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KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033 Q15  
Arkivsaksnr.: 20/4245     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
130/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
2/21 Formannskapet 19.01.2021 
 
1/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Avtale mellom TT-vegen, KK-vegen og Øyer kommune fra 1994   
- KST-sak 0044/02, møte 20.6.02, retningslinjer for tildeling av tilskudd 
- Avtale om bruksrett av strandlinje ved Moksadammen fra 1995 mellom grunneier av 

gnr 104, bnr 3 og Øyer kommune  
- Avslag på søknad om fri bompassering for kommunalt kjøretøy på 

vedlikeholdsoppdrag  
- Oversikt over private veger som mottar tilskudd til vedlikehold 

 
Sammendrag: 
Avtalen fra 1994 om tilskuddet til drift og vedlikehold av TT-vegen og KK-vegen, sies opp 
med virkning fra 1.1.2021. De øvrige kriteriene for tildeling av tilskudd til vedlikehold av 
private veger beholdes uendret. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i en årrekke delt ut tilskudd til vedlikehold av private veger, og 
retningslinjene eller kriterier for utdeling ble sist endret i kst-sak 0044/02 den 20. juni 2002. 
Retningslinjene er: 

- Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunens bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til rådmannen. 
For 2020 ble det totalt utbetalt 107.000 kr i tilskudd til private veger. 
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Parallellt med disse retningslinjene, ligger også en avtale mellom TT-vegen, KK-vegen og 
Øyer kommune fra 1994 om erstatning for slitasje som offentlig og privat trafikk som skal til 
Moksadammen, påfører vegene. KK-vegen gikk den gang fra Klævahaugen og forbi 
Krukhaugen og opp til vegkryss i Tjønndalen hvor den møtte TT-vegen som gikk opp fra 
Torsheim, forbi Tandhagen og opp til vegkrysset i Tjønndalen. 
I avtalen står det:  
«Som erstatning for den slitasje som den offentlige og private trafikk, som skal til det 
offentlige rekreasjonsområdet ved den nye Moksadammen, påfører de private vegene TT-
vegen og KK-vegen betales disse vegene et årlig tilskudd på kr 1.500,- hver til drift og 
vedlikehold. 
Tilskuddet gis foreløpig for 10 år, regnet fra sesongen 1994. 
Tilskuddet kan justeres ved forhandlinger hvert 5. år på bakgrunn av den faktiske 
trafikkmengde til rekreasjonsområdet.» 
For 2020 ble det utbetalt et tilskudd på kr 1.600,- til hver av veiene. 
 
Vurdering: 
Når det gjelder det særskilte tilskuddet til TT-vegen og KK-vegen, har det skjedd en endring i 
plassering av bommen i Østfjellvegen. Bommen som tidligere stod ved vegkrysset hvor 
setervegen til Nordre-Veslesætra og Østfjellvegen møttes, har blitt flyttet 800 meter lenger 
frem i Østfjellvegen slik at avkjøringen til Moksadammen kom innenfor bommen og alle som 
reiser til dammen må betale en bomavgift på 50,- kr.  
 
Det betyr at alle som kommer opp fra bygda og skal til dammen, betaler bomavgift som så 
går til dekning av drift og vedlikehold av vegene. Øyer kommune har søkt styret i 
Østfjellvegen om å få fritak fra denne avgiften med bakgrunn i avtalen mellom TT-vegen og 
KK-vegen hvor det står at tilskuddet skulle dekke den slitasje som offentlig trafikk påførte de 
private vegene. Kommunens søknad gjaldt spesielt kommunens kjøring i forbindelse med 
drift og vedlikehold, for det meste gress-slått og avfallshåndtering, av badeplassen. Styret i 
Østfjellvegen avslo søknaden, og kommunen har deretter betalt bomavgift når badeplassen 
vedlikeholdes.  
 
I avtalen om bruksrett med grunneier av gnr 104, bnr 3, har kommunen påtatt seg ansvaret 
for drift og vedlikehold av badeplass og friluftsområde, herunder også toalett og renovasjon. 
Med den endring som har skjedd, at både privat og offentlig trafikk betaler bomavgift, ser 
ikke Øyer kommune lenger grunnlag for at avtalen skal opprettholdes. 
 
Når det gjelder tildelingskriteriene for øvrig, er det i 2020 i alt 90 veger som får tilskudd. 
Disse vegene utgjør til sammen en veglengde på 96.760 m, den lengste vegen er 18.947 m 
(Lie-Hornsjøvegen), mens den korteste er på 200 m, en arm til Musdalsvegen. Minst 6 av  
vegene som også har bomfinansiering. 
Veglengdene kan grupperes inn på denne måten: 
 

Lengre enn Kortere enn Ant veger  Samlet lengde 
200 m 300 m 5 1200 
300 m 400 m 15 5050 
400 m  500 m 14 5945 
500 m 600 m 6 3020 
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600 m 1000 m 23 16575 
1000 m 2000 m 17 22470 
2000 m   10 42500 
Sum   90 96760 

 
For å øke tilskuddet til de lengste vegene ut av dagens ramme på 107.000 kr, kunne det vært 
aktuelt å fjerne tilskuddet til de korteste vegene som får tilskudd i dag. Ser vi på året 2020, 
ble det delt ut 103.800 kr, 3.200 kr ble tildelt TT/KK-vegene, til 96.760 m veg, eller 1,072 kr 
per meter veg. Hadde grensen vært satt på veglengde minst 300 m, hadde tilskuddet økt til 
1,086 kr/m, ved grense på 400 m 1,146 kr/m og dersom grensen var satt til en veglengde på 
minst 500 m, ville tilskuddet ha blitt 1,227 kr pr m veg. En endring av grensen for minste 
lengde på vegen som får tilskudd, gir små utslag i utbetalt tilskudd per meter veg. 
Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å endre noen av de opprinnelige 
retningslinjene for tildeling av tilskudd til vedlikehold av private veger nå. 
 
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, og midlene som har vært tildelt 
TT- og KK- vegen etter avtale fra 1994, tas inn igjen i potten som fordeles på alle vegene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen for som erstatning for den slitasje 
som offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne 
nå blir dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 
1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.12.2020 sak 130/20 
 
Behandling: 
Flere av medlemmene stilte spørsmål om sin habilitet som eiere/medeiere i veger som 
tildeles tilskudd. Saken utsettes til habilitetsspørsmålene er avklart. 
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Vedtak: 
Saken utsettes til 19.januar 2021. 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 2/21 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i 
Magelivegen. Ordfører fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som ektefelle til Steinar Lundgård som er 
deleier i Rugsveevegen. Brit K Lundgård fratrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er kontaktperson for Skoglyvegen 
som mottar tilskudd og han er daglig leder i selskapet Mosætervegen. Stein Plukkerud 
fratrådte.  
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver: 
«Kommunestyremedlemmer som er eier av TT- og/eller KK-vegen vil være direkte inhabil 
etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Habilitet angår kun punkt 1 i forslag til 
vedtak.  
 
Spørsmålet blir således om kommunestyremedlemmer som eier private veger og får tilskudd 
fra kommunen er inhabile til å fastsette kriterier for tildeling av tilskudd og delegasjon. 
Habilitet vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
Det fremgår av saksfremlegget at det var 90 private veger som fikk tilskudd av kommunen i 
2020. Det kan være flere eiere av en veg, slik at antall eiere som mottar tilskudd er flere enn 
90. I veileder "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner" fremgår følgende på side 12:  
"At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt ikke 
føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold. For eksempel blir ikke et 
medlem av kommunestyret inhabil i skolesaker bare fordi vedkommende har barn i skolen." 
Skoleeksempelet i veilederen er av noe mer alminnelig karakter enn vår sak. Likevel gjelder 
kriteriene i vedtaket en større krets mennesker. Fastsettelse av generelle kriterier for tildeling 
av tilskudd gir kommunestyremedlemmene som eier privat veg en fordel/tap. Selv om det 
foreligger momenter som taler for og imot inhabilitet etter § 6 annet ledd, er det viktig at en 
habilitetsvurdering blir foretatt slik at det er åpenhet om forholdene.  
Konklusjon: Kommunedirektøren har kommet frem til at kommunestyremedlemmene ikke er 
inhabile til å behandle sak om fastsetting av kriterier om tildeling av tilskudd for private 
veger og delegasjon, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.   
 
Varaordfører fremmet kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli, 
Brit K Lundgård og Stein Plukkerud erklæres habile i henhold til forvaltningsloven §6, 2.ledd. 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Jon Halvor Midtmageli tiltrådte som 
ordfører. Nisveta Tiro fratrådte som ordfører. Brit K Lundgård og Stein Plukkerud tiltrådte. 
 



  Sak 1/21 

 Side 8 av 56   

Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen for som erstatning for den slitasje 
som offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne 
nå blir dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 
1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 
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NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G00  
Arkivsaksnr.: 21/219     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Invitasjon til dialogmøte om ny sykehusstruktur 29.1.21 
Prosjektgruppas samlede vurdering og anbefaling (utdrag fra Prosjektrapport; se nedenfor) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prosjektrapport – konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved SIHF 
https://www.helse-
sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrappor
t%20-
%20konkretisering%20av%20bygg%2c%20lokalisering%20og%20b%c3%a6rekraft%20ved%2
0Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf  
Sammenstilling av samfunnsanalyse https://www.helse-
sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstillin
g%20av%20samfunnsanalysen.pdf  
 
Sammendrag: 
Ordfører ber kommunestyret stille seg bak uttalelse til møte med Helse Sør-Øst 29.1.21 
 
Saksutredning: 
Prosjektgruppen som Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF har opprettet for å 
utrede framtidig sykehusstruktur i Innlandet, la fram sin innstilling i desember 2020.  
 
I etterkant av dette har styret i Helse Sør-Øst vedtatt at det skal gjennomføres en kort 
høringsrunde, slik at kommuner og andre kan komme med skriftlige tilbakemeldinger på 
prosjektrapporten og samfunnsanalysen som er utarbeidet som del av utredningen. Det er 
foreløpig ikke sendt ut noe høringsbrev for kommunene. 
 
Høringsrunden kommer i tillegg til regionvis møter med ordførerne i alle kommuner i 
Innlandet som finner sted allerede 29. januar 2021. 
 
I tillegg har helseminister Bent Høie invitert til et felles møte med alle ordførerne i Innlandet 
9. februar 2021. I dette møtet er det bedt om at ordførerne svarer kort på følgende: 

•Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive 
sykehus skal plasseres?  
•Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset skal plasseres, gitt at øvrige 
sykehus plasseres slik det foreslås i prosjektutredningen? 

 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf


  Sak 2/21 

 Side 10 av 56   

Bakgrunn 
I 2017 sendte Sykehuset Innlandet idéfaserapport om framtidig sykehusstruktur i Innlandet 
ut på høring til kommunene. I rapporten var det skissert en rekke ulike alternativer for 
sykehusstruktur i Innlandet. 
 
Etter høringen ga styret i Sykehuset Innlandet sin tilslutning til et framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet med «et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 
Mjøssykehuset. Mjøssykehuset får en rolle som knutepunkt i et helhetlig 
spesialisthelsetjenestetilbud for hele Innlandet». 
 
Da Helse Sør-Øst senere gjorte sitt vedtak i januar 2019 ble målbildet endret til å innebære 
«en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset 
og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et 
elektivt sykehus med døgnfunksjoner.» I anbefalingen fra administrerende direktør ble det 
blant annet følgende påpekt: «Beredskapshensyn og reiseavstander tilsier at det må være 
flere akuttsykehus i Innlandet». 
 
En endring av sykehusstrukturen i Innlandet i tråd med styrevedtaket i Helse Sør-Øst ble 
godkjent av foretaksmøtet 8. mars 2019. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune uttalte seg til «idéfaserapporten» i 2017. I vår uttalelse ba vi om at det 
utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på Lillehammer og at man i den 
kommende konseptfasen som et minimum utreder alternativer med akuttsykehus i 
Lillehammer og på Elverum. 
 
Samfunnsanalysen svarer godt på vårt vedtak og konkluderer med at et akuttsykehus bør 
legges til Lillehammer. Prosjektgruppas anbefalinger likeså.    
 
Øyer har siden vedtak i foretaksmøtet 8. mars 2019 forholdt seg til et endret målbilde, og 
har argumentert for hvorfor en opprettholdelse av Lillehammer som akuttsykehus er 
essensielt i den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet. 
 
Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive sykehus 
skal plasseres? 
 
Innlandet trenger en sykehusstruktur som både tar innover seg den medisinske utviklingen, 
med stadig større grad av spesialisering og bruk av avanserte teknologiske løsninger, og det 
faktum at en aldrende befolkning med et økende behov for sykehustjenester fortsatt vil bo 
spredt over hele fylket. I tillegg må sykehusstrukturen ta hensyn til muligheten for å 
rekruttere kompetent arbeidskraft i fremtidens sykehusstruktur.  
 
I tråd med det som kommer fram i samfunnsanalysen utarbeidet av COWI, ser 
kommunestyret i Øyer at rekruttering av fagpersonell vil være den mest kritiske faktoren for 
å gi best mulig helsetjenester til befolkningen framover. Rekruttering avgjøres av faglig miljø 
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ved det enkelte sykehus og bostedsattraktivitet i området som sykehusene er tilknyttet. Det 
er dermed avgjørende for den nye sykehusstrukturen i Innlandet at et fullverdig 
akuttsykehus med fødeavdeling opprettholdes på Lillehammer. 
 
Kommunestyret i Øyer vil fremheve at de aller viktigste faktorene som taler tydelig for et 
fullverdig akuttsykehus på Lillehammer er:  
 
a) Styrker muligheten til å rekruttere nye fagfolk.  
Lillehammer er en attraktiv by som tiltrekker seg folk, og som vokser. Det gjør det enklere 
for ektefelle eller partner å finne seg jobb. Lillehammer har det største fødselsoverskuddet i 
Innlandet. Det at Lillehammer har høyest prisvekst på boliger i Innlandet bekrefter 
attraktiviteten. Samfunnsanalysen lister opp flere faktorer som er viktige for å få å sikre 
tilstrekkelig tilflytting. Bostedsvalget til framtidens sykehusansatte avhenger i stor grad av 
bostedsattraktivitet og pendlevillighet, i tillegg til varierte arbeidsmuligheter også for 
partner/ektefelle. Avstanden til arbeidsplassen betyr mye, likeledes tilgangen på 
kollektivtrafikk. Folk som ønsker å bo i by er opptatt av «at det skjer noe», i form av gode og 
varierte kultur- og fritidstilbud, attraktive kompetansemiljø, samt valgmuligheter når det 
gjelder bolig.  
 
b) Reduserer risikoen for hele prosessen betydelig.  
Det viktigste fagmiljøet i Innlandet består, mens det nye akuttsykehuset (Mjøssykehuset) 
bygges. Det er avgjørende for at pasientene i Innlandet skal ha gode tilbud også i årene 
mellom vedtak om bygging og til det nye Mjøssykehuset kan tas i bruk. Prosjektgruppen 
skriver i sin rapport: «Dersom sykehuset í Lillehammer ikke videreføres som akuttsykehus i 
ny struktur er det risiko for at leger og annet fagpersonell søker seg bort fra sykehuset i 
overgangsperioden fram til ny struktur er ferdig etablert. Det vil være uheldig for det faglige 
tilbudet i overgangsperioden og i de første årene etter etablering av Mjøssykehuset». 
 
c) Sikrer et best mulig tilbud i et enormt stort opptaksområde. 
Avstandene er store i opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer. Befolkningen er stor, ikke 
minst fordi det finnes en enorm mengde hytter i området. Selv om mange tilreisende bor i 
området store deler av året, så er det dessverre ikke fullt ut hensyntatt, men 
prosjektgruppen skriver i sin rapport at: «Lillehammer har et tilstrekkelig stort 
opptaksområde, god infrastruktur og en plassering som sørger for kortest mulig reiseavstand 
for de delene av Innlandet med lengst reisevei til sykehus, særlig hva gjelder befolkningen 
bosatt i Nord-Gudbrandsdalen». 
 
d) Videreutvikling og styrking av de distrikts-medisinske sentrene i Otta og Valdres  
Et sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker regionen rundt, og vil bidra til faglig tyngde for 
de lokalmedisinske sentrene. Vi mener dette argumentet er for lite belyst i prosjektgruppens 
anbefaling og vi vil påpeke viktigheten av å samle det som er nødvendig for sterke og 
attraktive fagmiljøer samtidig som en desentraliserer det en kan. 
 
e) Sikrer samhandling med Mjøssykehuset, sterk felles beredskap og et virkelig bredt 
medisinsk miljø som samarbeider tett.  
Prosjektgruppen skriver generelt at «dette løsningsalternativet har høy rekrutteringsevne, 
et solid opptaksområde, et overskuddsareal som gir fleksibilitet ved usikkerhet i 
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framskrivningene, bygningsmessig gode sengeområder og kortest reisetid for innbyggerne 
med lengst reisetid i Nord-Gudbrandsdalen. Sykehuset i Lillehammer har også god 
infrastruktur med et godt tilrettelagt akuttmottak og en helikopterlandingsplass som er 
lokalisert med kort avstand til akuttmottaket, samt nærhet til E6 og jernbanen».  
 
Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset skal plasseres, gitt at øvrige sykehus 
plasseres slik det foreslås i prosjektutredningen? 
 
Kommunestyret i Øyer viser til prosjektgruppas anbefalinger og argumenter for at et 
fullverdig akuttsykehus på Lillehammer er helt essensielt for å få en framtidsrettet og 
helhetlig sykehusstruktur i Innlandet.  
 
Beslutningen om å endre sykehusstrukturen i Innlandet fattes av helseforetaket, men 
kommunestyret i Øyer setter pris på muligheten til å få fremført sitt syn i denne saken.  
 
Innlandet er et stort geografisk område med en spredt befolkning. Kommunestyret i Øyer 
ber Helse Sør-Øst og helseministeren hensynta pasientenes beste og innlandets evne til å 
rekruttere fagfolk gjennom å samle og opparbeide sterke fagmiljøer fremover, slik at vi får 
en sykehusstruktur for de neste 50- 100 årene. Det største og mest komplette fagmiljøet 
mellom Oslo og Trondheim ligger på Lillehammer. For å redusere risikoen i overgangen fra 
gammel til ny struktur er sykehuset på Lillehammer en essensiell nøkkelfaktor.  Når det 
gjelder lokalisering av hoved- og det elektive sykehuset mener Øyer kommune at Helse Sør-
Øst skal legge vekt på nærhet til befolkning, fagkompetanse og regional utvikling som de 
viktigste hensynene.  Det er viktig at sykehusstrukturen bygger opp under byene som 
vekstmotorer for i Innlandet. 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak uttalelsen til Helse Sør-Øst. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
ordfører 
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Sammendrag: 
I dette saksfremlegget begrunnes forslaget til strategisk næringsplan for Lillehammer-
regionen, og det anbefales at Lillehammer kommune sammen med Øyer og Gausdal 
kommuner legger planforslaget ut til offentlig ettersyn og sender det på høring. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Interkommunalt politisk råd (IPR) for Lillehammer-regionen vedtok 31. januar 2020 å sende 
planprogrammet for strategiske næringsplan for Lillehammer-regionen 2020-2030 ut på 
høring. Planprogrammet ble den gang sendt ut på høring med en forventning om at et 
komplett planforslag skulle foreligge sommeren 2020, med behandling i kommunestyrene 
høsten 2020. Kommunestyrene skulle sende planen ut på høring. IPR har i etterkant vedtatt 
en utsettelse av planarbeidet. 
 
Gjeldende regional næringsplan for Lillehammer-regionen ble første gang vedtatt i 2014. 
Planen pekte ut 6 bransjer som særlig skulle satses på, og hadde i tillegg fire tverrgående 
satsingsområder som gjaldt uavhengig av bransjer. En av bransjene ble tatt ut i en av de to-
årlige revisjonene, men hovedtrekkene i planen har ellers ligget fast. 
 
Planprogrammet var i sin tid ute på en åpen høring. I selve planarbeidet har det vært jobbet 
for bred involvering. Koronasituasjonen har lagt sine begrensninger på de store 
møtearenaene, og disse har vært erstattet med spørreundersøkelser og mindre møter med 
styrene i næringsorganisasjonene. Det har vært gjennomført politiske møter både i form av 
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felles kommunestyremøte og felles formannskapskonferanse, og jevnlige drøftinger i IPR. I 
sum har dette gitt et bredt tilfang av innspill som grunnlag for planen.  
 
Planprogrammet tok opp seks hovedproblemstillinger som er jobbet med i planarbeidet. 
Disse seks er: 

 Bærekraftig business som konkurransefortrinn  
 Fremtidens næringsliv  
 Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør  
 Kompetanse og samarbeid  
 Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger  
 Regional utvikling  

Problemstillingene går ikke direkte igjen i planforslaget, men den kunnskapen som har 
kommet til gjennom arbeidet med temarapporter knyttet til de seks problemstillingene 
utgjør grunnlaget for planen. 
 
Planforslaget ble behandlet i Interkommunalt Politisk Råd for Lillehammer-regionen 4. 
desember, og de gjorde følgende vedtak: 
 

1. Interkommunalt Politisk Råd innstiller på at forslaget til strategisk næringsplan for 
Lillehammer-regionen legges ut på høring 

2. Planforslaget sendes til kommunene for endelig behandling om utsendelse på høring 
 
Fakta: 
I planprogrammet kan vi blant annet lese: «Næringsplanen skal svare opp næringslivets 
behov og forventinger. En strategisk næringsplan blir derfor en plan for hva det kommunene 
kan gjøre for å tilrettelegge for god næringsutvikling i regionen. Ny næringsplan må derfor, i 
dialog med næringslivet, avdekke hvilke forventninger næringslivet har til kommunen som 
tilrettelegger for næringsutvikling.» 
 
Videre står det om medvirkning: «Selv om det endelige planforslaget skal ut på en åpen 
høring, er innspillene som kommer underveis minst like viktige for hvordan den endelige 
planen blir. Det legges her opp til et bredt spekter av innspillarenaer, herunder 
spørreundersøkelse til medlemmer av næringsforeningene, bedriftsbesøk, motivasjons- og 
innspillseminarer og selvfølgelig muligheten til å komme med skriftlige innspill.» Grunnet 
koronasituasjonen ble de store seminarene kuttet ut og erstattet av mindre møter med 
styrene i næringsorganisasjonene. Det har vært gjennomført møter med Visit Lillehammer, 
Lillehammer Sentrum Drift, Lillehammer Industriforening, Øyer Næringsråd og Lillehammer 
Næringsforening. Organisasjonene ga i disse møtene sine synspunkter på et tidlig utkast til 
plandokument. Gausdal Næringsforum takket nei til å gjennomføre et slikt møte. 
 
Politisk har eierskapet til planarbeidet ligget hos Interkommunalt Politisk Råd, og 
planarbeidet har vært tema på alle møter i rådet siden planprogrammet ble vedtatt. Det ble i 
november gjennomført et eget arbeidsmøte i rådet med strategisk næringsplan som tema. 
For å involvere politikerne i kommunene bredt, har det vært gjennomført seanser i både 
felles kommunestyremøte og felles formannskapskonferanse.  
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I felles kommunestyremøte i februar var det en bred idémyldring knyttet til de seks 
problemstillingene i planprogrammet. Dette var før koronapandemien traff Norge, slik at 
kommunestyremedlemmene var samlet fysisk. Politikerne ble inndelt i 12 grupper, og alle 
gruppene var innom de seks problemstillingene i planprogrammet. 
 
I felles formannskapskonferanse ble politikerne presentert for spissede problemstillinger 
knyttet til noen deler av planarbeidet. Gruppene fikk to temaer som var obligatorisk for alle 
gruppene: fritidsboliger og anskaffelser. I tillegg kunne de velge ett av tre valgfrie temaer: 
næringsareal, E6 og samarbeid for ønsket utvikling. Temaområdene var valgt ut av 
Interkommunalt Politisk Råd. 
 
En strategisk næringsplan er en temaplan, og ikke en kommunedelplan. Strategisk 
næringsplan forholder seg uansett til andre planer, både regionale og kommunale. De 
viktigste er: 
 

 Innlandsstrategien 
 Regional plan for verdiskaping i Oppland (ikke erstattet ennå i Innlandet) 
 Arealplaner i de tre kommunene 
 Kommuneplanens samfunnsdel i de tre kommunene. Når det gjelder samfunnsdelene 

er revisjonene der på helt ulike stadier i de tre kommunene, men det er tatt hensyn 
til den kunnskapen som foreligger om planene 

 Strategi for interkommunalt samarbeid 
 
Strategisk næringsplan skal være det strategiske verktøyet som ligger til grunn for 
tiltaksplanene. Tiltaksplanene vil være for 1+3 år, der år 1 også inkluderer budsjettmessige 
disposisjoner. For alle tiltak utarbeides det egne resultat- og effektmål. Tiltaksplanen vedtas 
normalt som en del av IPR sin årlige Budsjett- og tiltaksplan, men for året 2021 blir den 
behandlet separat siden strategisk næringsplan ikke blir vedtatt i tide for ordinær 
behandling. 
 
Vurdering: 
Strategisk næringsplan skal bidra til å realisere noen overordnede mål. Målsetningene må 
være relativt brede, samtidig som det er ønskelig med minst en målsetning som kan fungere 
som en ledende indikator. Det foreslås en målsetning som knyttes til lønnsomhet og 
sysselsetting i bedriftene. Målsetningen er valgt fordi dette er kjernen i hva næringsutvikling 
handler om: et lønnsomt næringsliv som skaper arbeidsplasser. Videre foreslås det at vi årlig 
måler hvor modne bedriftene er når det gjelder å legge bærekraft og digitalisering til grunn 
for virksomheten. Dette anses som en ledende indikator, siden en positiv utvikling på dette 
området forventes å gi bedre lønnsomhet og flere arbeidsplasser over tid. Siste målsetning 
som foreslås er knyttet til befolkningsvekst.  
 
Forslaget til strategisk næringsplan er noe utradisjonelt vet at det tidlig ble lagt til grunn for 
arbeidet at den nye, strategiske næringsplanen ikke skulle bygges opp rundt bransjer – slik 
som den gjeldende – men heller ta utgangspunkt i arbeidsformer. Bakgrunnen for dette er 
tredelt: 

 Ved å velge ut noen bransjer kommer raskt spørsmålet opp om øvrige bransjer ikke 
er viktig nok til å bli nevnt 
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 Hvilke bransjer en region bør satse på kan over en tiårsperiode endre seg, enten på 
grunn av påvirkning fra eksterne forhold eller at næringsstrukturen endrer seg 

 Når tiltak skal iverksettes bør dette i størst mulig grad skje i tett samarbeid med 
næringslivet. Det er ikke nødvendigvis slik at bransjer som pekes ut i en næringsplan 
har aktører som ønsker å samarbeide om slike tiltak 

I stedet for bransjer har valget vært å vektlegge virkemidler. Hvilke virkemidler har vi som 
region å spille på for å få næringsutvikling til å skje? Viktig i valg av virkemidler er å ikke kun 
ta utgangspunkt i hva vi gjør i dag, men derimot et ønsket framtidsbilde. Derfor snakker vi 
om å ha ambisjoner for regionen som innebærer at vi skal være ledende på bruk av noen 
virkemidler. 
 
I planen skilles det mellom strategiske virkemidler og grunnleggende aktiviteter. De 
grunnleggende aktivitetene er virkemidler vi bruker kontinuerlig og som ikke er gjenstand for 
en årlig vurdering av hvordan vi skal prioritere. Slike virkemidler bruker vi på tvers av alle 
bransjer. Samtidig er det ikke for de grunnleggende aktivitetene vi uttrykker store 
ambisjoner. Det er ikke disse virkemidlene vi skal satse stort på og der vi har ambisjoner om 
å bli ledende.  
 
Forslaget om å velge ut noen strategiske virkemidler for å oppnå målsetningene i planen, 
innebærer at det gjøres noen valg om hvilken arbeidsform som skal prioriteres. Valget 
påvirker Lillehammer-regionen Vekst, som kommunenes næringsavdeling, men det påvirker 
også andre deler av kommuneorganisasjonen. Derfor er koblingen mot øvrige planer, og da 
særlig kommuneplanens samfunnsdel helt avgjørende. 
 
I spørreundersøkelsen gjort blant næringslivet, stilte vi spørsmålet «Hvilke virkemidler bør vi 
som kommuner/region satse på for å sikre vekst i eksisterende næringsliv (velg inntil 3)?» 
Komplett fordeling av svarene er tilgjengelig i vedlegget «Spørreundersøkelse i næringslivet», 
og her inkluderer vi de svaralternativene som flest valgte: 
 
 Ha klarere visjoner for fremtiden i regionen (44%) 
 Øke innsatsen for å markedsføre regionen som bo- og arbeidsregion (40%) 
 Jobbe sterkere for med å koble næringsaktører sammen (36%) 
 Flere utviklingsprosjekter innen utvalgte næringer (28%) 

 
Alternativet som flest pekte på er altså å ha klarere visjoner for fremtiden i regionen. Det å 
peke ut en retning for regionen er også noe som har vært etterspurt i flere av møtepunktene 
med næringslivet. I planarbeidet har det vært vurdert om regionen trenger en visjon koblet 
til næringsutvikling. Utfordringen er å finne en samlende visjon for et såpass fragmentert 
næringsliv. Samtidig er erfaringen fra andre steder at forsøket på å lage en visjon fort ender 
opp i intetsigende slagord.  
 
I planforslaget som nå foreligger er derfor visjoner blitt erstattet med ambisjoner. En 
definisjon av ordet ambisjon er en forventning om å nå et ønsket mål. I dette tilfellet har vi 
en forventning om å være spesielt gode på å anvende visse virkemidler. Når vi disse 
ambisjonene, vil det igjen ha positiv innvirkning på våre overordnede målsetninger. 
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Det foreslås fire strategiske virkemidler som løftes fram og tas med også i vår 
eksternkommunikasjon. De fire er valgt med følgende begrunnelse: 
 

Strategisk virkemiddel Begrunnelse 
Bidra til økt kompetanse 
om og bruk av 
bærekraftige og digitale 
forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen 

Vi mener bedrifter som tar utgangspunkt i bærekraft og 
digitale løsninger vil stå best rustet i årene fremover. Det er 
derfor vår jobb som region å gjøre det vi kan for at 
bedriftene forstår hva dette innebærer og hvilken praktisk 
betydning det har for bedriftens utvikling. Understøttes av 
spørreundersøkelsen gjort mot næringslivet. Spesielt 
bærekraftperspektivet har vært løftet fram politisk som 
viktig. 

Utvikle og styrke utvalgte 
klynger 

Lillehammer-regionen har i dag flere nettverk av bedrifter 
som jobber sammen, men vi har ingen bedriftsklynger som 
står på det nasjonale klyngekartet. Det bør vår region ha. Vi 
ønsker å jobbe målbevisst med utvikling av bedriftsnettverk 
og klynger, slik at potensialet utnyttes best mulig. Klynger og 
bedriftsnettverk har vært løftet fram av politikerne som er 
viktig satsingsområde, og det fremheves også som viktig fra 
deler av næringslivet. 

Bruke 
innbyggerinvolvering, 
samarbeid og teknologi 
for å utvikle samfunnet og 
næringslivet 

Kommunene må fremover jobbe på nye måter for å løse sine 
ansvarsområder, gjennom å involvere innbyggerne i større 
grad, finne gode samarbeidsløsninger og anvende teknologi. 
Nye samarbeidsformer med næringslivet gir muligheter, og 
det krever at vi som region bidrar til at næringslivet tilpasser 
seg og klarer å være konkurransedyktig. Måten å tenke på 
kalles ofte Kommune 3.0, og forventes å være sentralt i 
hvordan kommunene løser sine oppgaver i de kommende 
årene. 

Jobbe kontinuerlig med å 
forbedre hvordan 
kommuneorganisasjonene 
bidrar til å realisere 
utvikling av næringslivet.  
 

Mange ledd i kommuneorganisasjonene er avgjørende for 
hvor enkelt næringslivet opplever det å utvikle seg i en 
kommune. Ved å jobbe kontinuerlig med å forbedre hvordan 
kommuneorganisasjonene er gode tilretteleggere, forventes 
det å ha en positiv effekt på utvikling av næringslivet. De tre 
kommunene i regionen står overfor ulike problemstillinger 
når det gjelder dette punktet, og det er derfor avgjørende at 
den enkelte kommune tar tak i egne problemstillinger for å 
oppnå best mulig resultater. 

  
I tillegg er det valgt ut to strategiske virkemidler som handler om hvordan vi jobber internt 
og som vi ikke kommer til å bruke i vår eksternkommunikasjon: 
 

Jobbe smartere og 
mer proaktivt med 
store, strategiske 
saker 

Lillehammer-regionen har til enhver tid et sett med store, 
strategiske saker som er særlig viktig for utviklingen av regionen. 
Dette kan være saker som pågår over mange år, slik som Intercity 
og sykehussaken, eller det kan være saker som må tas stilling til 
en gang iblant, slik som struktur i videregående skole. Uansett 
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kreves det at vi jobber best mulig med disse sakene, og særlig at 
samspillet mellom administrasjonen (som saksbehandler) og 
politikerne (som talerør) er optimalt. 

Synliggjøre og 
demonstrere klare 
ambisjoner for 
regionen 

Strategisk næringsplan er et resultat av dette virkemiddelet, men 
det er avgjørende at dette er med både kommuneadministrasjon 
og politikere i hverdagen. I tillegg til ordene som skrives, må vi 
demonstrere i handling at vi ønsker å gå den veien ambisjonene 
peker. 

 
 
Selv om den strategiske næringsplanen ikke tar for seg bransjer, så vil den årlige 
tiltaksplanen bygges opp med konkrete tiltak rettet mot spesifikke bransjer. Når tiltakene 
fastsettes blir det med utgangspunkt i regionens fortrinn og muligheter, hvilke bransjer som 
er åpne for og villige til å være med på en satsing og hvor regionen kan gjøre en forskjell. 
Tiltakene vil prioriteres årlig, men det er ønskelig at satsingene holdes fast ved over litt 
lenger tid enn bare ett år. 
 
I næringsplanen er det foreslått 7 grunnleggende aktiviteter. Dette er virkemidler som er 
viktige for oss som region, og som vi har med oss hver dag hele året. Vi bruker disse 
virkemidlene uavhengig av årlige prioriteringer, og vi gjør som utgangspunkt ikke noen 
prioriteringer mellom bransjer. Eksempelvis er Lillehammer-regionen Vekst første 
kontaktpunkt for gründere som ønsker bistand, uansett om det er et enkeltpersonforetak 
eller en ambisjon om stor bedrift, og uansett hvilken bransje det er snakk om.  
 
Når vi foreslår et skille mellom de grunnleggende aktivitetene og de strategiske 
virkemidlene, sier det samtidig noe om en prioritering. De grunnleggende aktivitetene skal vi 
gjøre, men vil ikke sees på som en særlig prioritering. Særlig det ene punktet krever en noe 
dypere forklaring. 
 
Næringsarealer er av både næringslivet og politikerne pekt på som vår regions største 
utfordring. Likevel er det ikke foreslått som et strategisk virkemiddel; et virkemiddel der vi 
har ambisjoner om å være virkelig gode. Bakgrunnen for dette er at realiteten i vår region er 
at vi ikke har grunnlag for at dette skal være et konkurransefortrinn. Felles for alle tre 
kommunene er at de har svært begrenset med attraktivt næringsareal. Selv om klargjøring 
av trasé for E6 trolig vil bedre på situasjonen i Øyer og Lillehammer, er det liten grunn til å 
tro at næringsarealer blir et stort konkurransefortrinn. Dermed er det heller ikke grunnlag 
for å ha store ambisjoner på dette feltet. Derimot er det helt avgjørende at vi har et 
Lillehammer-regionen Vekst som er svært godt oppdatert på hvilke muligheter som finnes 
for både næringsarealer og -lokaler. Det foreslås at innsatsen på dette området, primært 
retter seg inn mot å hjelpe regionens egne bedrifter som trenger areal til å utvikle seg. 
 
Forslaget til strategisk næringsplan er uten prioritering av bransjer, men peker likevel ut en 
klar retning. Ambisjonene som foreslås er ikke gjort over natten å realisere, snarere er det 
en kjensgjerning at det krever stor innsats og en langsiktig satsing. En satsing som også 
krever at vi gjør klare prioriteringer rundt hvordan vi jobber.  
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Konklusjon: 
Det foreslås at forslaget til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til offentlig ettersyn 

og sendes på høring. 
2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 
 
 
Ådne Bakke Eirik Haagensen 
Kommunedirektør                                                                                                       Næringssjef 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til offentlig ettersyn 

og sendes på høring. 
2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 
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DELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS FULLMAKTER: REGULERINGSPLANARBEIDET E6 
TRETTEN – FÅVANG INKL. ØYER-TUNNELEN 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/95     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/21 Formannskapet 19.01.2021 
 
4/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektørens fullmakt til settekommunedirektør i inntil 
20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i forbindelse med reguleringsplanarbeidet 
E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
 
Saksutredning: 
Forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a): 
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

a) når han selv er part i saken. 
 
Kommunedirektøren er som grunneier inhabil i reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang 
inkl. Øyer-tunnelen.  
 
Forvaltningsloven § 6, 3.ledd: 
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en 
direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 6, 3.ledd rammer kommunedirektørens inhabilitet alle som 
er tilsatt i kommunens administrasjon. I tilfeller hvor kommunedirektøren er inhabil trer en 
ekstern settekommunedirektør inn i kommunedirektørens sted. 
 
Det må innleies en settekommunedirektør i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 
30.06.2021 i forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-
tunnelen. 
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Kommunedirektør i Øyer kommune har i avtale med kommunedirektøren i Lillehammer 
kommune, leid inn Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021. 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av kommunedirektør Ådne Bakke sin inhabilitet i reguleringsplanarbeidet E6 
Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen, anbefales kommunestyret å delegere 
kommunedirektørens fullmakter til settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for 
perioden 01.01.2021 – 30.06.2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektør Ådne Bakke sine fullmakter til 
settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 5/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektør Ådne Bakke sine fullmakter til 
settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
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MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/105     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/21 Formannskapet 19.01.2021 
 
5/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Særutskrift KST-sak 15/17, møte 23.02.2017 – Handlingsplan for bærekraftig 
reisemålsutvikling. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune iverksetter arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på Tingberg 
innen 1.mai 2021. Det avsettes inntil kr. 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre 
kostnader. Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret behandlet i møte 23.02.2017 sak 15/17. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 
2. Øyer kommune bevilger 50 000 kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig. 
Beløpet dekkes fra kommunalt næringsfond 
3. Leder av regionrådet bør inn som medlem i styringsgruppa 
4. Administrasjonen bes om å legge fram en sak med vurdering av igangsetting av 
arbeid med miljøsertifisering i Øyer kommune 
 
Det har ikke blitt fremmet en slik sak som vedtatt i punkt 4 siden vedtaket ble fattet. Visit 
Lillehammer skal resertifiseres som bærekraftig reisemål våren 2021, og det er et krav i 
denne sammenheng at alle kommunene skal være kommet i gang med miljøsertifisering.  
 
Det absolutte minimumskrav for alle kommuner for at vi skal beholde merket som 
bærekraftig reisemål er at «administrasjonen har iverksatt prosessen med miljøkonsulent». 
Dersom dette ikke er i gang innen mai 2021, så blir vi ikke godkjent. 
 
Konklusjon  
Vi har forpliktet oss til å komme i gang med dette arbeidet. Det må iverksettes før 
01.05.2021.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på 
Tingberg innen 1.mai 2021. 
 

2. Det avsettes inntil kr. 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 7/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på 
Tingberg innen 1.mai 2021. 
 

2. Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 
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IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE - ORIENTERINGSSAK 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/96     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/21 Formannskapet 19.01.2021 
 
6/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i møte den 03.12.20, K-sak 82/20 «en helhetlig gjennomgang av IKT 
– løsningene for folkevalgte med sikte på å finne løsninger som bedre sikrer at de folkevalgt 
kan utøve sine roller på en tilfredsstillende måte. Gjennomgangen legges fram for 
kommunestyret i januar». Kommunedirektøren legger med dette fram anbefalinger for det 
videre arbeidet. 
 
Saksutredning: 
Dagens politikerløsning for 3-1 kommunen ble etablert gjennom et regionalt prosjekt 
«papirløse politikere»  og ble tatt i bruk høsten 2011. Det var i forbindelse med prosjektet 
satt ned en regional arbeidsgruppe bestående av 8 politikere, 3 møtesekretærer, samt 
administriv prosjektleder og teknisk konsulent fra Ikomm. Det var arbeidsgruppen som kom 
med anbefalinger på digitale løsninger og utstyr som ble anskaffet. Løsningen ble evaluert 
etter endt fireårs – periode og og det ble sett på områder for forbedring, det ble da 
konkludert med bytte av løsning, men videreføring av iPad`er. Politikere var også 
representert i denne evalueringen. Etter valget i 2019 ble løsningen videreført. 
 
E-post – løsningen for politikerne har vært basert på en eldre MS Exchange – løsning som 
ligger lokalt i Ikomm sitt datasenter i Fakkelgården. Denne ble etablert i prosjektet 
«papirløse politikere». Denne løsningen har fungert dårlig med Outlook Web Axess, noe som 
har gjort at det blant annet har vært vanskelig for brukerne å få tilgang til mailboksen sin fra 
andre enheter enn politiker iPad. Digitaliseringsstyret besluttet i 2020 at mailkontoen til 
politikerene skulle flyttes ut i sky. Dette arbeidet ble utført ved årsskiftet og skal medføre at 
det blant annet blir enklere for politikerne å få tilgang til sin e-post fra andre enheter enn 
politiker – iPad. Dette har en kostnad for Øyer kommune på ca 30.000 årlig og er forutsatt 
løst innenfor eksisterende budsjettramme.  
 
Det er med bakgrunn i ROS – analyser besluttet at politikere fortsatt ligger med en egen 
tenant (oyer.politikerportal.no) og ikke er en del av 3-1 tenant (oyer.kommune.no). Det er 
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både personvernmessige og informasjonssikkerhetsmessige grunner til dette valget. Det er 
allerede utfordringer knyttet til at både elever og ansatte ligger i samme tenant, blant annet 
ligger det både problemstillinger og muligheter i det å samhandle på tvers. Dette er en 
løpende risikovurdering etter hvert som vi tar i bruk Microsoft Office - verktøy, der blant 
annet personvernombudet er involvert. Det er ikke nødvendig å være på samme tenant som 
administrasjonen for å få utbytte av Microsoft Office – verktøyene. 
 
Anskaffelse av Microsoft Office for politikere har hittil ikke blitt vurdert. Dette vil kreve at 
alle politikere får en lisens som blant annet gir tilgang til Teams og vil kunne være en kostnad 
som ikke kan løses innenfor eksisterende budsjettramme. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener at det videre arbeidet bør deles inn i to faser: 
 

1. Kostnadsberegning og vurdering av Microsoft Office – lisens for politikere inkludert 
ROS – analyser av ulike løsninger for tenant. 

 
 

2. Prosjekt knyttet til digitale løsninger for folkevalgte der folkevalgte er representert i 
arbeidsgruppa. 

 
Det er over 5 år siden forrige helhetlige evaluering av politikerløsningen, 
kommunedirektøren vurderer derfor at løsningen bør evalueres. Evalueringen bør inneholde 
forslag til forbedringer og endringer og politikerne bør være representert i arbeidsgruppa. 
Evalueringen bør søkes å gjøres i samarbeid med Gausdal og Lillehammer, men 
kommunedirektøren ser ingen grunn til at ikke Øyer kan arbeide videre med dette uavhengig 
av deres deltagelse. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal evaluere politikerløsningen. Arbeidsgruppa 
består av digitaliseringsrådgiver, politisk sekreteriat og to folkevalgte: 

a. Xxxxxxxx 
b. Xxxxxxxx 

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikeløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 

 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 



  Sak 6/21 

 Side 26 av 56   

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 6/21 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) har reist spørsmål om sin habilitet. Bakgrunnen er kommunedirektørens 
innstilling punkt 3. Saken handler om hvorvidt kommunen skal rette en forespørsel til 
Gausdal og Lillehammer kommuner om deltagelse i arbeidet med evaluering av 
politikerløsningen. Nisveta Tiro er ansatt i Gausdal kommune ved politisk sekretariat. Saken 
kommer opp som følge av misnøye blant politikerne i Øyer med dagens løsning, og hun 
jobber direkte i og med løsningen i sin jobb i Gausdal. Nisveta Tiro fratrådte. 
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver: 
«Spørsmålet om inhabilitet vurderes etter kommuneloven § 11-10 og forvaltningsloven § 6. 
Følgende fremgår av kommuneloven § 11-10 annet ledd: 
"En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i 
kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et 
folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen." 
Det fremgår direkte av ordlyden i bestemmelsen at inhabilitet kun er aktuelt dersom den 
samme saken har vært forberedt/vedtatt i en annen kommune først; jf. ordlyden "er inhabil 
til senere å behandle den samme saken". I denne saken dreier det seg om å sende en 
henvendelse, og saken anses som en "ny sak" i lovens forstand. Inhabilitet inntrer derfor ikke 
etter kommuneloven § 11-10.  
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se at det foreligger forhold etter forvaltningsloven § 6 
annet ledd som taler for at Tiro er inhabil. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på 
om avgjørelsen kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som 
han har nær personlig tilknytning til». I bestemmelsen er det stilt vilkår om at det særegne 
forholdet må være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Tiro oppnår hverken en 
særlig fordel, tap eller ulempe i denne saken. Hun kan derfor ikke anses om inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
 
Konklusjon: Nisveta Tiro er habil til å behandle sak 6/21». 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Nisveta Tiro erklæres habil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 H, 1 AP – Dag Norvald 
Hansen) mot 1 stemme (AP - Brit K Lundgård). Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til punkt 2: 
Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  
 
Avstemming: 
Brit K Lundgårds forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 
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SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: POLITISKE SIGNALER OM RAMMENE/OMFANGET 
AV ARBEIDET 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/91     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Formannskapet 19.01.2021 
 
7/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Øyer sentrum, vedtatt reguleringsplan (K-sak 17/13, vedtatt 21.3.2013).  
 Prosjektplan for forskjønning og vedlikehold: Uferdig administrativt arbeid (2016) 
 Kommundelplan for kultur og fritid – rullering av handlingsprogram (F-sak 131/20, møte 

15.12.2020) 
 K-sak 82/2020 – Økonomiplan 2021 – 2024: Oppdrag til kommunedirektøren 
 Forvaltningsplan for Aronsvestranda (statlig sikret friluftsområde): Revidering av planen 

er i gang.  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret ba i K-sak 82/2020 om at arbeidet med sentrumsforskjønnelse/-utvikling 
settes i gang og gjennomføres. Kommunedirektøren har listet opp relevante saker, planer 
som foreligger og arbeid som er utført. På dette grunnlaget ber kommunedirektøren om 
politiske signaler om rammene/omfanget av arbeidet som skal settes i gang og 
gjennomføres.   
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Kommunestyrets oppdrag til kommunedirektøren 
K-sak 82/2020 - økonomiplan 2021 – 2024 og årsbudsjett 2021:  
Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med økonomiplan 2021 – 2024 og 
årsbudsjett 2021:  

«Oppstart sentrumsforskjønnelse. Avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse 
(vedtak i sak – 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond til sentrumsutvikling i Øyer kommune 
kr 500.000). Arbeidet settes i gang og gjennomføres. Formannskapet ber om egen sak 
til kommunestyret i januar 2021.»  

 
Vedtaket om avsetning av kr 500.000 i K-sak 33/18 er kommentert slik i rapporten 
«Oppfølging av politiske vedtak 30.04.2018 og 31.01.2019»: 

Fond til sentrumsutvikling: Rådmannen bes om å utrede mulighetene for finansiering 
av fond som kan brukes til sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte 
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finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt, avkastning GE eller andre. 
Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige modeller for samarbeid mellom 
kommunen, næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av 
sentrumsområdene. Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og behandling 
senest i april 2018. 

I rapporten pr 31.01.2019 var det en tilleggskommentar om at kommunestyret eventuelt 
kunne velge å avsette ytterligere midler i forbindelse med neste regnskapsavslutning. 
 
Relevante vedtak mm  
Planstatus sentrumsområdene i Øyer og på Tretten  
Øyer sentrum, vedtatt reguleringsplan (K-sak 17/13, vedtatt 21.3.2013). Det er flere mål i 
denne planen som omfatter sentrum, forskjønnelse mv. Utover det å skape et penere 
sentrum, er det målsetting om etablering av skatepark, torg mellom COOP og «Rimi»-tomta, 
utbedre forbindelsen mellom sentrum (torg) og idrettsplass med trapp/amfi mm. 
 
Det foreligger ingen helhetlig plan (arealplan) for Tretten sentrum. 
 
Prosjektplan for forskjønning og vedlikehold 
Det ble i 2016 påstartet et administrativt arbeid med en prosjektplan for forskjønning og 
vedlikehold. Hensikten med prosjektplanen «å skape systematisk vedlikehold av utvalgte 
sentrumsområder i Øyer og på Tretten». Dette arbeidet ble ikke avsluttet. 
 
Kommundelplan for kultur og fritid – rullering av handlingsprogram (F-sak 131/20, møte 
15.12.2020). Formannskapet vedtok at det skal utarbeides en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye, fram til 
neste rullering av handlingsprogrammet.  
 
Forvaltningsplan for Aronsvestranda (statlig sikret friluftsområde) 
Revidert plan planlegges lagt fram til politisk behandling i mars 2020. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har listet opp relevante saker og planer/arbeid i saksutredningen. Det 
er viktig å sørge for at framtidig innsats blir gjort i riktig rekkefølge slik at det oppnås størst 
mulig effekt av midlene. 
 
Kommunestyret har avsatt midler til fond til sentrumsutvikling (K-sak 33/18). I K-sak 82/20 
brukes uttrykket sentrumsforskjønnelse. I oppfølgingen av det opprinnelige vedtaket er det 
fokusert på muligheten for økt finansiering og modeller for samarbeid mellom kommunen, 
næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av sentrumsområdene. 
 
Kommunedirektøren viser til tidligere vedtak inklusive påbegynt administrativt arbeid med 
prosjektplan for forskjønning og vedlikehold. Kommunedirektøren trenger politiske signaler 
om rammene/omfanget av det arbeidet som skal settes i gang og gjennomføres. 
 
For ordens skyld viser kommunedirektøren til at det er begrensede ressurser (bemanning og 
driftsbudsjett for øvrig) til drift og vedlikehold av kommunens grøntanlegg (p.t. 30 % stilling).   
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren viser til saksutredningen og ber om politiske signaler om 
rammene/omfanget av det arbeidet som ønskes satt i gang og gjennomført.  
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 4/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra SP og SV: 
Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt til dette 
arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i Øyer. Hensikten skal være 
å kartlegge villighet til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille eventuelle 
grunnarealer til disposisjon.  
 
Avstemming: 
Forslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt til dette 
arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i Øyer. Hensikten skal være 
å kartlegge villighet til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille eventuelle 
grunnarealer til disposisjon.  
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GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
136/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
8/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Gebyrregulativ for 2021 – Del 2 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedirektørens budsjettnotat av 2. november 2020, del 4, Gebyrer innen plan 
byggesak og oppmåling 

- Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 
gebyrer (selvkostforskriften) 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ser ikke alternativer til å øke gebyrene, og tilrår at gebyrregulativ for 
gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, samt enkelte 
gebyrer etter forurensningsloven og betaling for eiendomsopplysninger vedtas. 
 
Saksutredning: 
I gebyrregulativet for 2021 ble det foreslått økning av gebyrer ut over deflator. Dette var 
begrunnet i kommunedirektørens budsjettnotat av 2. november 2020, del 4. 
 
I kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett i sak 82/2020 ble det vedtatt: 

Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av gebyrregulativet 
for plan, byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal begrunnes og 
eventuelle tiltak utover heving av gebyr foreslås. 

 
Utgangspunkt for gebyrene er at det skal være full selvkostdekning for alle områdene. Ny 
forskrift om selvkost fastslår at dersom dette skal fravikes, kreves det vedtak i 
kommunestyret om dette. Om ikke annet blir vedtatt, skal det være full selvkostdekning. 
Gebyrene var beregnet ut fra dette.  
  
For disse områdene er forskrift for selvkost endret slik at det ikke er lov å fremføre 
underskudd, dette kan bare dekkes av allerede innestående selvkostfond. Dersom det ikke 
er selvkostfond til å dekke underskuddet, må dette dekkes av kommunekassen. Midler 
avsatt på selvkostfond skal brukes i løpet av neste 5 år. Det er ikke lov å bygge opp 
selvkostfond over tid. 
 
Under følger oppstilling av selvkost fra 2019 for de 3 områdene det her gjelder. 
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Reg. plan Byggesak Kart/ 
Deling

Direkte utgifter 1 989 6 779 4 740
Henførbare indirekte utgifter                  190 466 353
Kalkulatoriske rentekostnader                     -                       -                       -   
Kalkulatoriske avskrivninger                     -                       -                       -   
Andre inntekter og kostnader -36 -188 -184
Gebyrgrunnlaget 2 143 7 058 4 908
Gebyrinntekter -885 -4 393 -3 683
Årets selvkostresultat 1 258 2 664 1 225
Avsetning til selvkostfond                     -   
Bruk av selvkostfond                     -               -2 664             -1 225 
Inndekning 
Kontroll sum (subsidiering)              1 258                      0 0 

Saldo selvkostfond pr 01.01                     -   -4 510 -2 975
Alternativkostnad ved bundet kapital på 
selvkostfond/fremføring av underskudd
Avsetning/bruk av selvkostfond                     -   2 664 1 225
Renteinntekter fond                     -   -73 -48
Saldo selvkostfond pr. 31.12 0 -1 919 -1 798 

Nøkkeltall:
Årets finansielle dekningsgrad i % 41 % 62 % 75 %
Budsjettert dekningsgrad i % 100 % 100 % 100 %
Årets selvkostgrad i % 41 % 100 % 100 %  
 
Finasiell dekningsgrad er den inndekningen gebyrer har på totale kostnader. Når det 
kommer til selvkostgrad er det medregnet bruk av fond, slik at det er selvkost i forhold til 
kommunekassa. 
 
Dekningsgrad er satt opp for et lenger tidsløp under: 
 

2019 2018 2017 2016

Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad

Reg. plan 41 % 41 % 113 % 113 % 43 % 43 % 49 % 49 %
Byggsak 62 % 100 % 88 % 100 % 102 % 100 % 140 % 100 %
Kart/Deling 75 % 100 % 68 % 100 % 126 % 100 % 118 % 100 %  
 

Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad

Reg. plan 65 % 65 % 81 % 81 % 108 % 100 % 71 % 60 %
Byggsak 147 % 100 % 126 % 100 % 108 % 100 % 100 % 100 %
Kart/Deling 160 % 100 % 105 % 100 % 110 % 100 % 93 % 100 %

2015 2014 2013 2012

 
 
 
Plan 
De siste årene har det ikke vært selvkostfond på plan. Det har derimot vært framført et 
underskudd siste 2 år. Dette måtte realiseres mot kommunekassa.  
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I 2020 har det vært 25 planer under arbeid frem mot første gangs behandling. I 2019 var det 
23. Det har kommet få planer frem til førstegangsbehandling siste 2 år. 
 
Byggesak 
Det har vært bygd opp et stort fond på byggesak, og dette måtte reduseres. Det har vært 
budsjettert med betydelig bruk av fond de siste årene. Ut fra budsjett 2020 vil fondet på 
byggesak gå mot null. 
 
Oppmåling 
Det har vært bygd opp et stort fond på byggesak, og dette måtte reduseres. Det har vært 
budsjettert med betydelig bruk av fond de siste årene. Ut fra budsjett 2020 vil fondet på 
oppmåling gå mot null. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt i § 8 i selvkostforskriften, som sier at dersom 
kommunestyret ikke vedtar noe annet, gjelder full selvkostdekning. I sak 82/2020 ble det 
ikke angitt at det ikke skal være full selvkostdekning, og kommunedirektøren legger dette til 
grunn. Dersom det ikke skal være full selvkostdekning, måtte kommunestyret ha bevilget 
penger for å dekke inn reduksjon i selvkost. Med utgangspunkt i at det skal være full 
selvkostdekning, har kommunedirektøren som utgangspunkt at selvkostområdene ikke skal 
belaste kommunekassa. For å unngå dette må det være tilgjengelig fond på 
selvkostområdene, dersom det skulle bli svikt i gebyrinntektene. 
 
Dersom saksbehandlingstiden blir så lang at gebyrene reduseres eller bortfaller, kreves det 
overføring fra kommunekassa til selvkostområdet. Dette for å hindre at de sakene som det 
ikke kan kreves gebyr for, ikke belaster selvkostområdet. 
 
For alle selvkostområdene denne saken gjelder, er hovedtyngden av kostnadene i budsjettet 
lønn. Ut over dette er det indirekte kostnader knyttet til husleie og felleskostnader og IKT-
kostnader som er de største postene. For oppmåling tilkommer også noe forbruksmateriell.  
 
Den nye selvkostforskriften har gitt en ekstra utfordring med å budsjettere gebyr innen 
selvkostområdene denne saken gjelder. Uten mulighet til å fremføre underskudd dersom det 
ikke er selvkostfond, må kommunen alltid ha noe fond, for å unngå å dekke underskudd på 
et selvkostområde som ikke har selvkostfond fra kommunekassa. 
 
Plan 
De siste årene har det vært mange planer under arbeid. Det ble startet opp mange planer i 
2017 og 2018. Mange av disse har brukt lang tid fram til førstegangs behandling. Hvor lang 
tid regulant bruker fram til en plan kommer frem til behandling, har kommunen ikke stor 
påvirkning på. Kommunedirektøren opplever at det varsles at en plan kommer, og så tar det 
mange måneder før den kommer likevel. Og så kommer det planer som skal være ferdig, og 
som kommunedirektøren ikke finner at er ferdig. Det er flere planer som ikke har hatt særlig 
framdrift, da de har ventet på hovedledning for VA på sørsiden av Hafjell. Kommunen 
veileder og drøfter innholdet i planer underveis, om regulant tar kontakt med kommunen for 
dette. Gebyrinntektene for en plan kommer ved førstegangs behandling av planen. 
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Arbeidet med reguleringsplaner har blitt mer krevende de siste årene. Det er stadig økende 
krav til samfunnssikkerhet (flom, skred og ras), og dette har regulantene i varierende grad 
tatt inn over seg. Det er også sånn at de områdene som er lettest å bygge ut, allerede er 
bygget ut. Det er også sånn at tidligere planers manglende hensyn til overvann betyr mer 
arbeid på dette feltet for de som regulerer nå. Alt dette betyr mer arbeid for kommunen. Så 
er det viktig å være klar over at det er kun arbeid med planen fram til førstegangs 
behandling som kan dekkes over selvkost. Arbeid med planen etter dette må dekkes over 
eget budsjett. Administrasjonen arbeider mye med planer for å hensynta samfunnssikkerhet 
i planer.  
 
De siste årene har derfor arbeidsmengden med hver plan gått opp. Gebyret har ikke økt i 
samme omfang. Så har det kommet få planer fram til førstegangs behandling siste året. 
Dette fører til underskudd på selvkostområdet for plan. 
 
Kommunestyret etterspør alternativer til å heve gebyret. Kommunedirektøren ser to 
alternativer. 

- Redusere bemanningen 
- Håpe at det kommer inn mange planer i 2021, og at dette holder til å dekke selvkost 

 
Redusere bemanningen 
Redusert bemanning vil føre til lavere servicegrad ovenfor regulanter. Planer må sendes i 
retur uten særlig kommentarer, dersom de ikke tilfredsstiller kommunens krav. Det vil også 
føre til lenger tid før en plan kommer til behandling. Dersom det går for lang tid før en 
innkommet plan kommer til førstegangs behandling, mister kommunen gebyret for planen. 
Da vil redusert bemanning kunne føre til reduserte gebyrinntekter, og med det fortsatt 
underskudd på selvkostområdet. 
 
Håpe at det kommer inn mange planer i 2021 
Kommunedirektøren kan ikke forutse hvor mange planer som kommer inn i 2021, selv om 
det nå er varslet at det kommer mange planer. Kommunedirektøren kan ikke anbefale en 
strategi om å håpe på det beste, da det kan gi uforutsette utslag for kommuneøkonomien. 
 
Kommunedirektøren ser ikke andre alternativer enn å heve gebyret. For plan er det også 
viktig å opparbeide et mindre fond, slik at det tåles svingninger i tallet på planer som 
kommer inn. 
 
Byggesak 
For byggesak har det vært et betydelig fond, som måtte brukes opp, i henhold til 
selvkostforskriften. Økte krav til saksbehandling og tilsyn har derfor ikke gitt noen utslag på 
gebyrene de siste årene.  
 
For byggesak har også samfunnssikkerhet gitt større arbeidsmengde med hver byggesak de 
siste årene. Det har vært større fokus på tilsyn de siste årene, og det er et krav om at det skal 
føres tilsyn i 10 % av byggesakene. Kostnadene for tilsyn dekkes innenfor selvkost for 
byggesak.  
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Kommunedirektøren ser bare et alternativ til å heve gebyrene, og det er å redusere 
bemanningen. Redusert bemanning uten færre saker til behandling vil bety at kvaliteten på 
behandlingen går ned, og servicenivået går ned. I tillegg kan det føre til tepte gebyrinntekter 
på grunn av for lang saksbehandlingstid. Plan- og bygningsloven setter krav til 
saksbehandlingstid før gebyret reduseres og bortfaller. Kommunedirektøren tilrår ikke 
nedbemanning i stedet for gebyrøkning. 
 
Oppmåling 
For oppmåling har det vært et betydelig fond, som måtte brukes opp, i henhold til 
selvkostforskriften. Det har derfor vært liten økning i oppmålings- og delingsgebyrene siste 
årene. Og så innenfor deling har samfunnssikkerheten gjort arbeidet mer krevende. Fra 
01.01.2021 innføres det krav om landmålerbrev for landmålere. Det er gitt 
overgangsordninger, men dette må på plass. For Øyers del vil vi klare å komme innenfor, 
men det gir noe økte kostnader. Dette på grunn av at det vil være behov for 2 landmålere i 
en del saker.  
 
Som for byggesak ser kommunedirektøren bare ett alternativ til gebyrøkning, og det er 
redusert bemanning. Redusert bemanning vil gjøre oppmåling ekstremt sårbar, da det er 2 
landmålere i Øyer kommune i dag. Begge vil kunne få landmålerbrev. Mindre enn 2 
landmålere vil gjøre kommunen sårbar. Videre vil redusert bemanning gi lavere service og 
lenger saksbehandlingstid. Lang saksbehandlingstid vil kunne gi reduserte gebyr eller bortfall 
av gebyr da både plan- og bygningsloven og matrikkelloven har bestemmelser om dette. 
 
Salg av eiendomsinformasjon 
Salg av eiendomsinformasjon utgjør i stor grad opplysninger som eiendomsmeglere kjøper 
for å benytte i salgsprospekt. Det er egne firma som tilbyr formidling av 
eiendomsinformasjon, og som er kunden hos kommunen. Dette er en tjeneste som 
kommunen selger, i likhet med andre kommuner. Det er tjenesten med å hente ut og levere 
opplysninger som det tas betalt for. Dette er en tjeneste som ikke er regulert i lov. Det er 
derfor ikke noe som sier hvor mye som kan tas betalt.  
 
Utgangspunktet for betalingssatsene har vært det arbeidet kommunen har med de ulike 
produktene som tilbys. Kommunen har også noen kostnader knyttet til ikt-verktøy, da det er 
lagt opp til noe automatisert uthenting av data. Kommunen har ikke betalt for oppsett av 
dette, men for driften. Både arbeid og ikt-kostnader må sørges for at er dekket av 
betalingssatsene, ellers vil kommunen sponse meglerne med uthenting av data de trenger. 
 
Det kommer flere tilbydere som tilbyr slike tjenester til meglerne. I de tilfellene der disse nye 
firmaene ønsker å sette opp automatikk i uthenting av informasjon, vil tjenesten være priset 
for lavt, da det er forutsatt automatikk. Det foreslås derfor en egen sats der kommunen må 
gjøre manuell uthenting av data, der andre firma har en automatikk for samme tjenesten.   
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren ser ikke andre muligheter enn å øke gebyrene. Det er i budsjettet for 
2021 ikke vedtatt redusert selvkostdekning og det er heller ikke avsatt midler til å dekke 
redusert selvkost eller bortfall av gebyrinntekter som følge av overskridelse av 
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saksbehandlingsfrister. Det ansees ikke økonomisk forsvarlig å skulle redusere bemanningen 
i stedet for å øke gebyret. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 for gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven og eierseksjonsloven, samt enkelte gebyrer etter forurensningsloven og 
betaling for eiendomsinformasjon i samsvar med vedlegg 1 Gebyrregulativ for Øyer 
kommune del 2. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.12.2020 sak 136/20 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Nisveta Tiro fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021». 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021. 
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ORIENTERING OM TOLÆRERMODELLEN 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/53     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Tjenesteutvalget 19.01.2021 
 
9/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Arkivsak 15/1579: Nyordning spesialundervisning for grunnskolen (K-sak 68/14) 
Arkivsak 17/1808: Tolærermodellen – evaluering (K-sak 72/15) 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 82/2020 at det skal legges frem en sak som redegjør for 
avviklingen av tolærermodellen i januar 2021. Redegjørelsen legges fram for kommunestyret 
til orientering. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med K-sak 68/14 besluttet kommunestyret en utprøving av nyordning med 
spesialundervisning som skulle evalueres i en rapport våren 2015. Denne rapporten ble lagt 
fram i K-sak 72/15 og kommunestyret besluttet innføring av tolærermodellen. En evaluering 
av modellen ble lagt fram for kommunestyret i K-sak 65/17. Kommunestyret fattet følgende 
vedtak: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten: Tolærermodell i Øyer til etterretning og gir 
tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen 

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
Bakgrunnen for tolærermodellen var et ønske om å fange opp barn og unge med milde 
fagvansker så tidlig som mulig og ha en modell der man raskt kunne sette inn tiltak der det 
trengtes. Modellen skulle styrke undervisningstilbudet i norsk, engelsk og matematikk og 
gikk ut på at grunnbemanningen ble styrket i disse fagene.  
 
Modellen skulle også redusere antall elever med spesialundervisning. I skoleåret 2013/2014 
var det ca 9 % av elevene i Øyer som hadde vedtak om spesialundervisning. I utprøvingsåret 
gikk antall elever med vedtak ned til ca 7 %. 
 
Det var en forutsetning ved innføring av modellen at skolenes økonomiske rammer ikke 
skulle avvike vesentlig fra 2015. 
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Vedlagte tabell viser utviklingen i budsjett for skolene fra 2015 – 2020. Korrigert for deflator 
er skolenes budsjettrammer redusert med 4,9 millioner kroner totalt. Antall timer gitt til 
spesialundervisning har økt fra gjennomsnittlig 16,66 % i 2015 til gjennomsnittlig 20,03 % i 
2020. Dette tilsvarer en økt kostnad til spesialundervisning på ca 3,2 millioner kroner. Antall 
elever er redusert med sju totalt i perioden. 
 
Utvikling budsjett, elevtall og spesialundervisning Solvang skole 2015 - 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Diff. 2015 - 

2020
Opprinnelig budsjett 19 845 20 572 20 098 19 884 20 459 21 451 1 606
Korrigert for deflator ca 3% årlig 20 440 21 054 21 685 22 336 22 715 -1 264
Elevtall 254 252 250 255 241 247 -7
Andel elever med spesialundervisning 6,3 % 4,0 % 4,4 % 5,9 % 5,0 % 5,3 %
Andel timer gitt til spesialundervisning 16,9 % 2,6 % 5,0 % 7,8 % 13,7 % 21,1 %

Utvikling budsjett, elevtall og spesialundervisning Aurvoll skole 2015 - 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Diff. 2015 - 

2020
Opprinnelig budsjett 10 254 10 361 10 573 10 439 10 678 11 430 1 176
Korrigert for deflator ca 3% årlig 10 562 10 878 11 205 11 541 11 887 -457
Elevtall 125 124 127 117 116 108 -17
Andel elever med spesialundervisning 7,2 % 8,1 % 11,0 % 6,0 % 6,9 % 9,3 %
Andel timer gitt til spesialundervisning 21,2 % 2,5 % 8,3 % 5,3 % 15,9 % 17,9 %

Utvikling budsjett, elevtall og spesialundervisning Øyer ungdomsskole 2015 - 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Diff. 2015 - 

2020
Opprinnelig budsjett 19 918 20 297 19 542 19 387 19 508 19 592 -326
Korrigert for deflator ca 3% årlig 20 516 21 131 21 765 22 418 22 799 -3 207
Elevtall 163 159 168 155 170 180 17
Andel elever med spesialundervisning 8,6 % 11,9 % 15,5 % 18,7 % 14,1 % 13,9 %
Andel timer gitt til spesialundervisning 11,9 % 12,1 % 19,2 % 16,5 % 16,2 % 21,1 %  
 
I 2017 vedtok Stortinget å innføre en øvre grense for hvor mange elever det skal være per 
lærer. Fra høsten 2018 var målet at det i gjennomsnitt skulle være maksimalt 16 elever per 
lærer i ordinær undervisning på 1. – 4.trinn og maksimalt 21 elever på 5. – 10.trinn. Fra 
august 2019 ble normen skjerpet til 15 elever på 1.  -4.trinn og 20 elever på 5. – 10.trinn. 
Øyer kommune følger denne lærernormen innenfor de budsjettrammene som er vedtatt. 
 
I 2018 vedtok Stortingen endringer i Opplæringsloven og friskoleloven som blant annet 
innebærer at skolene skal sørge for at elever på 1. – 4. årstrinn som står i fare for å bli 
hengende etter i lesing, skriving og regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. 
Opplæringen kan gis som eneundervisning i en kort periode dersom elevens beste taler for 
det. 
 
Vurdering: 
Det ble ved behandling av kvartalsrapportering i 2017 første gang varslet at 
tolærerordningen var under press og det ble rapportert om utfordrende å gjennomføre sju 
timer med tolærer i basisfag. I 2018 hadde barneskolene store utfordringer med å holde 
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budsjettrammen, tilsvarende var tilfelle i 2019 og i 2020. Lovpålagte oppgaver som 
spesialundervisning har økt, og dette krever en stor andel av skolenes ressurser.  
 
Det var en forutsetning ved innføring av tolærermodellen at skolenes økonomiske rammer 
ikke skulle avvike vesentlig fra 2015. Det var i tillegg en forutsetning at andelen 
spesialundervisning skulle gå ned. Når budsjettrammene til skolene har gått ned og andelen 
spesialundervisning har økt er ikke lenger de økonomiske forutsetningene tilstede for at 
tolærermodellen kan gjennomføres. 
 
Det er kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett som gir administrasjonen føringer 
for arbeidet som gjøres i kommunens virksomheter, inkludert skolene. Når den økonomiske 
situasjonen blir utfordret vil lovpålagte oppgaver alltid bli prioritert. I dette tilfellet betyr det 
at kommunedirektøren ikke har sett det mulig å kunne oppfylle intensjonene i 
kommunestyrets vedtak om tolærermodellen da dette ville vært et klart brudd på 
kommunestyrets budsjettvedtak.  
 
Kommunedirektøren ser at administrasjonen med fordel kunne vært tydeligere på 
konsekvensene av skolenes budsjettrammer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar redegjørelsen knyttet til avvikling av tolærermodellen til orientering. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 19.01.2021 sak 1/21 
 
Behandling: 
Laila Skåden stiller spørsmål om sin habilitet i saken, på bakgrunn av hennes stilling som PP-
rådgiver i Øyer kommune. Ved votering finnes Skåden habil i saken. 
 
Øyer SV legger fram alternativt forslag innstilling:Kommunestyret tar redegjørelsen knyttet 
til avvikling av tolærermodellen til orientering. Kommunestyret beklager at tolærermodellen 
er avviklet uten politisk behandling og til tross for vedtak om videreføring av modellen. 
 
Ved avstemming vedtas Øyer SVs innstilling enstemmig. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar redegjørelsen knyttet til avvikling av tolærermodellen til orientering. 
Kommunestyret beklager at tolærermodellen er avviklet uten politisk behandling og til tross 
for vedtak om videreføring av modellen. 
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UBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 19/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
 
10/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 03.11.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Nestingsætra, vedtatt 18.6.2020, KST-sak 35/20. 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PUM-sak 111/20. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble annonsert 6.5.2019. Det ble satt frist for å 
komme med merknader innen den 3.6.2019. Det kom ikke inn merknader til varselet. 
Forslag til utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn den 26.11.2020. Det kom ikke inn 
merknader innen høringsfristen 27.12.2020, og saken legges frem for behandling. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Nestingsætra. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. 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. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
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12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, 
og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for 
utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold. Det er imidlertid en 
forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til detaljplanen er 
nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli gjennomført innen 
rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger både innenfor og 
utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor planområdet er det viktig 
at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at rekkefølgebestemmelsene skaper 
tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av rekkefølgebestemmelsene bør derfor 
gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. Utfordringen er ofte at omfanget av 
utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før detaljplanleggingen igangsettes. 
 
Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. 
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
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Endring i avtaleteksten 
Det er gjort en endring i avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er 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. 
 
I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette 
videreføres her. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan. Detaljreguleringen 
av Nestingsætra legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse, med 37 regulerte tomter. 
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen. For Nestingsætra vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Alternativt skal det være gjennomført utbedring av 
fv. 361 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 312 med nyetablering av gangvei ned til Ihle. Videre 
skal ny kommunal hovedvannledning sør for Hafjell være etablert. 
 
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
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finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil ikke 
kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. Alternativt kan utbyggingen 
igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom bankgarantier eller andre avtaler som 
for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og 
andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 19.01.2021 sak 4/21 
 
Behandling: 
Det er ønske om en begrunnelse for summen, 20 000 kr pr tomt, som er brukt. Sett opp mot 
at Utbyggingsprogrammet sier en sum på 30 000 kr pr tomt. 
Fra administrasjonen: I en av de første utbyggingsavtalene som ble vedtatt etter at 
utbyggingsprogrammet var vedtatt, ble summen for bidrag til infrastrukturtiltak i 
sentrumsringen senka fra 30 000 kr til 20 000 kr pr tomt. 
 
Utfyllende svar fra kommunedirektøren, ført inn i referatet etter møtet som svar på 
spørsmål fremkommet i møtet: Den første utbyggingsavtalen der summen for bidrag til 
infrastrukturtiltak ble senket var i utbyggingsavtale for reguleringsplan for Slåseterlia 
hyttegrend (PlanID 161). Det er ikke funnet noen vurdering av dette, men det knytter seg 
trolig til at utbyggingsavtalen hjemler 2 avsetninger til fremtidige tiltak; sentrumstiltak og 
kulvert under Hundersætervegen. Det samme beløpet ble også krevd gjort gjeldende for 
utbyggingsavtale for reguleringsplan for Haugan, delområdet BF5 1-19. Så er beløpet 
videreført i senere utbyggingsavtaler.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 21/39     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Valgnemnda 19.01.2021 
 
11/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Elin Strangstad Hagen datert 05.01.2021 
 
Sammendrag: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 

2. Kommunestyret velger 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer 
Høyre, varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang 
skole og styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021 
– 31.12.2021. 

 
Saksutredning: 
Elin Strangstad Hagen har ved e-post av 05.01.2021 søkt om permisjon fra sine politiske verv 
i Øyer kommune for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner.  
 
Elin Strangstad Hagen søker om permisjon fra følgende verv: 

 2.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 
 1.vararepresentant i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre 
 Varamedlem som kommunal representant til samarbeidsutvalget ved Solvang skole 
 Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral 

 
Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2019 sak 141/19 – Valg av Tjenesteutvalg for 
perioden 2019 – 2023. 
Følgende vedtak ble fattet: 
Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 2019 – 2023 velges: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Elin Strangstad Hagen (AP) 
2.vara Rune Moen (AP) 
3.vara John Berge (H) (Nyvalg i kommunestyret 03.12.2020, sak 94/20). 
4.vara Unni Harjo (H) 
5.vara Marthe Langvik (H) 
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Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2019, sak 129/19 – Valg av kommunale 
representanter til barnehager og skoler i perioden 2019-2023. 
Følgende vedtak ble fattet: 
Som kommunale representanter til skoler og barnehager i perioden 2019-2023 velges: 
Aurvoll skole:  Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)         Varamedlem: Bente Gaukstad (SP) 
Øyer ungdomsskole: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV) Varamedlem: Ingeborg Frøyse (SV) 
Solvang skole: Medlem: Inger Synnøve Bratt (AP)            Varamedlem: Elin S. Hagen (AP) 
Vidarheim bhg: Medlem: Steinar Grimsrud(SP)                 Varamedlem: Marianne M Engevold 
(SP) 
Dulven bhg: Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)                     Varamedlem: Mona S Svegården 
(SP) 
Hågåsletta bhg: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV)           Varamedlem: Ingeborg Frøyse Moe 
(SV) 
Mosjordet bhg: Medlem: Arne Skogli (AP)                           Varamedlem: Rune Moen (AP) 
Granrudmoen bhg: Medlem: Anne Aronsveen (H)             Varamedlem: John Berge(H) 
(Nyvalg i kommunestyret 03.12.2020, sak 94/20) 
 
Kommunestyret behandlet i møte 28.11.2019, sak 139/19 – Stiftelsen Øyer – Tretten 
frivilligsentral - valg av kommunale representanter for perioden 2019-2023. Følgende vedtak 
ble fattet: 
Som kommunens representanter til årsmøte i Stiftelsen Øyer og Tretten frivilligsentral for 
perioden 2019 – 2023 velges: 
Representant: ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Vararepresentant: opposisjonsleder Brit K Lundgård 
 
Styremedlem: Elin Strangstad Hagen 
Vara: Dag Norvald Hansen 
 
 
Dersom kommunestyret innvilger Elin Strangstad Hagen sin søknad om permisjon for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 skal det velges: 

 2.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret 
 1.vararepresentant i Tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer Høyre 
 Varamedlem som kommunal representant til Solvang skole 
 Styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral 
 

Kommunelovens § 7-9, 2.ledd Uttreden og fritak 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for 
vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges 
vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte 
samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis 
han eller hun søker om det. 
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Kommuneloven § 7-10 omhandler Opprykk nyvalg og suppleringsvalg 
3.ledd 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

4.ledd 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt 
medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 
Vurdering: 
Medlem i kommunestyret 
Elin Strangstad Hagen oppgir helsemessige årsaker som begrunnelse for søknaden om 
permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 7.9, 2.ledd og rår kommunestyret til å 
innvilge søknaden. 
 
I henhold til kommunelovens § 7-10, 3.ledd rykker Stine Johansen-Solbraa opp som 
2.varamedlem for Arbeiderpartiet i kommunestyret for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021. 
 
Vararepresentant til tjenesteutvalget, kommunal representant til Solvang skole og 
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral  
I henhold til kommunelovens § 7-10, 4.ledd innstilles det ny vararepresentant til 
tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H, ny kommunal varamedlem til Solvang skole og nytt 
styremedlem i Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 
 

2. Som ny 1.vararepresentant til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges:…………………………………………. 
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021 velges:………………………………………….. 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges:………………………………………….. 

 
Ådne Bakke Laila Odden 



  Sak 11/21 

 Side 48 av 56   

Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 19.01.2021 sak 1/21 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP og Øyer H: 
Som ny 1.vararepresentant til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 01.01.2021 
– 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP).  
Som ny 2.vararepresentant til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 01.01.2021 
– 31.12.2021 velges: Zeljana Bojcic (AP). 
Som 3.vararepresentant til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2021 er John Berge (H). 
Som 4.vararepresentant til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2021 velges: Saeid Najafi (AP). 
 
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP). 
 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2021 velges: Dag Norvald Hansen (AP). Som vara velges: Rune Moen (AP). 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling med Øyer AP og Øyer H sitt forslag i pkt 2 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Valgnemnda innstilling: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 
 

2. Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 
velges: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Rune Moen (AP) 
2.vara Zeljana Bojcic (AP) 
3.vara John Berge (H) 
4.vara Saeid Najafi (AP) 

 
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP) 
 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Dag Norvald Hansen (AP) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP) 
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PRESISERING AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 82/20 - SKILØYPETILSKUDD 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Etter kommunestyrets presisering i vedtak fattet i sak 82/20 pkt. 7.2 bevilges: 
Smedpersætra kr 3 096,- til løypekjøring  
Musdalssæter kr 21 805,- til løypekjøring 
Kr 175 099,- som tilskudd til løypemaskin med base på Holmsætra. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 82/20, møte 03.12.2020 – Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Saksutredning: 
BAKGRUNN: 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 82/20 pkt. 7.2 «Det bevilges 200 000 kr. 
skiløypetilskudd øremerket drift av løypemaskina med base på Holmsætra.» 
 
Vurdering: 
Det har kommet en del henvendelser på hvordan vedtaket skal tolkes opp mot 
fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn for det ordinære årlige løypetilskuddet. 
I og med at dette er en utdyping/presisering av et politisk fattet vedtak legger 
kommunedirektøren fram saken på vegne av politisk ledelse. 
 
Tilleggsbevilgningen er tenkt som et tilskudd til løypekjøring i nordre del av kommunen, 
både øst- og vestside, i tillegg til tilskudd til løypemaskin med base på Holmsætra. 
 
Løypekjøringen gjelder Smedpersætra og Musdalssæter. 
 
I den ordinære bevilgningen til løypekjøring er det gitt et tilskudd på kr 673,- pr. km. 
Smedpersetra utgjør totalt 4,6 km og Musdalssæter utgjør totalt 32,4 km. 
 
Dette medfører en ekstrabevilgning til Smedpersetra på kr 3 096,- og til Musdalsseter på  
Kr 21 805,-. 
 
Restbeløpet på kr 175 099,- bevilges løypemaskin med base på Holmsætra. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret presiserer vedtak fattet i sak 82/20 pkt. 7.2 slikt: 
Smedpersætra bevilges kr 3 096,- til løypekjøring 
Musdalssæter bevilges kr 21 805,- til løypekjøring 
Kr 175 099,- bevilges som tilskudd til løypemaskin med base på Holmsætra. 
 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER - ØYER HELSEHUS 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033 H16 &21  
Arkivsaksnr.: 21/166     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Tilbud datert 18.01.21 fra GM Heis 
- Regnskaps- og kostnadsestimat for kjøleanlegget 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å vedta omdisponering av udisponerte midler fra 
prosjekt om bygging av nytt kjøleanlegg ved helsehuset til oppgradering av 2 av heisene i 
helsehuset.  
Det er ca 340.000 kr i udisponerte midler på prosjekt nr 001313, og oppgradering av heisene 
er tilbudt til ca 330.000 kr inkl. mva. 
 
Saksutredning: 
Det har oppstått driftsproblemer på heisen ved siden av kantina og heisen nærmest 
resepsjonen i helsehuset gjennom de to siste årene. Heisen ved kantina er det gitt 
bruksforbud på, mens den andre heisen brukes fortsatt. Heisen ved kantina brukes mest til 
transport av klær fra vaskeri til garderober, mattransport ut til avdelingene og persontrafikk. 
Heisen ved resepsjonen brukes til transport av mat, avfall fra avdelingene, mors- og 
persontransport. 
 
Begge heisene er installert i 2001, men etter 20-års drift er det nå behov for oppgradering. 
Problemene ved heisene viser seg på den måten at de ikke stopper der de skal. Ved små 
avvik justerer heisen seg inn igjen, men avvikene har blitt så store at heisen stopper opp, 
eller at det blir trinn inn i heisen.  I løpet av de siste par årene har man prøvd enklere tiltak 
som å justere under service og skiftet styringsdeler, men det viser seg ikke å ha noen varig 
effekt. 
 
Rådet fra kommunens samarbeidspartner på heis, GM Heis, har vært å foreta en større 
oppgradering av heisene. Det er hydraulikkaggregatene i heisene som havarerer nå,  og i 
tillegg vil det også snart komme behov for å skifte ut løpehjulene i heisene, men dette er en 
kostnad til ca 30.000 kr per heis som vil bli tatt på driftsbudsjettet. 
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Vurdering: 
Tilbudet på oppgradering av heisene omfatter det å skifte til komplette GMV 
hydraulikkaggregat inkludert ny olje, samt at heisene også oppgraderes med A3 tillegg. Dette 
er et tiltak for å tilfredsstille nye krav mht sigefunksjon. 
 
Tilbudet er utarbeidet av GM Heis som kommunen har rammeavtale med mht service og 
vedlikehold av heiser. Det er fremforhandlet en pris på 328.750 kr inkl. mva. Da er gamle 
aggregater fjernet, olje og annet avfall er levert til godkjent mottak, installasjon og 
prøvekjøring er foretatt. 
 
Tiltaket fremmes utenom ordinære budsjettrutiner, men kommunedirektøren foreslår at 
udisponerte midler etter installasjon av kjøleanlegg i helsehuset under prosjekt nr. 001313, 
omdisponeres til oppgradering av heisene. Kommunestyret bevilget i B2020 1,0 mill kr til 
kjøleanlegg gjennom budsjett for investeringer. Dette tiltaket har blitt vesentlig rimeligere 
enn først planlagt, noe som skyldes en god løsningsorientert dialog mellom entreprenørene 
og byggherren. Det er valgt andre løsninger til energi-givere enn først tiltenkt som gjør at 
prosjektet ble ca 340.000 kr billigere enn første kalkulert.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret omdisponerer inntil 340.000 kr fra prosjekt nr 001313 til nytt prosjekt for 
oppgradering av 2 heiser på Øyer Helsehus. Oppgraderingen gjennomføres så raskt som 
mulig. 
 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Kommunedirektør 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.09.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Vedlegg: 

 Saksfremstilling KU Oppfølging av politiske vedtak 30.09.2020 
 Vedtak sak 35/2020 KU Oppfølging av politiske vedtak 30.09.2020 
 Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 30.09.2020» 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr 30.09.2020 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Som et ledd i sin kontroll med kommunens forvaltning vil kontrollutvalget se etter at vedtak 
fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de underliggende politiske 
organer. 
 
Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra kommunedirektør 
om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og formannskap pr. tertial og 
vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de gitte kommentarer anses 
tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i kommunestyret. 
 
Fakta: 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektør. Som vanlig vil kommunedirektøren bli inviterte til 
kontrollutvalgets møte for å svare på spørsmål knyttet til rapporten. Det er valgt å ha med 
saker til og med 30.9.2020 for å være ajour med saker.  
 
I vedlagte rapport pr. 30.9.2020 er de vedtak som var merket med G i forrige rapport tatt ut 
og nye aktuelle vedtak i andre saker tatt inn.  
 
Vurdering: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med forrige rapport og hatt dialog 
med administrasjonen om dette.  
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Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og 
kommentarer til rapporten. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konfererer med 
kommunedirektøren i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling.  
 
 
Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 28.10.2020, sak 35/2020: 
Rådmannen var tilstede under behandlingen av saken og informerte og svarte på spørsmål. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.09.2020 til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
 
«Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.09.2020  til 
orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.09.2020 til 
orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 28.01.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/226     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/21 Kommunestyret 28.01.2021 
 
 
Særutskrift sak 3/21 i Tjenesteutvalget 19.01.2021 - FREMTIDENS HELSE- OG 
OMSORGSTJENESTER – utredning Øyer kommune 2021. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


