 
utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjettramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk 
på kr 52.500.  
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SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSEN 
– NERMO 
 
 

Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2069     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
85/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Investeringsbudsjett/bevilgningssaker 
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram sluttrapport for investeringsprosjekt Gang- og sykkelveg Nermos-
hågån, Korsen – Nermo, med tilrådning om at sluttrapporten tas til orientering. 
 
Saksutredning og vurdering:  
 

Sluttrapport investeringsprosjekt Kostnadsramme 

Regnskap Avvik Prosjektnummer Prosjektnavn Opprinnelig Justert 

001156 G/S Nermoshågån Korsen -Nermo         

Investeringsutgifter 10 030 000 14 400 000 14 918 288 -518 288 

Utgifter 10 030 000 14 400 000 14 918 288 -518 288 

Øremerka tilskudd -4 012 000 -5 760 000 -6 077 432 317 432 

Øremerka lån       0 

Salgsinntekter       0 

Prosjektspesifikk finansiering -4 012 000 -5 760 000 -6 077 432 317 432 

MVA -2 006 000 -2 880 000 -2 763 424 -116 576 

Generell finansiering -4 012 000 -5 760 000 -6 077 432 317 432 

Annen generell finansiering -6 018 000 -8 640 000 -8 840 856 200 856 

Sum finansiering -10 030 000 -14 400 000 -14 918 288 518 288 

 
 

 

Prosjektbeskrivelse 
Gang- og sykkelveg i Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 (Nermo) ble planlagt og etabl-
ert i henhold til Kommunedelplan Øyer Sør og kommunens trafikksikkerhetsplan. Planopp-
start i 2011 med gjennomføring av anleggsarbeider i 2013 – 2014. 
 
Budsjettramme justert i KS-sak 78/14 den 30.10.2014. 
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Utgifter 
Påløpte utgifter kommer i hovedsak fra planarbeid, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse 
og gjennomføring. Kontrakt med entreprenør inngått etter åpen anbudskonkurranse. 
 

Inntekter 
Budsjett forutsatte 50 % finansiering gjennom anleggsbidrag fra utbyggere av fritidsboliger. 
UBA inngått med utbyggere av Mosetertoppen AS, Solbergsetra og Hafjelltoppen AS ble lagt 
til grunn. Beregnet til 5.750.000,- og innkrevd i 2017. Tidligere inngått UBA med Granli 
(Nermostunet) om etablering av gang- og sykkelveg mellom Nermostunet og Nermo Hotell 
ble også utløst og utgjorde 327.432,-. 
 
Videre vil inngått UBA med Solbergsetra gi 140.000,- i anleggsbidrag, når mer enn 50% av 
tomtene (i alt 7 stk) i dette området er solgt. Det antas beløpet vil kunne innkreves i løpet av 
2018. Dette vil redusere kommunens kostnader tilsvarende. 
 
Økt nettokostnad for Øyer kommune vil etter at anleggsbidrag for Solbergsetra er mottatt 
komme på 1.77.432,- kr. 
 
Forholdsmessig lavere mva-refusjon enn budsjettert skyldes at enkelte kostnader innenfor 
planarbeid, gebyrer etc. ikke gir kompensasjon for mva. 
 

Avvik  
Overskridelse på i alt 4,9 mill kr inkl. mva i forhold til opprinnelig budsjett skyldes flere for-
hold. Rådmannen har tidligere redegjort for dette i kommunestyret i 2014 og i kontrollut-
valget i 2015.  
 
Endringer i reguleringsplan for å tilpasse ønsker fra grunneier og høyere kostnader for 
grunnavståelse enn forutsatt er en del av årsaken. Hovedårsaken ligger i mangelfull 
prosjektering spesielt med tanke på beskrivelse av trafikkavvikling. Anbudsbeskrivelsen 
beskrev ikke at anleggsarbeider måtte gjennomføres i flere etapper. Dette ble sterkt 
fordyrende. Endringer av linjeføring på grunn av detaljendringer i reguleringsplan medførte 
også ekstrakostnader. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001156 Gang- og sykkelveg i 
Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter 
på totalt 14,92 mill kr, mot budsjettramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 
mill kr.  
 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 87/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001156 Gang- og sykkelveg i 
Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter 
på totalt 14,92 mill kr, mot budsjettramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 
mill kr.  
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SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS 
ØYER KOMMUNES ANDEL AV GARANTI FOR FINANSIERING AV VM SØKNAD 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/582     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
81/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
86/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 21/18, vedtak 22.3.18 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken at Øyer kommune garanterer for et beløp på inntil  
kr. 74 250,- til arbeidet med søknad om Alpin VM 2025(27) i tillegg til det allerede bevilgede 
beløpet på kr. 325 000,-. 
 
Saksutredning: 
I KST-sak 21/18 bevilget Øyer kommune kr. 325 000 til søknadsprosessen for å få Alpin VM 
til regionen. I Norges Skiforbunds evaluering av søknadene om å bli Norges søker om Alpin 
VM har viljen og evnen til finansiering av søknaden blitt vektlagt. Ett punkt i finansierings-
planen er sponsorer og lokale bidragsytere (kr. 825 000). Dette er midler som vil falle på 
plass først om Hafjell/Kvitfjell blir valgt som søker til Alpin VM, og derfor foreløpig uavklart 
finansiering. Det er derfor ønskelig at Øyer kommune viser vilje og evne til å dekke sin andel 
av dette beløpet (9 %) i fall bidraget fra sponsorer og lokale bidragsytere ikke skulle tilsvare 
beløpet i finansieringsplanen. Lillehammer og Ringebu kommuner vil fatte tilsvarende 
vedtak om tilleggsfinansiering. 
 
Om det ikke lykkes å skaffe sponsorer og lokale bidragsyter vil beløpet for Øyer kommunes 
del bli på kr. 74 250,-. For hver krone som skaffes fra sponsorer og lokale bidragsytere vil 
Øyer kommunes andel gå ned. Beløpet på kr. 825 000 anses fra flere hold å være et 
nøkternt og realistisk beløp. Det faktiske beløpet som skal garanteres er derfor et sted 
mellom kr. 0 og 74 250. Dette er også da penger som skal utløses når og om Hafjell/Kvitfjell 
og Norge skal sende sin søknad til FIS, om 3-5 år.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener det er viktig at Øyer kommune viser sin vilje og evne til å finansiere 
denne delen av søknaden nå. Uten en slik garanti vil muligheten til å bli valgt ut som Norges 
søkerdestinasjon til Alpin VM reduseres. Arbeidet med å skaffe sponsorer og lokale 
bidragsytere vil redusere Øyer kommunes forpliktelse. 
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Kommunestyret vedtok i 2012 å avsette utbytte utover budsjettert fra Hafjell Alpinsenter AS 
til disposisjonsfond øremerka finansiering av idrettsarrangement i Hafjell. Saldo på fondet er 
kr 1 395 000. Rådmannen tilrår at VM-garanti finansieres med bruk av disposisjonsfond 
øremerka idrettsarrangement. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar tilleggsfinansiering i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr. 74 250,- 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 81/18 
 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. I den forbindelse stilte hun 
spørsmål til formannskapet om hun kunne orientere om søknadsprosessen. Nisveta Tiro (SV) 
var imot dette og orienteringen ble gitt av rådmann Ådne Bakke. Brit K. Lundgård fratrådte 
og varaordfører Mari Botterud (H) tiltrådte som ordfører. 
Ordføreren fremmet forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningslovens §6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Aronsveen (H) tiltrådte. 
 
Nisveta Tiro (SV) påpekte at det i saksutredningen står garanti , men i innstillingen står det 
tilleggsfinansiering. Enstemmig vedtatt at dette rettes før behandlingen i kommunestyret. 
 
Formannskapet ber om en redegjørelse av Norges skiforbunds evaluering av søknaden i 
kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vedtar en garanti i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr. 74 250,-. 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. 
 
Anne Aronsveen fratrådte. 
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REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG 
KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2017     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
87/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev fra leder Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU) 
2. Gjeldende samarbeidsavtale og 10 tjenesteavtaler 
3. Gjeldende 9 rutiner 
4. Helseregion Sør-Gudbrandsdal, uttalelse 20. januar 2018  
5. Helseregion Sør-Gudbrandsdal, uttalelse 3. september 2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 18/15, møte 26.03.2015 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok K-sak 18/15 avtalen mellom kommunene i Hedmark og Oppland og 
Sykehus Innlandet HF. Høsten 2017 ble det i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) besluttet å 
foreta en avtaleevaluering og revisjon i 2018. Formålet med evalueringen er å sikre levende 
avtaler som ivaretar pasientenes behov og fange opp behov for endringer. Saken framlegges 
med tanke på politisk forankring av prosessen og innspill til samarbeidsavtalen. Rådmannen 
understreker viktigheten av at avtaleverket mellom kommunene og SiHF bidrar til å heve 
forutsigbarheten og kontinuiteten i samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten: Pasienten skal stå sentralt. De formelle forhandlingene mellom KS 
og SIHF gjennomføres høsten 2018. Den nye samarbeidsavtalen skal etter planen være 
ferdigforhandlet i løpet av oktober 2018, og vil etter det bli sendt til behandling i 
kommunestyrene, slik at nytt avtaleverk vil være gjeldende fra 01.03.19.  
 
Saksutredning: 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Samhandlingsreformens formål 
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er større satsing på 
helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i 
spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal 
videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasienter og brukere skal få bedre 
koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, 
til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene 
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før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. 
 
Fakta 
 
Lovkrav om samarbeidsavtaler 
«Kommunestyret selv» skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket, jfr. 
Helse og omsorgstjenesteloven § 6.1. Helse Sør-Øst RHF har bestemt at Sykehuset Innlandet 
HF (SIHF) skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. 
 
Avtalene er juridisk bindende og det er hver kommune som er avtalepart overfor SIHF. Helse 
og omsorgstjenesteloven § 6-2 fastlegger et minimumskrav til hva en avtale mellom partene 
skal inneholde. Samarbeidsavtalen har nå fungert i noen år.   
 
Siden samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner trådte i kraft i 1.3.2015 har det 
kommet en del nye sentrale føringer, planer og Melding St fra Helse og 
Omsorgsdepartement og Helsedirektorat. Samtidig har en del lov- og regelverk inkl 
forskrifter blitt endret.  
 
Som en oppfølging av gjeldende avtaleperiode ble det i overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 
besluttet å foreta en avtaleevaluering og revisjon høsten 2018.  
 
Evaluerings- og innspillsprosessen 
Etter beslutningen i OSU høsten 2017 startet evalueringsarbeidet med en invitasjon fra KS til 
administrasjonen i alle kommuner i Hedmark og Oppland, der det ble bedt om en uttalelse 
angående avtaleverket mellom SiHF og kommunene. 
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal (HSG) består av kommunene Gausdal, Lillehammer, Nord-
Fron, Ringsaker (nordlige delen), Ringebu, Sør-Fron og Øyer. Regionen har totalt ca 65.000 
innbyggere. Styret i Helseregion Sør-Gudbrandsdal (HSG) vedtok høsten 2017 at de 
samarbeidende kommunene skulle avgi en felles uttalelse.  
 
De samarbeidende kommunene som er del av HSG har internt evaluert samarbeidsavtalen, 
tjenesteavtaler og underliggende rutiner. Deretter ble kommentarer og innspill drøftet i en 
regional arbeidsgruppe med representanter fra hver kommune under ledelse av 
medisinskfaglig rådgiver i HSG. Utkast til uttalelse ble til slutt forankret og vedtatt 20. januar 
2018 i styret for HSG, vedlegg 4. 
  
Det ble gjennomført en felles evaluerings – og innspillsprosess for kommunene og Sykehuset 
Innlandet (SiHF) 1. februar 2018. HSG deltok. Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU) behandlet 
materialet fra prosessen og vedtok å sende saken til høring i kommunene og SiHF. 
Høringsfristen er 20.9.2018.  
 
Høringsinnspillene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for de formelle forhandlingene som 
skal gjennomføres til høsten. Det understrekes igjen viktigheten av at avtaleverket mellom 
kommunene og SiHF bidrar til å heve forutsigbarheten og kontinuiteten i samarbeidet 
mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten: Pasienten skal stå sentralt. 
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HSG har i forbindelse med høringsprosessen utarbeidet en ny uttalelse med punkter og 
innspill som ikke fremkom i uttalelsen av 20. januar 2018, vedlegg 5. Den nye uttalelsen er 
drøftet med fagpersonalet og tjeneste- enhetsledere i de samarbeidende kommunene, med 
representanter fra Geografisk Samarbeidsutvalget (GSU) og er forankret i styret for HSG. 
 
Om Samarbeidsavtalen 
Gjeldende avtaleverk trådte i kraft 01.03.15. Avtaleverket er juridisk bindende og det knytter 
seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side til avtalen, det henvises i den forbindelse 
til K-sak 18/15. 
 
Avtaleverket består av en samarbeidsavtale, 10 tjenesteavtaler og 9 rutiner.  Avtaleverket 
inkl generelle innspill og forslag som har kommet fram fra første administrative 
evalueringsrunde 20. januar og felles evalueringsdag 1. februar er vedlagt. 
 
I samarbeidsavtalen er utgangspunkt, overordnete formål, struktur og prinsipper for 
samarbeidet formulert. Tjenesteavtale 1 omhandler ansvar og oppgavefordeling mellom 
SIHF og kommunene. Tjenesteavtaler og rutiner omhandler forvaltningen, det daglige 
samarbeidet mellom SIHF og kommunene og fag.  
 
Innspill fra HSG 
Hovedinntrykket etter interne innspill er at det meste fungerer greit. Utfordringene ligger i 
begrepsavklaringer.  
 
HSG har et grunnleggende og prinsipielt spørsmål om «likeverdige parter» som bør besvares 
under de formelle forhandlingene. De samarbeidende kommunene i HSG opplever at det er 
spesialisthelsetjenesten som definerer hva som er deres oppgave og som konsekvens av 
dette avgjør primærhelsetjenesten sine oppgaver. 
 
For øvrige bemerkninger og innspill henvises til begge uttalelser fra HSG inkl. 
høringsdokumenter om avtaleverket. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar evaluerings- og innspillsprosessen angående avtaleverket mellom 
Sykehus Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om at 
de innspill som framkom i møtet tas med i den videre prosessen 
 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 84/18 
 
Behandling: 
Ordføreren påpeker at saken skal videre til behandling i kommunestyret etter 
formannskapets innstilling. Dette rettes. 
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Ordføreren har følgende innspill til saken: 
Innspill – Reforhandling av avtaleverket mellom Sykehuset Innlandet HF(SIHF) og 
kommunene i Hedmark og Oppland.  
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012. Kommunestyret vedtok og behandlet 
26.1.2012 første avtale om samarbeid, tjenesteavtale og rutiner. 26.3.2015 vedtok Øyer 
kommunestyre i K-sak 18/15 gjeldende avtale mellom kommunen og SIHF. Avtalen skal 
revideres. 
  
Kommunen har mottatt et høringsbrev med høringsfrist 20.9.2018. 
  
Helseregion Sør-Gudbrandsdal(HSG) er et samarbeid på administrativt nivå mellom 
kommunene Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron, Ringsaker (nordre del), Ringebu, Sør Fron og 
Øyer. Helseregion Sør-Gudbrandsdal har avgitt to uttalelser 20.1.2018 og 3.9.2018. 
 
Øyer formannskap behandlet saken i sitt møte 18.9.2018 høringsdokumentet i sak 84/18. 
Endelig uttalelse vil sendes etter at saken er behandlet i Øyer Kommunestyre 27.9.2018. 
Foreløpig uttalelse sendes innen høringsfristen. 
  
Under den politiske behandlingen i Øyer formannskap fremkom disse punktene:  
Erfaringene med utviklingen av samarbeidet i samhandlingsreformen er at det meste 
fungerer greit, men det er også områder som kan forbedres og utvikles.  
 
Øyer formannskap stiller seg bak uttalelsene fra HSG.   
 
I tillegg til det som fremkommer i disse uttalelsene fra HSG ble følgende punkter tilføyd:   
 
Er kommunene og SIHF likeverdige parter? 
Øyer formannskap stiller seg bak det prinsipielle spørsmålet som er reist fra HSG om 
hvorvidt kommunene og SIHF er likeverdige parter? Vi er helt enige i at dette bør avklares i 
forbindelse med forhandlingene om nye reviderte avtaler.  
 
Vår oppfatning er at spesialisthelsetjenesten definerer sine oppgaver og som konsekvens av 
dette, også definerer hva som er kommunens/primærhelsetjenestens oppgaver. Slik vi 
oppfatter det, blir tyngre og tyngre pasienter overlatt til primærhelsetjenesten etter at de er 
definert til å være utskrivningsklare av spesialisthelsetjenesten.  
 
Dimensjonering av helsetilbudet 
Vi skal yte helsehjelp til de som oppholder seg her, ikke bare de folkeregistrerte 
innbyggerne. 
  
HSG (Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron, Ringsaker (nordre del), Ringebu, Sør Fron og Øyer) 
har i sin uttalelse pekt på at det i dag er ca. 65 000 innbyggere i denne regionen. Vi mener at 
dimensjoneringen av helsetilbudet både det kommunale og SIHF i tillegg må basere seg på 
hvem som til enhver tid oppholder seg her, og som kommunene er forpliktet til å yte 
helsehjelp til etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1.  
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Kommunene i regionen har omfattende fritidsbebyggelse i tillegg til ordinær turisttrafikk,  
flere av kommunene mangedobler innbyggerantallet sitt i helger og ferier store deler av 
året.  
 
Økonomi 
Avtalen mellom SIHF og kommunen har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
Når vi leser innlegg om innsparinger på Sykehus Innlandet, der senger nedlegges er vi svært 
bekymret for hvordan dette vil påvirke kommunens dimensjonering av helsetilbudet og 
derav økonomi.  
 
Kommunen må yte helsehjelp i primærhelsetjenesten til alle, uansett hvordan 
spesialisthelsetjenestens definisjon av «utskrivningsklare pasienter» er. 
 
 
Spørsmål fra Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) i høringsbrevet 
Vi er åpne for at det i særskilte tilfeller som må defineres og klargjøres nærmere, kan inngå 
avtaler mellom Sykehus Innlandet og enkeltkommuner eller et antall kommuner. 
Utvelgelsen av hvilke kommuner som det er aktuelt å inngå hvilke avtaler med, må være 
kjent og avklart med alle kommuner før slike avtaler inngås. 
 
Det er etter vårt syn ikke aktuelt å delegere inngåelsen av avtaler på kommunens 
myndighets- områder til andre.  
 
Samarbeidsavtalen med tjenesteavtaler og rutiner  
Varighet på avtalene 
For at avtalene skal være hensiktsmessige og oppdaterte, mener vi at en avtaleperiode på 4 
år er for lang. Vi foreslår en revidering hvert annet år, da endringene både i 
oppgavefordelingen, den digitale utviklingen og strukturendringer krever hyppige 
revideringer av avtalene.  
 
Sette pasienten i sentrum 
Pkt.3 Nytt kulepunkt føyes til:  

 setter pasienten i sentrum  

Siste avsnitt pkt. 3: tilføyelse, forslag med blå skrift.  
Avtalen skal sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom 
partene slik at pasienten settes i sentrum og sikres nødvendig oppfølging og behandling i 
alle faser av pasientforløpet. 
 
Pkt.5 Samhandlingsutvalg 
Vi støtter forslaget om at det foretas en gjennomgang av hensikt, formål og representasjon i 
samarbeidsutvalgene.  

 

1. Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 

OSU er et partssammensatt, overordnet og strategisk utviklingsorientert utvalg mellom 
SIHF og kommunene som har inngått samarbeidsavtalene. Kommunene har i dag en 
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leder og tre administrative representanter (+to vararepresentanter) som er oppnevnt av 
KS etter forslag fra kommunene. 
 
Vi mener at det skjer mye utvikling av helsepolitikk i utvalget og at overordnet 
samarbeidsutvalg i større grad må ha med politiske representanter.  
Vi støtter forslaget om at OSU utvides til at leder i Geografisk samarbeidsutvalg(GSU) 
også skal være deltaker i OSU.  

 
Mari Botterud (H) påpekte at det er feil i vedleggene til saken. Dette rettes til behandlingen i 
kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet tar evaluerings- og innspillsprosessen angående avtaleverket mellom 
Sykehus Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om at 
de innspill som framkom i møtet tas med i den videre prosessen. 
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EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 202  
Arkivsaksnr.: 18/1164     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
88/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Vedtekter med markering av endringsforslag  
2. Aksjonæravtalen med markering av endringsforslag  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Nærmere redegjørelse om innfrielsen av det ansvarlige lånet  
 Redegjørelse for endringer i Aksjonæravtale og Vedtekter   
 Vedtekter oppdatert med endringsforslag   
 Aksjonæravtale oppdatert med endringsforslag   
 Ansvarlig lån pr 31.12.2017 fordelt på alle långiverne  
 Anmodning om bindende forhåndsuttalelse, utkast til brev til Skatt Øst  
 
Sammendrag: 
Aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS ble første gang inngått i forbindelse med integrering 
av vannkraftproduksjonen i konsernet 15.04.2004. Den er siden blitt revidert 17.8.2005, 
4.11.2009, 1.7.2011 og gjeldende versjon ble signert 12.5.2016. Avtalen om ansvarlig lån ble 
etablert i 2011 ved konvertering av 1,5 milliarder kroner fra egenkapital samtidig med en 
ekstraordinær kapitalutbetaling på 750 millioner kroner. Lånets løpetid ble i 2016 forlenget 
til 2036.  
 
Denne saken inneholder forslag om innfrielse av det ansvarlige lånet, delvis ved 
konvertering til egenkapital og delvis ved kontantbetaling av lånets verdi utover hovedstol 
(overkurs) til långiverne. Forslaget har til hensikt å sikre opprettholdelse av Eidsivas gode 
lånebetingelser ved opptak av nye lån.   
  
Aksjonæravtalen har bestemmelser som må endres når det ansvarlige lånet innfris. 
Innfrielsen får også konsekvens for bestemmelsen i Eidsiva Energi AS sine vedtekter om 
aksjekapital.   
  
Saksutredning: 
Forslag om innfrielse av det ansvarlige lånet   
Kort om forslaget  
Eidsiva Energi AS er låntaker i et ansvarlig lån fra sine eiere. For å sikre fortsatt gode 
rentevilkår på eksterne lån ønsker Eidsiva Energi AS å innfri lånet.   
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Det ansvarlige lånet har en avtalt fastrente på i gjennomsnitt 6,96% fram til 31.12.2026. 
Dette er høyere enn gjeldende markedsrente og medfører at lånets verdi er høyere enn 
lånets hovedstol (overkurs). Dette må det tas hensyn til ved innfrielsen.   
  
Det er foreslått følgende metode for å innfri det ansvarlige lånet:  
 Lånets hovedstol konverteres til egenkapital i Eidsiva Energi AS. Det betyr at eierne får 

økt pålydende på sine aksjer i Eidsiva Energi AS.   
 Overkursen, det vil si verdien av lånet utover hovedstolen, betales til eierne i kontanter. 

Foreløpige beregninger tilsier at overkursen er i størrelsesorden 300 millioner kroner. 
Nøyaktig beløp vil måtte beregnes på beslutningstidspunktet.   

  
Gjennomføring av forslaget krever beslutning av generalforsamlingen i Eidsiva Energi AS. 
Etter planen skal denne avholdes i løpet av høsten 2018. Det er på dette tidspunktet at 
overkursen blir endelig bestemt.   
  
Nærmere begrunnelse for forslaget  
Fra det ansvarlige lånet ble etablert i 2011 og fram til i dag har kraftprisen blitt nærmest 
halvert. Dette har redusert konsernets inntjening og kontantstrøm fra driften. I samme 
periode har det vært gjennomført store investeringer i fornybar energiproduksjon, 
strømnett og bredbåndsinfrastruktur.  Investeringene er lønnsomme, men siden 
kontantstrømmene for de fleste av investeringene kommer noen år etter at investeringene 
er foretatt, har investeringene blitt lånefinansiert.   
  
Dette har satt press på konsernets finansielle nøkkeltall. Det er spesielt konsernets størrelse 
på gjeld i forhold til kontantstrøm som er utfordringen. De finansielle nøkkeltallene har 
avgjørende betydning for selskapets kredittkarakter (rating BBB-), som igjen er viktig for 
selskapets lånebetingelser, herunder rentesats.   
  
Styret fremmet forslag om konvertering av det ansvarlige lånet allerede i 2015.  Den gang 
foretok bankene såkalt «skyggerating». I bankenes «skyggerating» ble ansvarlige lån ofte 
betraktet som egenkapital. Bankene har nå sluttet med «skyggerating». Eidsiva har derfor, i 
likhet med flere andre kraftselskaper, innhentet en offisiell kredittvurdering. I en offisiell 
ratingprosess blir ansvarlig lån vurdert som rentebærende gjeld. Det ansvarlige lånet får 
dermed betydelig negativt utslag på Eidsivas kredittkarakter, sammenlignet med situasjonen 
i 2015 da bankene foretok «skyggerating». Dette har ytterligere aktualisert behovet for 
konvertering av det ansvarlige lånet.  
  
Virkninger av gjennomføring av forslaget  
Hvis lånet innfris i tråd med forslaget reduseres konsernets netto gjeld med 1,2 milliarder 
kroner samtidig som egenkapitalen styrkes. Dette vil telle positivt for långivere som 
vurderer Eidsiva og vil dermed også være positivt for lånebetingelsene som Eidsiva oppnår 
på eksterne lån. Innfrielsen sikrer med dette at Eidsivas investeringsprosjekter vil finansieres 
på en rimelig måte.    
  
Eidsivas portefølje av lønnsomme investeringsprosjekter vil øke selskapets framtidige 
resultat- og utbytteevne. Hoveddelen av planlagte og potensielle investeringer vil gjøres i 
virksomhetsområder med lav risiko og til dels regulert inntekt uavhengig av kraftpris og 
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konjunkturer (Nett og bredbåndsfiber). De planlagte investeringene vil ha stor positiv 
regional effekt og blant annet bidra til at fiberdekningen i vår region bedres.   
  
Innfrielse av lånet vil også styrke selskapets utbytteevne ved at rentekostnadene reduseres.   
  
Innfrielsen skal etter planen gjennomføres ved utgangen av desember 2018 og det vil bli 
betalt renter på lånet for hele 2018. Eierne vil hvis innfrielsen gjennomføres som foreslått, 
få utbetalt til sammen cirka 555 millioner kroner fra Eidsiva i 2018 (vedtatt utbytte på 150 
millioner kroner for regnskapsåret 2017 i tillegg til renter og overkurs på det ansvarlige 
lånet).  
  
Det legges til grunn at bortfall av renter på det ansvarlige lånet i 2019 vil bli kompensert 
med utbytte slik at utbetaling til eierne i 2019 opprettholdes på det nivået som var forutsatt 
da avtalen om redusert utbytte i en 3-års periode ble inngått i 2016, det vil si 230 millioner 
kroner.  
  
Minimumsutbytte er et uttrykk som brukes i aksjonæravtalen og betegner det utbyttenivået 
styret ikke kan gå lavere enn, med mindre de mener nivået er uforsvarlig. Det er beregnet et 
nytt minimumsutbytte etter innfrielsen. Det er tatt utgangspunkt i beregningen slik den var 
definert i aksjonæravtalen før etableringen av det ansvarlige lånet. Nytt minimumsutbytte 
for inntektsåret 2019 er beregnet til 297 millioner kroner. Videre har selskapets styre 
foreslått at utbytte som avsettes i 2020 blir 303 millioner kroner hvilket tilsvarer beregnet 
minimumsutbytte.  Fra dette tidspunktet vil minimumsutbyttet reguleres årlig i henhold til 
konsumprisindeksen.  
  
Skattemessige forhold  
Etter gjeldende regler er det skattemessig en fordel at deler av finansieringen fra eierne 
kommer i form av lån og ikke egenkapital. Det skyldes at gjeldsrenter samlet sett beskattes 
gunstigere enn utbytte for selskaper med kommunale eiere. Nå er det imidlertid 
skatteendringer i emning som kan medføre at dagens skattefordel knyttet til gjeldsrenter 
helt eller delvis forsvinner.   
  
Eidsiva presiserer for ordens skyld at hver aksjonær/kreditor selv må gjøre sine 
skattemessige vurderinger og er ansvarlig for disse.   
  
Når det gjelder de skattemessige konsekvensene av selve innfrielsen, vil det bli innhentet en 
bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene som vil behandle disse. Utkast til en 
anmodning om bindende forhåndsuttalelse følger vedlagt. Det fremgår av anmodningen at 
Eidsiva ikke forventer at selve innfrielsen vil ha noen vesentlige negative skattemessige 
konsekvenser. Dersom skattemyndighetene i den bindende forhåndsuttalelsen konkluderer 
med at innfrielsen av det ansvarlige lånet har vesentlig andre skattemessige konsekvenser 
for aksjonærene/ långiverne enn det som følger av anmodningen, vil 
aksjonærene/långiverne ha mulighet til å vurdere på nytt om de ønsker å stemme for 
innfrielsen.    
 
Den bindende forhåndsuttalelsen sikrer kun den skattemessige behandlingen for de 
skattyterne som anmodningen gjelder, dvs. de som betaler gebyret. Alle 



  Sak 88/18 

 

 Side 41 av 71   

 

aksjonærer/kreditorer med unntak av Elverum Energi AS (de har lavere rente på lånet) er 
omfattet av den vedlagte anmodningen om bindende forhåndsuttalelse. En bindende 
forhåndsuttalelse koster kr 16 950 per skattyter anmodningen gjelder. Beløpet er tenkt å gå 
til fratrekk ved utbetaling av overkurs i forbindelse med innfrielsen.   
  
 Forslag til endringer i Aksjonæravtalen  
Aksjonæravtalen skal etter planen kun endres på de punkter som berøres av at det 
ansvarlige lånet bortfaller.   
  
Det er laget en egen oversikt over endringene. Dette er et av vedleggene i dokumentlista 
som beskriver punkt for punkt hvorfor endringene i aksjonæravtalen er foretatt. Endringene 
framkommer med rød tekst i vedlegget.  
  
Forslag til endringer i Vedtektene  
Vedtektene § 4, Selskapets aksjekapital  
Eidsiva Energi AS’ aksjekapital må oppdateres. Gjeldende bestemmelse er gjengitt nedenfor:  
  
«Selskapets aksjekapital er på 345.709.508 kroner fordelt på 345.709.508 aksjer, hver 
pålydende én krone innbetalt. Aksjekapitalen består av 114.084.138 Aaksjer à pålydende én 
krone, 55.313.521 B-aksjer à pålydende én krone og 176.311.849 C-aksjer pålydende én 
krone.»  
  
Forslaget innebærer å øke aksjenes pålydende med kroner 0,50,-, hvilket betyr at 
aksjekapitalen øker med 172.854.754 kroner. Resten av lånebeløpet tillegges 
overkursfondet.  
   
Vurdering: 
Foreliggende sak gjelder spørsmål om godkjenning av at Eidsiva innfrir det ansvarlige lånet, 
dels ved at lånets hovedstol konverteres til egenkapital og dels ved at långiverne får utbetalt 
lånets verdi utover hovedstolen i kontanter. En slik innfrielse bidrar til å styrke/opprettholde 
Eidsivas kredittkarakter og kommer eierne til gode ved redusert risiko for at rentekostnader 
som betales til eksterne långivere øker som følge av svakere kredittkarakter.   
  
Innfrielsen medfører enkelte endringer i Aksjonæravtalen og i Vedtektene.   
  
Rådmannen mener at de viktige hensyn som ivaretas gjennom forslaget om konvertering av 
det ansvarlige lånet er å sikre at rentekostnader på eksterne lån holdes nede ved å bidra til 
best mulig kredittvurdering av Eidsiva. Dette vil sikre god utbytteevne og dermed komme 
aksjonærene til gode.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS sitt 

ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS sine vedtekter, når 
innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen 
planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til 
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egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover 
hovedstolen betales kontant til långiverne.  

 
2. Øyer kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 

ved innfrielsen av hele Øyer kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med 
hovedstol på kr 10.675.867.   

 
3. Ordfører har fullmakt til å representere Øyer kommune i generalforsamlingen som skal 

behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for 
kapitalforhøyelsen på vegne av Øyer kommune.    

 
4. Øyer kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har 

virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.  
 

5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal 
innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige 
konsekvenser for Øyer kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 82/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS sitt 

ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS sine vedtekter, når 
innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen 
planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til 
egenkapital i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover 
hovedstolen betales kontant til långiverne.  

 
2. Øyer kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 

ved innfrielsen av hele Øyer kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med 
hovedstol på kr 10.675.867.   

 
3. Ordfører har fullmakt til å representere Øyer kommune i generalforsamlingen som skal 

behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for 
kapitalforhøyelsen på vegne av Øyer kommune.    

 
4. Øyer kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har 

virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.  
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5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal 

innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige 
konsekvenser for Øyer kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 
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SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201714  
Arkivsaksnr.: 17/1987     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
89/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse, 4.4.2018 
Planbestemmelser, 4.4.2018, sist endret 8.8.2018 
Plankart, 4.4.2018 
Klage/merknad fra Odd Arne Kruke 
Merknad fra Øyer Almenning/Lie-Hornsjøvegen 
Tillatelse til avkjøring for to tomter 
Merknader til planutvalgets behandling i møtet 21.08.2018 
Merknad fra Øyer Almenning/Lie-Hornsjøvegen datert 29.08.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-Sak  
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, sist revidert 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Detaljreguleringsplan for Haugan BF6 er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av 
grunneierne av 23/25, Håkon Mathiesen og Karine Ugland Virik. 
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger langs Hornsjøvegen, og inngår i detaljreguleringsplan for Haugan (planid- 
163) som område BF6. BF6 består kun av en tomt som i reguleringsplan for Haugan (planid -
163) er regulert til fritidsformål med 1 boenhet og utnyttelsesgrad som for Lisetra 2 
utbyggingen.  
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PLANSTATUS 
I kommunedelplan for Øyer sør (31.5.2007) ligger eiendommen som LNF-område. Ved 
detaljreguleringa av Haugan (29.3.2012) ble eiendommen regulert til fritidsformål med en 
boenhet og utnyttelsesgrad som på Lisetra. Nyere plan overstyrer eldre plan, så 
eiendommen er regulert til fritidsformål som gjeldende formål. 
 
PLANFORSLAGETS FORMÅL 
Grunneier kontaktet kommunen for å kunne søke dispensasjon fra planbestemmelsene 
(Haugan) slik at det kunne bygges to boenheter på eiendommen, samt at utnyttelsesgraden 
økte. Kommunen anbefalte da at de vurderte å omregulere eiendommen slik at det ble 
tenkt helhetlig for tomten.  
 
Formålet med reguleringen er da å se helhetlig på tomten og øke utnyttelsen til 
fritidsformål samtidig som det ivaretas bekkeløp som renner gjennom tomten. 
 
PLANPROSESS 
Planutvalget vedtok i møte 12.6.2018 å legge detaljreguleringsplan for Haugan BF6 ut til 
offentlig ettersyn. Brev ble sendt naboer, berørte parter og regionale myndigheter og 
annonsert i Lillehammer Byavis. Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn til 
13.7.2018. Det har kommet inn 2 antall merknader. Disse er gjennomgått og rådmannen har 
gitt sin kommentar noe lengre den i saksfremstillingen. 
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget går i hovedsak ut på å detaljregulere en eiendom slik at denne får en bedre 
utnyttelse. Tomten er om lag 4,6 daa men tomten «deles» av en adkomstveg til andre 
eiendommer, samt at det renner en bekk gjennom deler av eiendommen. 
 
På vegne av grunneierne har Rambøll utarbeidet et planforslag som viser økt utnyttelse av 
Eiendommen. Det foreslås 4 tomter, hver med utnyttelsesgrad som tomter på Lisetra 2-
området, dog angitt som BYA etter kommunens ønske. Det vises hensyn til bekkefar som 
renner gjennom eiendommen, og det vises avkjørsler. 
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AREALUTNYTTELSE 
Det foreslås at hver tomt kan bebygges med tre bygninger; fritidsbolig, anneks og uthus. Det 
foreslås en utnyttelse på 160 m2 BYA for bygningsmassen. Anneks og uthus kan ikke hver 
overstige 20 m2. Gesims og mønehøyde på 3,5m og 5,9m.  Der forholdene ligger til rette for 
det, tillates det bygd med sokkel.  
 
Det er lagt inn friluftsområde langs bekkefaret slik at bebyggelsen ikke kan trekkes inn mot 
bekken.  
 
Det er regulert inn adkomstpil til 23/10 slik at denne eiendommen kan få kjøreadkomst via 
vegsystemet fremfor å parkere på tomt A slik de har gjort til nå. 
 
MERKNADER  
Det er innkommet to merknader i høringsperioden: 
 
Advokat Wilhelm Hopen, på vegne av Odd Arne Kruke 
Nabo på landbrukseiendom 28/1, Odd Arne Kruke, påklager at planforslaget ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. Dersom det ikke kan påklages så ansees klagen som merknad.  
 
Ad. Klageadgang 
Rådmannen beklager at det er gjort feil ved utsendelse av brevet til blant annet Odd Arne 
Kruke med melding om vedtak. I brevet sto det at vedtaket kunne påklages innen tre uker 
etter mottak av meldingen. Dette er feil, og skulle ikke stått. Øvrig informasjon i brevet var 
korrekt, og det ble opplyst om tidsfrist for innkomne merknader. 
 
I plan- og bygningslovens § 12-11 står det: «Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av 
kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er 
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avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. (…)» 
 
Ved å sende planutkastet på høring og offentlig ettersyn avgjør planutvalget at forslaget kan 
fremmes. Dette er ikke et enkeltvedtak, og skulle følgelig ikke bli gitt klagerett. Malen for 
melding om vedtak inneholder standardtekst om klagerett. Malen er ment for flere typer 
avgjørelser. For denne type beslutning skulle teksten vært fjernet. Rådmannen vil ta læring 
av feilen, og i ettertid forsøke å unngå liknende feilinformasjoner. 
 
Rådmannen har i det videre behandlet merknaden fra Kruke som en merknad gitt innenfor 
høringsfristen og det offentlige ettersynet. 
 
Merknadens hovedinnhold – merknaden vedlegges i sin helhet. 

 Bevaring av områdets særpreg/ kulturlandskap, føringer gitt i arealplaner for å 
bevare kulturlandskapet. 
 Rådmannen mener det er viktig at det tas vare på setergrender og viktige 

kulturlandskap i kommunen. Lisetra er ei setergrend som nå helt er 
omkranset og infiltrert av fritidsboliger. Disse er kommet over lang tid, og 
gjennom flere reguleringsplanprosesser. Også inne på selve Lisetra er det 
fortettet eiendommer, senest L3 (omregulert til 5 tomter) og 28/18 (inndelt i 
to tomter og avgitt tomt for adkomst til annen tomt).  
Rådmannen ser ikke at reguleringsplan for Haugan BF6 vil forringe Lisetra 
mer enn de utbyggingene som allerede er gjennomført. Særpreget på Lisetra 
er mindre byggevolumer og en større variasjon på tomtestørrelser 
sammenlignet med andre byggeområder i Hafjellområdet. Ut over dette er 
Lisetra en nedbygd setergrend der det er et flott mangfold i både størrelser 
og uttrykk på bygningene. Av arealer i drift er det kun Kruke som har drift på 
sine landbruksarealer. 

 Motsetter seg foreslått utbyggingsgrad, både med hensyn til antall boenheter og 
størrelsen pr foreslåtte tomt. 
 Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig med god utnytting av 

byggeområdene i en attraktiv turistkommune. At grunneier ønsker å endre 
utnyttelsen på tomten som allerede er regulert til fritidsformål imøtekommes 
av kommunen. Rådmannen står ved at det er riktig å ta dette som en 
planprosess fremfor å vurdere å dispensere fra reguleringsplanen. 
Rådmannen har ikke ment at det ikke var anledning til å dispensere fra 
planbestemmelsene, men mente at det hele burde tas gjennom planprosess 
for å se om det var andre løsninger som burde vurderes. På Lisetra er det 
flere store tomter som kan være aktuelle for oppdeling, og rådmannen 
ønsket ikke å komme i situasjon der dispensasjon fra bestemmelsene ble 
brukt som argument for å få vurdert oppdeling av også disse tomtene. 

 Vegselskapet Hornsjøvegen SA er ikke tilskrevet som høringspart. Kruke mener dette 
er en så grov saksbehandlingsfeil at vedtaket om å sende planen på høring må 
oppheves. 
 Det er beklagelig at vegselskapet ikke ble tilskrevet som høringspart. Det kan 

stilles spørsmål ved om varsel om offentlig ettersyn er tilstrekkelig for et 
vegselskap når planlagt økning er marginal, men kommunen pleier å anse 
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vegselskap som part. I alle fall ved større utbygginger. Det er inngitt merknad fra 
vegselskapet via Øyer Almenning som har driftsavtale med vegselskapet. 
Merknaden er innsendt i tide, og Krukes påstand om saksbehandlingsfeil trengs 
ikke etterfølges videre. 

 
Rådmannen tar innspillet fra Odd Arne Kruke til orientering, men merknadene medfører 
ingen endring i planbestemmelser eller plankart. 
 
 
Øyer Almenning/Lie-Hornsjøvegen 
Merknadens hovedinnhold – merknaden vedlegges i sin helhet. 

 Beklagelig at de ikke er trukket inn tidlig i planfasen. 
 Rådmannen er enig i at vegselskapet burde vært tilskrevet etter dagens praksis i 

kommunen. Det er viktig at alle som kan bidra konstruktivt inn i planprosesser 
blir involvert. 

 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt om å få anlegge ny avkjøring fra 
Hornsjøvegen. 
 Rådmannen foreslår at det innarbeides et vilkår for tomt D som medfører at det 

ikke kan gis byggetillatelse på tomten før det foreligger tillatelse til avkjøring. 

 Det er behov for oppgradering av vegen på sikt og det er viktig å sikre arealer til 
gjennomføring av en slik oppgradering. Vegselskapet ser det som best egnet å ha 
eierskap til vegen. 
 Det er ikke anledning til å pålegge hjemmelsoverføring på grunnlag av denne 

prosessen. Rådmannen ser behovet for vegutvidelse. Det er satt 6 meters 
byggegrense mot vegkant. Dette ansees som tilstrekkelig terrenget tatt i 
betraktning. 

 
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at tomten burde utnyttes bedre enn hva som var planlagt 
i reguleringsplan for Haugan. I tråd med kommunens råd er det fremmet en reguleringsplan 
som utnytter tomten godt. Mot nord inkluderer eiendommen Hornsjøvegen, slik at eierne 
grenser mot landbrukseiendommene nord for Hornsjøvegen. Byggeområdet er avgrenset av 
Hornsjøvegen mot vest og en hyttetomt samt skogseiendom mot øst. Dette gjør at det er 
mindre konfliktfylt å fortette tomten sammenlignet med områder som er omkranset av 
etablerte hytter. Kulturlandskapet blir ikke vesentlig endret av planen.  
 
Det renner en bekk gjennom eiendommen. Denne er hensyntatt ved at det er lagt en 
buffer/byggegrense inn mot bekken. Det kommer også en stikkrenne under Hornsjøvegen 
inn på tomt D. Denne må tas hensyn til i byggesaken for den aktuelle tomten.  
 
Det må settes en rekkefølgebestemmelse som sikrer at tomt D ikke kan bebygges før det er 
innhentet tillatelse fra veglaget om å opprette ny avkjøring fra Hornsjøvegen. Videre må det 
også avklares med veglaget at tidligere gitt tillatelse til felles avkjøring for to tomter på en 
eksisterende avkjørsel, gitt i brev 13.3.2017, fra Lie Hornsjøvegen kan utvides med en hytte. 
Denne potensielle tillatelsen knyttes til tomt A, da brevet av 13.3.2017 teoretisk sett var for 
tomt B og C.  
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Rådmannen foreslår at det knyttes rekkefølgebestemmelse til tomt D og A for å sikre 
adkomst. 
 
KONKLUSJON 
Rådmannen tar merknad fra veglaget til følge og legger inn rekkefølgebestemmelse som 
sikrer at tomtene må dokumentere adkomstrett og avkjørsel før det kan tillates tiltak på 
tomtene A og D. 
 
Merknadene til Kruke medfører ingen endringer i planen. Rådmannen mener Lisetra som 
seterlandskap er nedbygd på en slik måte at BF6 ikke endrer det totale inntrykket av 
kulturlandskapet. 
 
Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplanen vedtas med foreslåtte endringer. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 21.08.2018 sak 58/18 
 
Behandling: 
Laila Skåden (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer Senterparti: 
«Kommunestyret i Øyer vedtar ikke detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, 
datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 4.4.2018 med revideringer 8.8.2018 da hensynet til 
bestemmelser og retningslinjer fra Øyer Sør fra 2007 som i pkt 1.6.2. sier at: 
Setergrender skal bevares som en del av kulturlandskapet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer Senterpartis forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
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SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201714  
Arkivsaksnr.: 17/1987     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
90/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, 8.8.2018 
Merknad fra grunneier 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken, 12.6.2018, PU-SAK 43/18 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Forslag til reguleringsplan for Haugan BF6, 4.4.2018, der bestemmelsene er revidert 

8.8.2018. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Haugan BF6, datert 4.4.2018, med bestemmelser sist revidert 8.8.2018. 
 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan BF6. 
 
Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for kommunedelplanområde Øyer sør beskriver 
på et overordnet nivå rammene for de rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert 
utbyggingsområde som er vist i kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. 
Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil 
fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i 
motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og 
finansiering av tiltakene.  
 
Fra og med 2017 ble det gjort en endring i malen for avtaleteksten Det ble tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 
gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 
av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
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Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 12.6.2018 i sak 43/18. 
Siden avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er 
nødvendig for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble 
forslaget til avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 
Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble annonsert i Lillehammer Byavis og kunngjort på 
kommunens hjemmeside Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene 
innen 3.8.2018.  
 
Tidligere har rådmannen tilskrevet i brevs form alle som eier arealer i, eller tilgrensende til 
de, områder som omfattes av reguleringsplaner der det inngås utbyggingsavtaler. Dette som 
en service i høringsprosessen. Erfaringene så langt er at merknader i all hovedsak knytter 
seg til forhold som hører til reguleringsplanprosessen. De som tilskrives misforstår 
intensjonen med utbyggingsavtalen, og rådmannen har en del jobb med å informere og 
veilede grunneiere i hva utbyggingsavtalen er ment å sikre.  
 
Derfor ble det nå valgt å kunngjøre kun på hjemmeside og i lokal avis. Rådmannen mener 
dette er tilstrekkelig for å sikre medvirkning etter pbl § 17-4 (): «Dersom fremforhandlet 
forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.» 
 
Definisjonen av offentlig ettersyn i pbl finnes i § 5-2 (2): «Når loven her bestemmer at et 
forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett 
tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal 
det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært 
eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på 
planmyndighetens kontor.» Dette er ikke det samme som høring, som er definert i § 5-2 (1): 
«Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til 
alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private 
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt 
frist.» 
 
Det kom inn 1 merknad til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn. Regulant 
og grunneier ønsker at det ikke legges føringer for hvilken avløpsledning området må knytte 
seg til. Han ønsker at dette holdes åpent. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har ingen betenkelighet med å åpne for at grunneier selv kan velge hvilken 
avløpsledning han ønsker å knytte seg til. Avtalen endres i tråd med grunneiers ønske. 
   
Utbyggingsavtalen er ellers lik de øvrige avtalene som er inngått i kommunen. 
 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forsalg til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Haugan BF6 frem for 
sluttbehandling i kommunestyret, korrigert for merknad fra grunneier. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 21.08.2018 sak 59/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
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PLANID 201803 - ILSETERURA - FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201803  
Arkivsaksnr.: 18/456     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/18 Planutvalget 18.09.2018 
 
91/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 23.8.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Ilseterura, datert 23.8.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Ilseterura.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger i nedre del 
av planområdet. Samlet utbyggingsområde utgjør ca. 25 daa. Heistrase, alpin- og 
langrennløyper skal videreføres inn i ny plan.   
 
Hovedtiltak vil være: 
   - Etablering av 20-30 nye fritidsboliger   
   - Adkomstveger fra Hundersetervegen  
Planbestemmelsene skal basere seg på gjeldende reguleringsbestemmelser i tilsvarende 
planområder i Øyer sør.  
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 
12-9.  
 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av Terra Eiendomsutvikling AS. 
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Beliggenhet 
Planområdet ligger langs Hundersetervegen i Øyer kommune. Planområdet er omkranset av 
fritidsbebyggelse og ligger mellom Lunnstaden, Hafjelltoppen hyttegrend og Ilsetra.  
  
Gjeldende planer  
Planområdet omfatter tidligere reguleringsplan for Ilseterura, vedtatt 26.6.2003, KST-sak 
45/03. I gjeldende plan er området regulert til friluftsområde med alpinnedfart, heis, 
skiløype, samt parkering. 

    
Gjeldende Kommunedelplan for Øyer sør     Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn under 
forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder som 
ikke er i samsvar med overordnet plan). Det skal derfor utarbeides et planprogram for 
tiltaket og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomføres en konsekvensutredning 
for de tema planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i Byavisa, samt brev til berørte parter den 31.5.2018.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 23.7.2018. Det kom inn 9 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er 
innarbeidet i planprogrammet. Rådmannen har gjennomgått merknadene og har ingen 
ytterligere kommentarer til disse, med unntak av deler av merknaden til Oppland 
fylkeskommune. Se under vurdering og forholdet til kdp Øyer sør. 
 
 
Vurdering: 
Medvirkning 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 31.5.2018 til 23.7.2018 er det 7,5 uker. I forhold til rådmannens vurdering av 
høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
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Merknader– og endringer på planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet:  
 

1. Det skal dokumenteres at avkjøringene fra Hundersetervegen, innenfor 
planområdet, tilfredsstiller kravene til frisikt og trafikksikkerhet. 

2. Konsekvenser for mineralske ressurser skal belyses. 
3. Det skal dokumenteres i planprosessen at skibrua sin plassering og dimensjonering er 

i tråd med innspill fra Hafjell alpinsenter og brannvesenet. 
4. Brannsikkerhet (tilgjengelighet til området) og brannvannskapasitet for planområdet 

skal dokumenteres i planmaterialet. 
5. Nærmiljø og friluftsliv: Dagens situasjon skal beskrives – innenfor planområdet ‐ og 

som en del av den omkringliggende situasjonen.  
6. I utredning om landskap og terreng skal 0‐alternativet beskrives og hvilke 

konsekvenser planlagt utvikling vil ha for landskapsbildet.  
7. Regler om estetikk og byggeskikk skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 
8. Klima‐ og miljøhensyn skal utdypes i planbeskrivelsen. 
9. Konsekvensene for beiteressursene skal belyses og virkningen for beitedyrenes 

trekkveier skal omtales. 
 
Rådmannen har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og 
mener innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte 
planprogrammet. 
 
 
Planområdet i forholdet til revidering av Øyer sør 
Oppland fylkeskommunes sine merknader til planprogrammet er tatt til etterretning og 
innarbeidet i planprogrammet, men OFK anbefaler også Øyer kommune å avvente 
reguleringen av Ilseterura inntil kommunedelplanen for Øyer sør er revidert og med tanke 
på innarbeiding av ei fjellgrense. OFK mener det er nødvendig å utrede hvilken betydning 
dette arealet har i sammenheng med øvrig utvikling av Hafjell. Da viktige kvaliteter kan gå 
tapt om arealene reguleres bit for bit uten at helheten ivaretas. 
 
I kommunedelplanen for Øyer sør er det i gjeldene planbeskrivelse gitt noen premisser for 
arealbruken i Øyer sør. Blant annet «Utbyggingen skal ha en klar avgrensing mot fjellet.  
Øyer har hatt som en klar strategi at hytte- og reiselivsutbygging ikke skal skje innover fjellet 
over skoggrensa. I hovedsak ønsker en at statsallmenningen ikke skal benyttes til utbygging.  
Denne strategien videreføres, og den utbyggingen som inngår i planen er å betrakte som 
yttergrensene mot fjellet.» 
 
Dette aktuelle området som planprogrammet 
omhandler har tidligere vært innspilt i KDP Øyer sør 
Området lå inne som et utbyggingsområde ved 
revideringen av Kommunedelplanen for Øyer sør i 
2007, men ble tatt ut på bakgrunn av merknader 
ang. eksponering. Under sluttbehandlingen av 

Tidligere innspill i KDP Øyer sør –  
område ble benevnt som H2c 
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kommunedelplanen ble det foreslått tatt inn igjen, men falt med 12 mot 13 stemmer i 
Kommunestyret.  Området ble spilt inn på nytt i 2015 i forbindelse med revideringen av KDP 
Øyer sør. 
 
Rådmannen har vurdert det dit hen at planprogrammet kan legges frem for politisk 
behandling. Bakgrunnen for dette er at området ligger mellom eksisterende områder for 
fritidsbebyggelser, og at dette vil føre til en fortetting i området, uten at man går ut over i 
uberørte områder og tar hull på nye områder. Det er en forutsetning for planarbeidet at 
eksisterende løyper og heistrase skal videreføres, samt at bebyggelsen ikke strekker seg 
lengre opp (kotehøyde) enn eksisterende bebyggelse nord og sør for planområdet for å 
bevare de karakteristiske steinblokkene i landskapet men også med tanke på nær og 
fjernvirkning. Disse forholdene må dokumenteres og belyses i den forestående 
planprosessen. 

 
 
 
Rådmannen ønsker å påpeke at når det gjelder innarbeiding av ei fjellgrense skal dette 
vurderes i revideringen av Øyer sør, men foreløpig finnes det ingen sosi-kode for dette som 
kommunen kan benytte. Sosi-kode «markagrense» kan kun benyttes av de kommunene som 
omfattes av Markloven.  Dersom dette skal tas i revideringen av Øyer sør må det benyttes 
andre grep i form av hensynssoner etc. for at det skal ha juridisk virkning.   
 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Ilseterura, datert 23.8.2018. 
 

Skråfoto – Ilseterura og områdene rundt 

Byggeområde 
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Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 18.09.2018 sak 80/18 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP)fremmet følgende forslag for Øyer SP som tillegg til første 
setning: 
….«da planområdet allerede er regulert og det anses som fortetting». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Senterpartis tillegg til 1.setning ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Ilseterura, datert 23.8.2018, da planområdet allerede er regulert 
og det anses som fortetting. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/18 Planutvalget 18.09.2018 
 
92/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

1. Søknad om konsesjon datert 05.07.2018 
2. Kjøpekontrakt mellom partene datert 05.07.2018 
3. Landbrukstakst av Bjørn Ludvig Mehlum av 16.04.2018 
4. Foreløpig svar fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen datert 18.07.2018 
5. Uttalelse fra Ringebu kommune v/Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor av 

06.09.2018  
 
SAMMENDRAG: 
Jan Olav Johnsgård søker konsesjon på garden Øvre Glomstad på Nord-Tretten. Johnsgård 
driver med melke- og kjøttproduksjon på Systuen Johnsgard. Dette er to nabogarder med en 
gard imellom. Johnsgård har leid jorda på Øvre Glomstad siden 2000 og har bygd opp sin 
drift basert bl.a. på disse jordbruksressursene. Glomstad gjestegiveri ble fradelt garden i 
1996. Det er ikke driftsapparat på garden og det har ikke vært selvstendig drift på Øvre 
Glomstad på mange år.  
 
Sentralt i saken står avveiningene mellom nasjonale føringer om bruksrasjonalisering, opp 
mot hensynet til bosettingen i området. Det er også føringer i regional landbruksplan om å 
opprettholde en variert bruksstruktur og antall aktive bruk. Kommunene skal også være 
forsiktige med å gi konsesjon der det er snakk om oppkjøp med siktemål kapitalplassering. 
 
Rådmannen mener erververs formål om å styrke egen driftsenhet bør vektlegges i saken. 
Likeledes det forholdet at ervervet gir tilgang både til framtidig kårbolig og gardsverksted, 
noe Johnsgård ikke har i dag. Det er også av betydning at han har leid jordbruksarealene 
siden 2000 og har basert sin drift delvis på dette. Rådmannen mener at konsesjon bør gis 
med vilkår om at Johnsgård bebor en av eiendommene i minimum fem år fra overtagelse av 
Øvre Glomstad. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Jan Olav Johnsgård søker konsesjon på g/bnr 111/1 Øvre Glomstad på Nord-Tretten. Selger 
er Anne Jorunn Huse Glomstad. Den avtalte kjøpesummen er kr 3.200.000. 
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Johnsgård (heretter omtalt som «søker») eier og driver fra før nabogarden Systuen 
Johnsgard g/bnr 110/1. Han overtok garden etter sine foreldre i 2009 men hadde drevet 
den i forpaktningsforhold siden 2000. Han driver med melke- og kjøttproduksjon.  
 
Produksjonen foregår i hovedsak i fjøset på Nedre Glomstad g/bnr 111/2. Eier av denne 
garden er Øyvind Harbo Granskogen. På Nedre Glomstad drev Granskogen samdrift DA 
inntil for få år siden. Når samdrifta ble avviklet kjøpte søker den ene eierandelen i fjøset, 
den andre halvparten leier han av Øyvind Granskogen. Rådmannen erfarer at 
formaliseringen av fjøshandelen ikke er fullt ut gjennomført.  
 
Besetning er på om lag 75 melkekyr. Med tillegg av ungdyr og noen ammekyr teller 
besetningen rundt 200 dyr. Disponibel melkekvote er om lag 500 tonn, halvparten eier han 
selv mens resten er leid, bl.a. av Øyvind Granskogen.  
 
Søker sitt grovfôrgrunnlag er basert på egen gard, han leier jorda bl.a. på Nedre og Øvre 
Glomstad. Han har leid jorda på Øvre Glomstad siden 2000. Store deler av egne arealer er 
dyrkingsparseller i fjellet. 
 
Søknaden er begrunnet med at søker er helt avhengig av jorda på Øvre Glomstad for å 
opprettholde sin drift. På Systuen Johnsgard er det heller ikke kårbolig. Våningshuset på 
Øvre Glomstad derfor dekke et framtidig behov for kårbolig eller røkterbolig. Søker har 
heller ikke gardsverksted på egen gard, et behov som ervervet av Øvre Glomstad også vil 
dekke. 
 
Fakta om eiendommene: 

 
Fig. 1. Johngard lengst mot sør, Øvre Glomstad lengst mot nord. Mellom gardstunene er det 
om lag 400 meter i luftlinje.  
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Fig 2. Tabellen viser arealene som hører til driftsenheten Øvre Glomstad. Den viser at 520,7 
daa ligger på egen teig i Ringebu kommune. 
 

 
Fig 3. Tabellen viser arealene som hører til Systuen Johnsgard. Til eiendommen hører 
mellom anna fire parseller i Øyer Statsalmenning, 2/3-deler av dyrkamarka ligger i fjellet.  
 
Systuen Johnsgard og Øvre Glomstad er to garder i samme grenda på Nord-Tretten. Mellom 
gardene ligger Nordistuen Johnsgard som eies av Jo Sveen Johnsgård.  
 
I matrikkelen omtales garden 111/1 som Glomstad oppistuen og Hujordet. Øvre Glomstad 
omfatter også g/bnr 195/1 i Ringebu kommune. Dette er en seter-/utmarksteig med 
utgangspunkt i Svartangslia, setra som ligger på kommunegrensa mellom Øyer og Ringebu. 
Etter en skylddeling i 1945 er seterhusene på Svartangslia solgt. Dette er heller ikke 
formalisert. Denne seterbebyggelsen disponeres følgelig ikke av eier av garden. 
Kjøpekontrakten regulerer ansvarsfordelingen mellom kjøper og selger for å få dette brakt i 
orden. 
 
Glomstad er mest kjent for pensjonatet som ble drevet av Janna Glomstad, søster av 
gardens tidligere eier Ole Glomstad. I 1996 ble pensjonatet fradelt og etter hvert solgt. 
Nåværende eiere har eid pensjonatet siden 2014. 
 
Konsesjonssøknaden beskriver ikke bebyggelsen på eiendommen. I forbindelse med salget 
ble det imidlertid utarbeidet en landbrukstakst av Bjørn Ludvig Mehlum. Taksten omtaler 
følgende bygninger:    
 
 Våningshus fra 1947 i 1,5 etg. og kjeller.  
 Driftsbygning fra 1950, fjøsdelen er ombygd til verksted. På låven er det høytørke. 

Låven fungerer og er mest egnet som lager. 
 Garasje fra 1965 
 Vognskjul, gammelt 

 
Garden omtales som en eiendom uten produksjonsapparat og at den er for liten til at en kan 
leve av tradisjonell landbruksdrift.  
 
Dyrkamarka på garden ligger i hovedsak fordelt på to teiger hhv. på opp- og nedsiden av 
gardstunet. Skogen er fordelt på tre teiger med tillegg av utmarksteigen i Ringebu. Det er 
grustak på eiendommen, dette er ikke regulert og det har ikke vært foretatt utvinning av 
betydning på mange år. Det var Ole Glomstad som i forbindelse med sin 
entreprenørvirksomhet som drev grusutvinning.    
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Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

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

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Siden kjøpesummen ikke er over 3,5 mill. og bolighuset er beboelig, skal det iht. rundskriv 
M-3/2017 fra LMD ikke være priskontroll ved konsesjonsbehandlingen. 
 
Driftsenheten består av eiendommer i flere kommuner. Iht. rundskriv M-6/2003 fra LMD 
skal konsesjonssøknaden avgjøres i den kommunen hvor hoveddelen av eiendommen ligger. 
Det skal imidlertid innhentes uttalelse(r) fra de(n) andre kommunen(e) der eiendommen 
ligger.  
 
VURDERING: 
Ringebu kommune v/Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor uttaler følgende: 
 
«Anne Jorunn Huse Glomstad eig gnr/bnr 195/1 i Ringebu. Ho eig ikkje andre eigedommar i 
Ringebu. 
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195/1 er totalt på 520,7 daa, fordelt på 15,6 daa overflatedyrka jord, 7,7 daa innmarksbeite, 
26,9 daa produktiv skog og 470,5 daa anna markslag. Eigedomen ligg innafor Kommunedel 
Fåvang østfjell, arealformålet er LNF.Eigedomen er også omfatta av Regional plan for 
Rondane og Sølenkletten, og ligger i buffersone, sone 2. 
 
Ringebu kommune har den oppfatninga at denne setra med utmarksteig tilhører 111/1 i 
Øyer. Det er derfor riktig at saka blir behandla i Øyer kommune fordi gardsbruket ligg i den 
kommunen.» 
 
Bosettingshensynet 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i 
konsesjonsbehandlingen. I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, 
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som 
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. 
 
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark og over 500 daa produktiv skog. Dette innebærer 
at om en med odelsrett overtok eiendommen, ville vedkommende kunne overta 
konsesjonsfritt dersom en tilflyttet eiendommen innen ett år og bebodde den i minimum 
fem år (lovbestemt boplikt).  
 
Ved konsesjonsbehandling er det for evt. vilkårsbestemt boplikt vesentlig med 
folketallsutviklingen i denne delen av kommunen. Rådmannen ser det som viktig å støtte 
oppunder bosettingen på Nord-Tretten. Det kan likevel ikke fastslås at denne grenda er 
preget av fraflytting. Skulle folketallet likevel gå ned, vil det ramme både sysselsettingen og 
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg. 
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive 
landbruksarealer i mer sentrale strøk. Rådmannen mener derfor det er viktig å legge vilkår 
om boplikt i de saker der det er anledning til det, primært for å opprettholde det folketallet 
en har. Videre mener rådmannen at boplikten bør være en personlig plikt for eier. Bolighus 
som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av leietagere med den ustabiliteten 
det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom fast, i større grad bidra i 
lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort periode. Eier vil i større 
grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, både mht. vedlikehold og 
det rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt gardstunet. 
 
I dette tilfellet eier og bebor søker en gard på Nord-Tretten fra før. Om han gis konsesjon nå 
vil det være uhensiktsmessig å sette krav om at han skulle flytte til Øvre Glomstad så lenge 
han bor på Johnsgard. Han kan uansett ikke bebo mer enn ett hus ad gangen. Det er også 
likegyldig mht. bosettingshensynet, hvorvidt han bor i det ene eller andre huset i samme 
grenda. Det kan være et alternativ å gi konsesjon med vilkår om boplikt på ett av brukene. 
 
Kommunedelplan for landbruk 2014-2025 har målsettinger om å opprettholde antall bruk, 
men at driften må tilpasses ressursgrunnlaget på det enkelte bruk. Rådmannens vurdering 
er at dette målet er sterkt knyttet opp mot bosetting og utnytting av de samla 
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landbruksressurser. Dersom bosettingen skal baseres på tilknytning til landbruksfaglig drift, 
noe som ofte er avgjørende for valg av bosted, kan løsningen være å opprettholde Øvre 
Glomstad som egen driftsenhet og kreve bosetting på denne driftsenheten. Rådmannen ser 
dette som en løsning dersom bosettingshensynet skal være avgjørende for konsesjonssaken. 
Det vil i tilfelle bety at konsesjon bør avslås. 
 
Det kan også være en løsning å gi konsesjon med vilkår om bolighuset på Øvre Glomstad 
fradeles. Da kan dette bestå som egen boenhet og skape grunnlag for ny fast bosetting i 
grenda. Søknaden er imidlertid delvis begrunnet med framtidig behov for kårbolig. Dette 
alternativet framstår derfor som mindre aktuelt. 
 
Erververs formål/driftsmessig løsning: 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag 
for å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige 
faktorer for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til 
de aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at 
løsningen er god.  
 
I konsesjonslovens formålsparagraf §1 heter det at en skal oppnå «slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet». Så er spørsmålet hva som er mest gagnlig for 
samfunnet i denne saken. Sentralt står spørsmålet om Øvre Glomstad i framtida bør forbli et 
selvstendig bruk, eller om det er aktuelt å slå dette sammen med nabobruk for å styrke 
ressursgrunnlaget og bedre forutsetningene for rasjonell drift.  
 
Rundskriv M-3/2017 drøfter vurderingsmomenter rundt dette med kjøp av tilleggsarealer. 
Det er bl.a. viktig at avstanden mellom eiendommene ikke blir for stor. I denne saken er det 
nabobruk, noe som tilsier en god driftsmessig løsning. Rundskrivet sier ellers at en skal være 
tilbakeholden med å tillate konsesjon i slike saker, bl.a. «ut fra hensynet til den personlige 
boplikten og for å unngå kapitalplassering og spekulasjon i landbrukseiendommer». 
Rådmannen er av den oppfatning at det siste momentet ikke er framtredende i saken. 
 
I kommunedelplan for landbruk er det en egen strategi med mål om aktive bruk i hele 
regionen. Der er det også satt et mål om å ha like mange aktive bruk i 2025 som i 2013. 
Dette målet er satt mellom anna ut fra at det i enkelte grender snart ikke tåles et større 
frafall om en vil beholde landbruksfagmiljøet. Samtidig pekes det på muligheten for en god 
bruksstruktur ved arronderingsmessige gode løsninger, men også at drifta må tilpasses det 
enkelte bruk. Like viktig som brukets størrelse, er hvilke produksjoner som kan drives på det 
enkelte bruk.  
 
På Øvre Glomstad er driftsbygningen ombygd til anna formål, det er nok ikke rasjonelt å 
tilbakeføre denne til fjøs. Å reise en ny driftsbygning er et stort økonomisk løft. Landbruket 
er imidlertid avhengig av nyinvesteringer, noe som også kan være aktuelt på denne garden. 
Rådmannen mener det er vesentlig for saken at Øvre Glomstad ikke har vært drevet som 
selvstendig bruk på mange år og at ervervet ikke innebærer en reell reduksjon i antall aktive 
bruk. Fradelingen av pensjonatet var også et vesentlig skritt i retning av bruksrasjonalisering. 
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At søker i stor grad har basert sin drift på Øvre Glomstad, at denne garden har vært 
tilgjengelig og påregnelig som tilleggsareal, mener rådmannen bør tillegges vekt i saken. 
 
Erververs kompetanse: 
Søker er utdannet agronom, er oppvokst på gard og har mange års erfaring fra sjøl å ha 
drevet gardsbruk. Erververs kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetsvurdering: 
Landbruket er i omstilling og kravene til effektivitet og stordrift øker. Myndighetene har satt 
føringer i den overordna landbrukspolitikken som sier at en ved forvaltning av både jord- og 
konsesjonsloven skal tilstrebe en rasjonell eiendomsstruktur med siktemål større enheter og 
mer robuste bruk. Konsesjonssøknaden er i tråd med overordna målsettinger om å styrke 
eksisterende bruk og effektivisering av bruksstrukturen. Opp mot dette står målsettinger i 
kommunedelplan landbruk om å opprettholde antall bruk og en variert bruksstruktur. Med 
dette menes at det ikke nødvendigvis er best for samfunnet om alle bruk må vokse, og at 
det i mange tilfeller er naturgitte forhold som tilsier at et bruk bør få bestå som selvstendig. 
Som en følge av dette bør en være forsiktig med å legge til rette for et landbruk preget av 
oppkjøp og ressurskonsentrasjon.  
 
Det er et ønske å opprettholde og styrke bosettingen i utkantene av kommunen. Nord-
Tretten er ei slik grend der det bør stimuleres til at gardsbrukene blir bebodd. Fradeling av 
tun ved bruksrasjonalisering kan bidra til fortsatt fast bosetting på disse eiendommene. 
Utenfor null-konsesjonsområdene har en imidlertid ingen mulighet for å forhindre at slike 
fradelte enheter blir fritidseiendommer. Ut fra dette kan sammenslåing av bruk være 
uheldig. 
 
Siden søker har ervervet eiendommen bl.a. med siktemål å få tilgang til framtidig kårbolig, 
synes ervervet å gi en løsning som kan unngå senere behov for å bygge ny kårbolig på 
Systuen Johnsgard. På denne måten kan ervervet indirekte bidra til vern både av dyrkamark 
og kulturlandskapet. 
 
Ved vurdering av driftsmessig løsning opp mot bosettingshensynet og variert bruksstruktur, 
mener rådmannen at det bør legges større vekt på erververs formål, enn at Øvre Glomstad 
skal opprettholdes som egen enhet. Det tillegges vekt at Øvre Glomstad ikke har hatt 
selvstendig gardsdrift på mange år, at dette er naboeiendommer og at søker har basert sin 
gardsdrift på ressursene på denne garden. Rådmannen mener derfor at konsesjon bør gis. 
   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 innvilges søknad fra Jan Olav 
Johnsgård om konsesjon på Øvre Glomstad g/bnr 111/1 i Øyer slik at dette blir lagt 
som tilleggsareal til Systuen Johnsgard g/bnr  110/1. Konsesjon omfatter også g/bnr 
195/1 i Ringebu kommune.  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at Jan Olav Johnsgård bebor en av 
eiendommene g/bnr 110/1 eller 111/1 i minimum fem år fra tidspunkt for 
overtagelse av Øvre Glomstad.  
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak påklages. Det er Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 18.09.2018 sak 83/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 innvilges søknad fra Jan Olav 
Johnsgård om konsesjon på Øvre Glomstad g/bnr 111/1 i Øyer slik at dette blir lagt 
som tilleggsareal til Systuen Johnsgard g/bnr  110/1. Konsesjon omfatter også g/bnr 
195/1 i Ringebu kommune.  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at Jan Olav Johnsgård bebor en av 
eiendommene g/bnr 110/1 eller 111/1 i minimum fem år fra tidspunkt for 
overtagelse av Øvre Glomstad.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak påklages. Det er Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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KULTURMINNEPLAN 2018 
OPPSTARTSNOTAT FOR TEMAPLAN KULTURMINNER 2019 - 2023 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 18/52     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/18 Formannskapet 18.09.2018 
 
93/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Oppstartnotat temaplan Kulturminner i Øyer 2019 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025  
St.mld 16.(2004-2005), 26 (2006-2007) og 35 (2012-2016)  
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven 
Kulturarvstrategi for Oppland 2015–2020  
NOU 2001:1  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 127/16 Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025. 
Planen trekker fram viktigheten av kulturminner i kommunen. Oppland fylkeskommune, i 
samarbeid med Riksantikvaren, ønsker at det skal utarbeides egne kulturminneplaner for 
alle kommunene i Oppland. Rådmannen legger i denne saken fram oppstartsnotat for 
temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023. 
 
Saksutredning: 
Oppland fylkeskommune tilrår at det utarbeides kulturminneplaner for alle kommunene i 
Oppland, og har i samarbeid med Riksantikvaren stimulert til slikt arbeid gjennom en 
støtteordning hvor kommunene kan få inntil kr. 100 000 i støtte til kartlegging og 
planarbeidet. Fylkeskommunen bistår også med faglige råd til referansegruppe og 
folkemøter. I tillegg til eksterne midler bidrar Øyer kommune med tilsvarende beløp 
gjennom bruk av personale fra planavdeling og kultur.  
 
Arbeidet med en temaplan for kulturminner i Øyer sees i sammenheng med 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025, hvor kulturarv og kulturminner behandles 
under kapittelet «Kultur som identitet». En av strategiene for dette sier at Øyer kommune 
skal ivareta sin kulturarv gjennom bevisst forvaltning og formidling av kulturminner til 
oppvoksende generasjoner. Arbeidet med kulturminneplan sees også i sammenheng med 
Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan Øyer sør. 
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Arbeidet med temaplan for kulturminner i Øyer vil involvere bl.a. Øyer-Tretten historielag 
og andre lokale bidragsytere. Et sterkt lokalt engasjement er nødvendig for å forankre både 
forvaltningen og formidlingen av kulturminner på en god måte. Oppstartsnotatet sendes til 
høring og legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak. Innspillsfrist settes til 4 uker. 
 
Vurdering: 
Formålet med planen er å få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i løpende 
planarbeid og saksbehandling, å få en bedre oversikt over kulturminner, samt å gi et bedre 
grunnlag for formidling av kommunens kulturarv.  
 
Gjennom arbeidet med planen skal kartlagt materiale vurderes, samt behovet for ny 
kartlegging av objekter. En fullstendig kartlegging av alle objekter med tilhørende 
verdivurdering og prioritering er altfor omfattende å igangsette med de ressurser som er 
avsatt til arbeidet. Avgrensing av planen vurderes i samråd med fagfolk fra Oppland 
fylkeskommune. 
 
For å forankre planarbeidet bredt skal det legges opp til folkemøter og involvering av lokale 
ressurser som har interesse av å bidra. Det er også ønskelig med en politisk forankring 
gjennom deltakelse fra kommunestyret inn i arbeidsgruppe. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for 
høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
 
Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; ………………………….. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 80/18 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommune utsetter oppstart av utarbeidelse for temaplanen for kulturminner i Øyer 
2019-2023». 
Marthe Lang-Rees forslag falt med 4 stemmer (1 stemme Høyre og 3 stemmer AP) mot 3 
stemmer (2 stemmer SP og 1 stemme SV). 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 stemme Høyre og 3 stemmer AP) mot 3 
stemmer (2 stemmer SP og 1 stemme SV). 
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Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for 
høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
 
Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; ………………………….. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV 
MATHIAS LEDUM 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2099     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 12.09.2018 
 
Saksutredning: 
Mathias Ledum søker om fritak fra sitt politiske verv som 2.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti fra 28.09.2018 og ut inneværende valgperiode grunnet 
fraflytting fra Øyer kommune. 
 
Vurdering: 
Medlem i kommunestyret 
Kommunelovens § 16 pkt 2: 

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, 
trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er 
valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg…….» 
 
Etter dette rykker Britt Rusten opp som 2.vararepresentant for Øyer Senterparti i 
kommunestyret fra 28.09.2018 og ut inneværende valgperiode. 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Mathias Ledum innvilges fritak fra sitt politiske verv som 2.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti fra 28.09.2018 og ut inneværende valgperiode. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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REFERATER - KST 27.09.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2117     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/18 Kommunestyret 27.09.2018 
 
 
Vedlegg: 
E-post  fra Lillehammer kommune 10.09.2018: Regionrådet Lillehammerregionen - 
protokoll fra møte 7. september + presentasjoner 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


