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VALG AV ØYER FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1951     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
128/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Fjelloven: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret velger fjellstyre bestående av fem medlemmer med personlige 
varamedlemmer for perioden 2019-2023. Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Saksutredning: 
Valget av fjellstyrer er regulert i Fjelloven, kap.III §3: 
 
I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. 
 
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen 
så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at 
allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på 
naturvern- og friluftsinteressene. 

Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar. 

Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste året har 
vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som Kongen fastset 
grensene for – eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd 
allmenningsbruk i allmenningen. 

Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. 

Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte i 
fjellstyret og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som har rett til 
allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. Kongen kan, for område som er eller vert 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31
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lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere representert i fjellstyret og at den 
eine eller begge av dei to som skal ha allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere 
reineigarar. Elles gjeld reglane i kommunelova om kven som kan veljast som medlem av 
kommunale nemnder tilsvarande ved val av fjellstyre. 

Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 6/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende fellesforslag på medlemmer: 
 
Funksjon Navn Parti Personlig vara: 
Leder Anne Braastad Lie SP/SV Steinar Grimsrud 
Nestleder Svein Løken SP/SV Geir Eggereide 
Medlem Mona Skurengslien Svegården SP/SV Marthe Lang-Ree 
Medlem Gudbrand Sletten AP/H   
Medlem Arne Finn Brekke AP/H   

 
Leder: Anne Braastad Lie 
Nestleder: Svein Løken 
 
AP/H kommer med forslag til varamedlemmer til kommunestyremøtet den 28.11.2019. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som medlemmer og personlige varamedlemmer i Øyer fjellstyre i perioden 2019 -2023 
velges: 
 
Medlemmer:      Personlige varamedlemmer:  
Anne Braastad Lie (SP)     Steinar Grimsrud (SP) 
Svein Løken (SP)     Geir Eggereide (SV) 
Mona Skurengslien Svegården (SP)   Marthe Lang-Ree (SP) 
Gudbrand Sletten (AP)    …………………………….. 
Arne Finn Brekke (AP)    …………………………….. 
 
Leder: Anne Braastad Lie 
Nestleder: Svein Løken 
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VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGER OG SKOLER I PERIODEN 2019 - 
2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2045     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
129/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det opprettes lovbestemte samarbeidsutvalg ved skoler og i barnehagene, der en 
representant er tjenesteleder ved enheten og en representant med vara velges av og blant 
Tjenesteutvalgets medlemmer. (K-sak 108/19, romertall I, punkt 11). 
 
Saksutredning: 
Organ for brukermedvirkning i skoler er hjemlet i Opplæringslova § 11-1, 1.og 2. setning lyder 
slik: «Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ei for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen».  
 
Barnehagelova kapittel II Barns og foreldres medvirkning- samarbeidsutvalg 
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges 
foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehageloven § 4, 3. ledd, 2. og 3. setning: 
«Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene». 
 
Samarbeidsutvalg skoler 
1 medlem med vara velges av og blant Tjenesteutvalgets medlemmer: 
Aurvoll skole: 1 medlem og 1 varamedlem 
Solvang skole: 1 medlem og 1 varamedlem 
Øyer ungdomsskole: 1 medlem og 1 varamedlem 
 
Samarbeidsutvalg barnehager 
1 medlem med vara velges av og blant Tjenesteutvalgets medlemmer: 



  Sak 129/19 

 Side 7 av 94   

Mosjordet bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Vidarheim bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Dulven bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Hågåsletta bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
Granrudmoen bhg: 1 medlem og 1 varamedlem 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 7/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag på medlemmer for SP/SV: 
Aurvoll skole:  Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)        Varamedlem: Bente Gaukstad (SP) 
Øyer ungdomsskole: Medlem: Niklas Aas Skovdahl (SV)      Varamedlem: Ingeborg Frøyse (SV) 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag på medlemmer for AP/H: 
Solvang skole: Medlem: Inger Synnøve Bratt (AP)     Varamedlem: Elin Strangstad Hagen (AP) 
 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag på medlemmer for SP/SV: 
Vidarheim bhg: Medlem: Steinar Grimsrud(SP)  Varamedlem:Marianne M Engevold 
Dulven bhg: Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)     Varamedlem: Mona S Svegården 
Hågåsletta bhg: Medlem: Niklas Aas Skovdahl    Varamedlem: Ingeborg Frøyse (SV) 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag på medlemmer for AP/H: 
Mosjordet bhg: Medlem: Arne Skogli (AP)                  Varamedlem: Rune Moen (AP) 
Granrudmoen bhg: Medlem: Anne Aronsveen (H)    Varamedlem: Terje Mosveen (H) 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
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 Strangstad Hagen (AP) 
 
Vidarheim bhg: Medlem: Steinar Grimsrud(SP)         Varamedlem: Marianne M Engevold 
Dulven bhg: Medlem: Ingrid Olaug Mork (SP)            Varamedlem: Mona S 
SvegårdenHågåsletta bhg: Medlem: Niklas Aas Skovdahl           Varamedlem: Ingeborg Frøyse 
(SV) 
Mosjordet bhg: Medlem: Arne Skogli (AP)                  Varamedlem: Rune Moen (AP) 
Granrudmoen bhg: Medlem: Anne Aronsveen (H)    Varamedlem: Terje Mosveen (H) 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I  BRANN- OG FEIERVESENET 
I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2051     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
130/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges en representant med personlig vararepresentant til styret i Brann- og feiervesenet 
i Lillehammer-regionen for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 89/11, 29.09.2011, å etablere felles brann- og feiervesen for 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner fra 01.01.2012. 
 
I følge vedtektene skal det velges en representant med personlig vararepresentant, av og 
blant kommunestyrets medlemmer. 
 
Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder blant de folkevalgte for to år om 
gangen. 
 
Styret er brannvesenets øverste organ, og er delegert den enkelte kommunes gjøremål og 
myndighet etter brannvernloven. 
 
Styret: 

 Skal ansette daglig leder/brannsjef og fastsette dennes betingelser 
 Kan videredelegere myndighet til brannsjefen slik brannloven forutsetter 
 Har ansvar for at brannvesenet har tilstrekkelig ressurser til å etterleve 

brannordningen 
 Skal foreslå for kommunestyrene en 4-årig rullerende økonomiplan med årsbudsjett 
 Skal forvalte ressursene innenfor de rammer kommunestyrene vedtar, herunder 

driftsbudsjett og investeringer 
 Skal avlegge halvårsrapport og årsrapport med årsregnskap 
 Skal føre tilsyn med brannsjefens ledelse av virksomheten 
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 Skal bestemme hvor det skal kjøpes administrative tjenester. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 8/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag: 
Representant: Marthe Lang-Ree (SP) 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag: 
Vararepresentant: Gudbrand Sletten (AP) 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som representant og vararepresentant til styret i Brann- og feiervesenet i Lillehammer-
regionen for perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Representant: Marthe Lang-Ree (SP) 
Vararepresentant: Gudbrand Sletten (AP) 
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD 
FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2054     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
131/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
I følge Kirkeloven av 7. juni 1996 skal det i hver kommune være et kirkelig fellesråd. 
 
§ 12.Sammensetningen av kirkelig fellesråd 
Kirkelig fellesråd består av 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det 
enkelte menighetsråd. 

b) en representant valgt av kommunen og 
c) en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen.  Biskopen kan unnlate oppnevning 

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 
 
Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 
menighetsråd. 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 
andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 

Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 9/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag: 
Representant: Nisveta Tiro (SV) 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag: 
Vararepresentant: Stine Johansen-Solbraa (AP) 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd for perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Representant: Nisveta Tiro (SV) 
Vararepresentant: Stine Johansen-Solbraa (AP) 
 



  Sak  132/19 

Side 12 av 94  

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2111     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
132/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges en representant og en vararepresentant til styret i kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet (KSI)  for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid som ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, 
samt Oppland og Hedmark fylkeskommuner.  
 
Gjeldende praksis har vært at styret har bestått av lederne av kontrollutvalgene i de fem 
deltakerkommunene. Styrets funksjonstid har fulgt valgperioden. På grunn av bestemmelser 
i ny kommunelov må det nå velges andre enn kontrollutvalgslederne til styret, jfr. 
kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget, tredje ledd:  
«(….) utelukket fra valg er personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller 
varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgavefellesskap.»  
 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget vil fortsatt være et interkommunalt samarbeid i 
henhold til gammel kommunelov § 27. Det tolkes derfor som at kommunene må forholde seg 
til ovennevnte regel i ny kommunelov når valg av medlemmer til styret i KSI skal foretas. Det 
vil si at lederne i kontrollutvalgene ikke kan utgjøre styret i KSI slik som tidligere. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet betegner vervet som representant i styret som et 
forholdsvis enkelt styreoppdrag, ettersom styrets oppgave iflg. samarbeidsavtalen er å 
«hvert år utarbeide et budsjettforslag som skal fremlegges for de enkelte kommunestyrer og 
fylkesting for godkjenning». I tillegg kan styret komme med forslag til endringer i vedtektene. 
De siste årene har det kun vært to styremøter årlig. I forbindelse med ansettelser har styret 
vært involvert, men endelig vedtak skjer i fylkeskommunen som vertskommune. 
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Kontrollutvalgssekretariatet opplyser at det kan være en fordel om den som velges som 
representant kjenner litt til kontrollutvalgsarbeid fra før og dermed vet hva som skal til i et 
sekretariat, men dette er ikke en forutsetning. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
 
………………………………………………….. 
 
Som vararepresentant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
 
…………………………………………………… 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 10/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag til representant: 
Odd Inge Vistad (SV) 
 
AP/H kommer tilbake med forslag til vararepresentant i kommunestyremøtet 28.11.2019. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
Odd Inge Vistad (SV) 
 
Som vararepresentant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
 
…………………………………………………… 
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OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL 
OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2058     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
133/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 108/19, møte 31.10.201, romertall I, punkt 12: felles 
skjønnsnemnd for forpakting med Gausdal og Lillehammer kommuner. Det velges en 
representant fra hver av kommunene til felles skjønnsnemnd for forpakting. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Gjennom tidligere vedtak har Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner kommet fram til at 
det er både rasjonelt, praktisk og hensiktsmessig å oppnevne en felles skjønnsnemnd for 
forpakting for de tre kommunene. Kommunedirektøren er bedt om å komme med forslag til 
personer som kan oppnevnes til medlemmer av skjønnsnemnda for forpakting. 
 
Fakta: 
Avtale om leie av arealer som skal nyttes til jord- eller skogbruk, og som i hovedsak drives for 
leietakers regning og risiko, deles etter norsk rett i to hovedkategorier; forpakting og ren 
jordleie. Til forskjell fra jordleie, omfatter forpakting i tillegg til jord også ett eller flere hus på 
eiendommen. 
 
Forpakting reguleres i lov om forpakting av 25. juni 1965, og forpaktingsavtaler skal 
godkjennes av landbruksmyndighetene i kommunen. Etter § 11 i denne loven skal det holdes 
skjønn til opplysning om eiendommens tilstand ved tiltredelse og fratredelse av forpakting. 
Skjønnet skal holdes av et utvalg på tre medlemmer som blir valgt av kommunestyret, 
dersom partene ikke selv har avtalt noe annet. Lovens § 12 beskriver hva skjønnet skal 
inneholde. Det kan søkes om fritak for skjønn, og dersom forpakting gjelder innenfor familien 
(noe som er mest vanlig) vil en slik søknad som oftest innvilges. 
 
Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen har vært sekretariat for skjønnsnemnda for 
forpakting. I forrige kommunestyreperiode var det kun èn sak oppe i nemnda, denne gjaldt 
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Øyer kommune. Det er grunn til å forvente at omfanget av saker blir lite også i neste periode, 
men etter loven er det en forpliktelse for hver av kommunene å ha et skjønnutvalg/-nemnd.  
Som representanter inn i en felles skjønnsnemnd for forpakting har kommunedirektøren i 
hver av kommunene lagt vekt på å finne et utvalg av personer med ulik bakgrunn og med 
solid fagkunnskap om verdiene på en landbrukseiendom, slik at de sammen skal ha et godt 
grunnlag for å utøve et riktig skjønn. 
 
Kommunedirektørens forslag til felles representanter i en felles skjønnsnemnd for forpakting 
er: 
- Reidun Jørstad fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad fra Gausdal kommune 
- Erik Stavseth Vedum fra Øyer kommune. 
Reidun Jørstad og Erik Stavseth Vedum var også medlemmer av skjønnsnemnda for 
forpakting i forrige periode. 
 
Vurdering: 
Erfaringsvis er det forholdsvis sjelden at det er behov for skjønn etter forpaktingsloven. Siden 
arbeidet ved skjønn er krevende og forutsetter en del erfaring, er det etter 
kommunedirektørens vurdering en fordel om de samme personene kan foreta skjønn i alle 
tre kommunene. Det er derfor fornuftig med et samarbeid om felles skjønnsnemnd for 
forpakting.  
 
Ut fra gjeldende regelverk for vertskommunesamarbeid kan det formelt sett ikke velges en 
felles skjønnsnemnd for de tre kommunene, da dette ville forutsatt en vertskommunemodell 
med felles folkevalgt nemnd. Hvert kommunestyre kan imidlertid velge de samme personene 
inn i en felles skjønnsnemnd. 
 
Etter § 11 i lov om forpakting skal skjønnsnemnda bestå av tre personer. 
Kommunedirektøren har lagt vekt på å finne en representant fra hver av de tre kommunene, 
og å sette sammen nemnda av personer med ulik bakgrunn fra landbruket, samtidig som 
alder og kjønn er hensyntatt. Med tre kommuner å velge representanter fra, mener 
kommunedirektøren av de tre som foreslås til sammen representerer en fagkunnskap som 
gjør at de kan utøve et riktig skjønn etter lov om forpakting. Det legges til grunn at 
landbrukskontoret i Lillehammer-regionen fortsatt vil fungere som sekretariat for 
skjønnsnemnda. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret oppnevner følgende personer til felles skjønnsnemnd for forpakting: 

- Reidun Jørstad, fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad, fra Gausdal kommune 
- Erik Stavseth Vedum, fra Øyer kommune 

2) Nemnda konstituerer seg selv. 

 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 11/19 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
1) Kommunestyret oppnevner følgende personer til felles skjønnsnemnd for forpakting: 

- Reidun Jørstad, fra Lillehammer kommune 
- Kjell Skarstad, fra Gausdal kommune- Erik Stavseth Vedum, fra Øyer kommune 

2) Nemnda konstituerer seg selv. 
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LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN: VALG AV REPRESENTANTER I 
DIALOGMØTET FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/2059     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
134/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal oppnevne to politisk valgte representanter til dialogmøtet for 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for kommunevalgperioden 2019 - 2023.  
 
Saksutredning: 
I Gausdal kommune som er vertskommune for felles landbrukskontor, brukes dialogmøte 
som en del av styringsverktøyet i kommunen. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen skal 
følgelig også gjennomføre dialogmøte årlig. 
  
Hver av de tre kommunene oppnevner to politisk valgte representanter som sine 
representanter i dialogmøtet for hver kommunestyreperiode. Fra brukersida er det lederne i 
henholdsvis bondelag, bonde- og småbrukerlag og skogeierlag i hver av kommunene som 
møter.  
  
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 12/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag til representant: 
Ingvald Nymoen (SP) 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag til representant: 
Brit K Lundgård (AP) 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Valgnemndas innstilling: 
Som representanter i dialogmøtet for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for perioden 
2019 – 2023 velges: 
Ingvald Nymoen (SP) 
Brit K Lundgård (AP) 
 



  Sak  135/19 

Side 19 av 94  

VALG AV SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2047     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
135/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker bestående av 5 medlemmer med 
varamedlemmer for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Sakkyndig nemd for eiendomsskattesaker er ei særlovsnemd opprettet i kommunestyret i 
medhold av Eiendomsskattelova.  
 
Valg og sammensetning   
Nemda har 5 medlemmer med varamedlemmer.  
 Medlemmer av formannskapet kan ikke velges til sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker.  
 Ordfører og kommunedirektør har møte- og talerett i nemdas møter.  

 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Sakkyndig nemnd er ei folkevalgt nemd.   
 
Kommunestyret vedtar hvert år i forbindelse med budsjettet skattesatsen for utskriving av 
eiendomsskatt. Kommunestyret har vedtatt at skattesatsen for 2019 settes til 3,5 promille 
for bolig og fritidseiendommer og 7,0 promille for andre eiendommer.  
 
I medhold av loven skal det gjennomføres omtaksering av eiendommer hvert 10. år. Øyer 
kommune har valgt en sakkyndig nemnd som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som 
fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Kommunestyret i Øyer gjennomført 
ny taksering av alle eiendommer i kommunen i 2018 og grunnlaget for eiendomsskatt i ti år 
fra 2018 til 2028. 
  



  Sak 135/19 

 Side 20 av 94   

I Øyer kommune er det en sakkyndig nemnd som vedtar takster for alle faste eiendommer, 
unntatt de som har fritak etter §5. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det 
står i eiendomsskatteloven § 8A-2: (1)Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må 
gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for 
under vanlege salstilhøve ved fritt sal. 
 
Nemda fastsetter rammer og retningslinjer for takseringen i samarbeid med klagenemda for 
eiendomsskattesaker.  
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 14/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag for SP/SV: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Ottar Moe      Hans Kristian Bjerkestuen 
Ingunn Rikje      Magnhild Grimsrud 
Merethe G Lerfald     Jon Finborud 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag for AP/H: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Lisa Kramprud      ………………………….. 
Rune Moen      ………………………….. 
       ………………………….. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2019 – 2023 velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Ottar Moe      Hans Kristian Bjerkestuen 
Ingunn Rikje      Magnhild Grimsrud 
Merethe G Lerfald     Jon Finborud    
  
Lisa Kramprud      ………………………….. 
Rune Moen      ………………………….. 
       ………………………….. 
 

https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4085137.1851.iiqitbkpiiwk77/Rammer+og+retningslinjer+for+alminnelig+taksering+i+perioden+2018-2028.SIGNERTdoc.pdf
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VALG AV KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATTESAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2049     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
136/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges klagenemnd for eiendomsskattesaker bestående av 5 medlemmer med 
varamedlemmer for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Klagenemda for eiendomsskattesaker er ei særlovsnemd og opprettet i kommunestyret i 
medhold av Eiendomsskattelova.  
 
Valg og sammensetning   
Nemda har 5 medlemmer med varamedlemmer.  
 Medlemmer av formannskapet kan ikke velges til klagenemda for eiendomsskattesaker.  
 Ordfører og kommunedirektør har møte- og talerett i nemdas møter.  

 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Øyer kommune har valgt en sakkyndig nemnd som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på 
eiendommen, mens klagenemda behandler klager på takseringen. Klagenemnda for 
eiendomsskattesaker er ei folkevalgt nemnd. 
 
Klagenemda for eiendomsskattesaker deltar i arbeidet med fastsetting av rammer og 
retningslinjer for taksering.  
 
Nemda behandler klager på eiendomsskatten fastsatt av den sakkyndige nemda i forbindelse 
med takseringen. Endrer den sakkyndige takstnemnda sitt opprinnelige vedtak, vil klageren 
få tilbakemelding, og få ny klagerett på vedtaket. Det nye vedtaket kan være medhold, delvis 
medhold eller annen endring.  
 

https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4085137.1851.iiqitbkpiiwk77/Rammer+og+retningslinjer+for+alminnelig+taksering+i+perioden+2018-2028.SIGNERTdoc.pdf
https://www.oyer.kommune.no/getfile.php/4085137.1851.iiqitbkpiiwk77/Rammer+og+retningslinjer+for+alminnelig+taksering+i+perioden+2018-2028.SIGNERTdoc.pdf
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Endrer den sakkyndige nemda ikke taksten, går klagen til Klagenemnda for endelig 
avgjørelse. Får klageren ikke medhold og vil ta saka videre, kan den prøves for 
rettsapparatet. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 15/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag for SP/SV: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Ståle Angvik      Niklas Aas Skovdahl 
Elin Buhaug      Laila Jonassen Skåden 
Arnfinn Gillebo     Erik Stavseth Vedum 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag for AP/H: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Mauritz Lie      ………………………………… 
Åse B Ryager      ………………………………… 
         ………………………………. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som klagenemnd for eiendomsskattesaker for perioden 2019 – 2023 velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Ståle Angvik      Niklas Aas Skovdahl 
Elin Buhaug      Laila Jonassen Skåden 
Arnfinn Gillebo     Erik Stavseth Vedum 
 
Mauritz Lie      ………………………………… 
Åse B Ryager      ………………………………… 
       ………………………………… 
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VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR 
PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2038     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
137/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
E-post fra Øyer Pensjonistlag, datert 06.11.2019 
E-post fra Øyer Tretten Revmatikerforening, mottatt 14.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 108/19, møte 31.10.2019 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 - 2023 
 
Sammendrag: 
Det velges felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse bestående av 7 
medlemmer med varamedlemmer for perioden 2019 – 2023.  
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Øyer kommune har felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (forskrift om 
medvirkningsordninger, FOR-2019-06-17-727 § 4). 
Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer og har slik sammensetning: 
 To medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret.  
 Fem medlemmer med varamedlemmer fra organisasjoner, tre som representerer eldre 

og to som representerer personer med funksjonsnedsettelse (to varamedlemslister, en 
for eldre og en for personer med funksjonsnedsettelse). 

 
Oppnevningen av rådsmedlemmer foretas av kommunestyret for den kommunale 
valgperioden. Før oppnevningen skal organisasjonene som representerer eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse gis anledning til å komme med forslag til rådsmedlemmer. 
 
Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Arbeids- og ansvarsområde 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ som skal ha til 
behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre og personer med 
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funksjonsnedsettelse i kommunen, se oversikten nedenfor. Dersom administrasjonen er i tvil 
om hvorvidt en sak bør forelegges rådet, skal spørsmålet avklares med rådes leder.  
 
Rådet kan selv ta opp saker som berører eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 
kommunen. 
 
Følgende saker skal forelegges rådet til uttalelse i god tid før behandling i plan- og 
miljøutvalg/tjenesteutvalg/formannskap/kommunestyre: 
 Kommuneplanens samfunns- og arealdel 
 Økonomiplan og årsbudsjett 
 Boligplan 
 Reguleringsplaner 
 Samferdselssaker og andre kommunale tiltak som i særlig grad berører eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse 
 Tiltak og planer innenfor pleie- og omsorgstjenestene 
 Kulturelle tiltak.  
 
Øyer Tretten Revmatikerforening har fremmet følgende forslag til medlemmer og 
varamedlemmer som representerer personer med funksjonsnedsettelse: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Reidun Synnøve Brustuen                                              1. Nina Bakkestuen Skjolden  
Toril Kr. Kjensdal      2. Åse Merete Vasrud  
   
Øyer Pensjonistlag har fremmet følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer som 
representer eldre: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Torgeir Dalbu      1.Mary Karin Dalbu 
Vigdis Saur      2.Berit Melby 
Marit Thompson Engen    3.Egil Odd Rolvsbakken 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
For personer med funksjonsnedsettelser skal det i henhold til vedtatt reglement velges 2 
medlemmer og en varamedlemsliste (nummererte varamedlemmer). For eldre skal det 
velges 3 medlemmer og en varamedlemsliste (nummerert varamedlemmer). 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 16/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag for SP/SV: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Anne Braastad Lie     …………………………… 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag for AP/H: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
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…………………………….     …………………………….. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser for perioden 2019 – 2023 
velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Anne Braastad Lie     …………………………… 
…………………………….     …………………………….. 
 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Reidun Synnøve Brustuen                                             1. Nina Bakkestuen Skjolden  
Toril Kr. Kjensdal      2. Åse Merete Vasrud 
   
Torgeir Dalbu       1.Mary Karin Dalbu 
Vigdis Saur       2.Berit Melby 
Marit Thompson Engen     3.Egil Odd Rolvsbakken 
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VALG AV FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2062     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
138/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
E-post med forslag til kandidater mottatt 14.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges medlemmer og varamedlemmer til flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Valg og sammensetning 
Flerkulturelt råd skal ha 7 medlemmer med minst 40 % representasjon fra hvert kjønn. 
 
Rådet har slik sammensetning: 
 3 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret 
 4 innvandrere med varamedlemmer, disse må ha oppholdstillatelse. Kandidatene foreslås 

av innvandrerorganisasjoner/innvandrergrupper og enkeltpersoner. Det forventes at 
medlemmene har tilstrekkelig norskkunnskaper til å sette seg inn i sakspapirer og delta i 
drøftinger. Rådsmedlemmenes ansvar som ombud for innvandrere vektlegges. 

 
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer (ikke personlige) for den 
kommunale valgperioden. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Rådet for opplæring ved oppstart av valgperioden.   
 
Funksjon, ansvar og hovedoppgaver 
Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår 
innvandrernes behov og interesser.  Rådet er et rådgivende organ på systemnivå og skal ikke 
gi råd i saker som gjelder enkeltindivider. 
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Rådet skal fungere som en læringsarena for innvandrere i norsk demokratisk praksis og som 
en læringsarena for politikere og administrasjon i saker som angår innvandrernes forhold til 
kommunen.  
 
Rådet skal bidra til  
 Økt mangfold og inkludering på ulike arenaer 
 Synliggjøring av innvandrernes ressurser 
 Økt bruk av innvandrernes ressurser 
 Økt innsikt og gjensidig forståelse. 
 
Rådet skal ha til uttalelse alle saker som angår innvandrere i kommunen i god tid før de 
behandles i de folkevalgte organene. 
 
Rådet kan fritt ta opp saker de ønsker å uttale seg om. 
 
Følgende forslag til medlemmer og varamedlemmer er fremmet fra Flerkulturelt råd  
2015 -2019: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Basim  A.J.  Al-Rammahi (M)    Sayed Alhaj Abo (M)                                        
Madi Kasim (M)                                                    Ahmad Dashnewerd (M) 
Alaa Taleb (K)      Lamya Al-Safadi (K) 
Diala Mpoyi (K)     …………………………. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 17/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag for SP/SV: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Mona S Svegården (leder)    Nisveta Tiro 
Asbjørn Lie      Marianne M Engevold 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag for AP/H: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Saeid Najafi      ……………………………. 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Basim  A.J.  Al-Rammahi (M)    Sayed Alhaj Abo (M)                                        
Madi Kasim (M)                                                    Ahmad Dashnewerd (M) 
Alaa Taleb (K)      Lamya Al-Safadi (K) 
Diala Mpoyi (K)     …………………………. 
 
Leder: Mona S Svegården  
Nestleder: velges blant innvandrerne 
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Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023 velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Mona S Svegården     Nisveta Tiro 
Asbjørn Lie      Marianne M Engevold 
Sajeed Najafi      ……………………………. 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Basim  A.J.  Al-Rammahi (M)    Sayed Alhaj Abo (M)                                        
Madi Kasim (M)                                                    Ahmad Dashnewerd (M) 
Alaa Taleb (K)      Lamya Al-Safadi (K) 
Diala Mpoyi (K)     …………………………. 
 
Leder: Mona S Svegården  
Nestleder: velges blant innvandrerne 
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STIFTELSEN ØYER OG TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT 
FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2037     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
139/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret velger to representanter med vararepresentanter til årsmøtet og 
styremedlem med vara. Sistnevnte trer i funksjon etter neste årsmøte i stiftelsen. 
 
Saksutredning: 
I henhold til vedtektene for stiftelsen Øyer - Tretten frivilligsentral kan kommunestyret 
oppnevne to representanter med personlige vararepresentanter til årsmøtet i stiftelsen. 
Valget gjelder fra neste årsmøte. 
 
Styret har fire medlemmer herav praktisert en med vara fra kommunen. Pr. november 2019 
er Anne Aronsveen styremedlem med kommunalsjef Frode Fossbakken, tidligere sektorleder 
kultur og fritid, som personlig vara. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 19/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag på representanter til årsmøtet: 
 
Representant: ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Vararepresentant: opposisjonsleder Brit K Lundgård 
 
Styremedlem:…………………………. 
Vara:………………………………………. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



  Sak 139/19 

 Side 30 av 94   

 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som kommunens representanter til Stiftelsen Øyer og Tretten frivilligsentral for perioden 
2019 – 2023 velges: 
Representant: ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Vararepresentant: opposisjonsleder Brit K Lundgård 
 
Styremedlem:…………………………. 
Vara:………………………………………. 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED FOR PERIODEN  
2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2056     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/19 Valgnemnda 21.11.2019 
 
140/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtekter for Stiftelsen Moksa Kunstverksted, vedtatt 01.054.2016. 
 
Sammendrag: 
I henhold til vedtektene for Stiftelsen Moksa Kunstverksted skal kommunestyret oppnevne 
to styremedlemmer med en vara. 
 
Saksutredning: 
Stiftelsen Moksa Kunstverksted ble stiftet i 1992, i samarbeid mellom Bildende Kunstnere i 
Oppland, lokale kunstnere og Øyer kommune. I henhold til stiftelsens vedtekter skal styret ha 
følgende sammensetning: 

«To styremedlemmer med en vara, oppnevnes av Øyer kommune. Oppnevnelsene 
foretas annet hvert år i samsvar med kommunens valgperioder.  
Styrets tredje medlem med personlig varamedlem velges av lokale profesjonelle 
kunstnere, eventuelt blant husets brukere». 
 

Det påligger følgelig Øyer kommune å oppnevne to representanter med en 
vararepresentant. Det er naturlig at valget foretas for valgperioden 2019 – 2023. 
 
Vurdering: 
Det er ikke noen ressurs til drift av kunstverkstedet. Stiftelsen sliter med dårlig økonomi og 
lite aktivitet i kunstverkstedet. Øyer kommune bør gjøre en vurdering av videre engasjement 
i stiftelsen.   
 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 

Behandling/vedtak i Valgnemnda den 21.11.2019 sak 20/19 
 
Behandling: 
Leder i valgnemnda la frem følgende forslag for SP/SV: 
Medlem: Marit Hårstad   Varamedlem: ……………………………….. 
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Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som representanter til Stiftelsen Moksa Kunstverksted for perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Representant: Marit Hårstad 
Vararepresentant: ……………………………………………………….. 
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VALG AV TJENESTEUTVALG  FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1731     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
141/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det velges tjenesteutvalg bestående av 7 medlemmer med varamedlemmer for 
kommunestyreperioden 2019-2023.  
 
Vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019; punktene I 1-3 og punkt 11: 

I. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre, 
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 

 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes. 
2. Antall medlemmer: 

a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer 
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer 
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer 
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan 

opprette arbeidsutvalg. 
11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og 

Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av 
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av 
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.  

 

§ 5-7.Utvalg, 2.ledd: 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker 
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utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger 
av lov. 

Vurdering: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

Vedtak i Kommunestyret den 31.10.2019, sak-109/19 
Som tjenesteutvalg for perioden 2019 – 2023 er valgt: 
 
Representanter:      
Leder Laila Anette Jonassen Skåden (SP) 
Nestleder Steinar Grimsrud (SP) 
Medlem Niklas Aas Skovdahl (SV) 
Medlem Ingrid Olaug Mork (SP) 
Medlem Inger Synnøve Bratt (AP) 
Medlem Arne Skogli (AP) 
Medlem Anne Aronsveen (H) 
 
Vararepresentanter SP/SV: 
1.vara Mona Skurengslien Svegården (SP) 
2.vara Ingeborg Frøyse (SV) 
3.vara Marianne Mevik Engevold (SP) 
4.vara Merethe Grimsen Lerfald (SP) 
5.vara Stein Plukkerud (SP) 
6.vara Simen Ensby (SP) 
7.vara Sondre Stubrud (SP) 
 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Elin Strangstad Hagen (AP) 
2.vara Rune Moen (AP) 
3.vara Unni Harjo (H) 
4.vara Terje Mosveen (H) 
 
Leder: Laila Anette Jonassen Skåden 
Nestleder: Steinar Grimsrud 
 
Møte i Valgnemnda 21.11.2019: 
Tilføyelse til valg av Tjenesteutvalg KST-sak 109/19, møte 31.10.2019: 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag til 3. vara og 5. vara for AP/H: 
3. vara Terje Mosveen (H) 
5. vara Marthe Langvik (H) 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt og valgnemndas innstilling legges frem til behandling i 
kommunestyremøtet 28.11.2019. 
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Valgnemndas innstilling: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Elin Strangstad Hagen (AP) 
2.vara Rune Moen (AP) 
3.vara Terje Mosveen (H) 
4.vara Unni Harjo (H) 
5.vara Marthe Langvik (H) 
 



  Sak  142/19 

Side 36 av 94  

SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, 
UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/541     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
120/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
142/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune, bearbeidet 
etter K-sak 88/19, møte 26.09.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Någjeldende reglement for utgiftsdekning/godtgjøringer for folkevalgte, punkt 4 i politisk 

reglementshefte Øyer kommune  
 KS sin veileder: Økonomiske vilkår for folkevalgte 
 K-sak 80/19, møte 29.08.2019 – Saksutvalg for politisk organisering mm: Første 

delrapport, tema 2 – Politisk organisering.  
 
Sammendrag: 
Saksutvalget for politisk organisering mm legger utkast til forskrift om godtgjøring, 
utgiftsdekning mm fram for kommunestyret. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I henhold til kommunelovens LOV-2018-06-22-83 § 8.4 skal godtgjøringer til folkevalgte 
reguleres gjennom forskrift. For å få forskriften formelt på plass til konstitueringen av nytt 
kommunestyre har saksutvalget for politisk organisering mm (SU) tatt denne delen ut av det 
politiske reglementsheftet, og prioritert arbeidet med utkast til forskrift. Kommunestyret 
vedtok imidlertid å sende saken tilbake til saksutvalget for bearbeiding og videre behandling. 
Bearbeidet versjon legges nå fram for kommunestyret.   
 
Arbeidet med forskriften 
Som følge av forskriftsfestingen av dette temaet er strukturen på forskriften noe annerledes 
enn dagens reglement. Innholdet er oppdatert etter vedtak om ny politisk organisering. 
Satser er justert, tilnærmet i samsvar med pris- og lønnsvekst i perioden fra forrige justering. 
SU har benyttet seg av KS sin veileder «Økonomiske vilkår for folkevalgte» i arbeidet med 
forskriften.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Innholdet i forskriften gir ingen administrative konsekvenser, administrasjonens oppfølging 
blir tilnærmet lik dagens situasjon.  
 
Det er vanskelig å forutse de økonomiske konsekvensene av forslag til forskrift. Det er færre 
kommunestyremedlemmer, men samtlige sitter i et utvalg, i tillegg til i kommunestyret. 
Dette gir økt fast godtgjøring på 4 % av ordførerens godtgjøring, ca kr 55.000 pr år i økt 
utgift. Antallet utbetalinger av variabel møtegodtgjøring er beregnet å gå noe ned, 
nedgangen er beregnet å tilsvare økte utgifter som følge av økt sats pr møte.  Med flere 
møter på dagtid forventes en økning av utgiftene til tapt arbeidsfortjeneste. Dersom det 
legges til grunn at omfanget av utbetalinger av tapt arbeidsfortjeneste blir på samme nivå 
som i 2018, vil en økning av satsene for dokumentert og udokumentert tap på ca 14 % gi en 
utgiftsvekst på ca kr 30.000. Samlet sett gir dette en merutgift på ca kr 85.000 pr år.     
 
Vurdering: 
SU mener utkast til forskrift regulerer på en god måte de godtgjøringer Øyer kommunes 
folkevalgte bør motta for sin innsats. Variasjonen i den faste godtgjøringen speiler de ulike 
vervenes arbeidsbelastning. Gjennom den variable møtegodtgjøringen dekkes forberedelser 
til møter, deltakelse i møtene mm. I § 7 i forskriften reguleres andre arbeidsvilkår. 
Erstatningen for tap i arbeidsinntekt mv gjør at det bare i spesielle tilfelle vil være folkevalgte 
som lider økonomisk tap.  
 
Ordfører sine økonomiske interesser er godt ivaretatt ved innmelding i den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for ansatte, ved å ha samme rett til sykepenger og ytelser ved 
yrkesskade som ansatte i kommunen og gjennom reglene om ettergodtgjøring.  
 
Rådmannens kommentar: 
Saksutvalget foreslår i § 6.1 at ordføreren omfattes av den ordinære 
tjenestepensjonsordningen for de ansatte. Dette er et godt forslag som rådmannen støtter 
og som er vanlig i de aller fleste kommunene og som har vært praktisert i Øyer de siste 
valgperiodene. 
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 16/14, møte 27.03.2014, at ordføreren skal være innmeldt i 
pensjonsordningen for folkevalgte etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter 
(Folkevalgtordningen). Ordføreren for perioden 2011 – 2015 ble overført fra 
Folkevalgtordningen til den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte 
(Fellesordningen) 01.01.2014. Det ble ikke foretatt noen endringer i tilknytningen for 
vedkommende etter K-sak 16/14. Denne ordningen ble videreført for ny ordfører, Brit 
Kramprud Lundgård, fra 2015 og ut perioden. Prinsipielt burde endringen blitt lagt fram som 
egen sak for kommunestyret. Det er likevel en fornuftig endring fordi fellesordningen 
(tjenestepensjonsordningen for tilsatte) er rimeligere for kommunen og en bedre ordning for 
ordfører.  
 
Rådmannen slutter seg til saksutvalgets øvrige vurderinger og forslag til vedtak.  
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Saksutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  

 
Brit K. Lundgård  
Leder av saksutvalget 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 88/19 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om forskriften la opp til innskjerping i reglementet for 
godtgjøringer, da han har oppfattet det slik at dagens praksis var at alle fikk 1 % godtgjøring 
som kommunestyrerepresentanter i tillegg til godtgjøring i utvalgene.  
 
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til saksutvalget for bearbeiding og 
videre behandling. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til saksutvalget for bearbeiding og videre behandling. 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.10.2019 sak 120/19 
 
Behandling: 
Saksutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  

 
Det har ikke kommet inn noen innspill i høringsperioden. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar etter høring forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune. Forskriften trer i kraft fra 31.10.2019 og gjelder for 
valgperioden 2019 - 2023. 
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2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  
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AVTALE OM KJØP AV DRIFTSTJENESTER FRA IKOMM AS - AVTALELENGDE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 056  
Arkivsaksnr.: 19/1992     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
143/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Digitaliseringsstrategi 2017 – 2020 for Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune. 
2. K-sak 99/18 (Arkiv ID 18/2174): Anskaffelse og drift av Øyer kommunes IKT - utstyr 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret ba i sitt budsjettvedtak for 2018 om at kommunedirektøren skulle utrede og 
vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av kommunen IKT – utstyr og komme tilbake til 
kommunestyret med en anbefaling. Kommunedirektørens forslag til innstilling når saken ble 
fremlagt var at det skulle gjennomføres en uavhengig benchmark av Ikomm AS etter at ny 
driftsavtale var signert. Kommunestyret vedtok dette, og forutsatte samtidig at driftsavtalen 
skulle ha en varighet på to år. 
 
Øyer, Gausdal og Lillehammer forhandler høsten 2019 om ny driftsavtale med Ikomm AS. I 
den forbindelse er det blant annet et ønske om at alle eierkommunene har samme 
avtalelengde. Kommunedirektøren ber derfor om at kommunestyret gir sin tilslutning til en 
avtalelengde på fire år med opsjon på ytterligere fem år.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i dag ingen signert avtale med Ikomm AS da det var uenighet om 
avtalens løpetid etter forhandlinger som ble gjennomført i 2016. Etter dette har selskapet 
fått flere kommuner som eiere og disse har signert en avtale på fem år med opsjon på fem år 
gjeldende fra 2019.  
 
Fram mot 2020 forventes det at det kommer store endringer innenfor teknologileveranser. 
Det forventes en økt bruk av skytjenester, økt mobilitet og bruk av mobile plattformer. Vi vil 
se en stor vekst i bruk av sensorteknologi og får et økt kompetansebehov både innenfor 
personvern, sikkerhet og digitalisering generelt.  Vi har også de siste årene sett en endring i 
markedet som følge av en stadig større etablering av skytjenester.  
 
Det er vedtatt i Øyer kommunes digitaliseringsstrategi at vi skal velge skytjenester i de 
tilfeller dette er hensiktsmessig. Som en følge av dette er allerede drift av noen fagsystemer 
blitt flyttet til andre leverandører enn Ikomm. Det er grunn til å tro at dette er en trend som 

file:///C:/Users/annborge/Downloads/Digitaliseringsstrategi%20(1).pdf
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vil fortsette i årene fremover og som på sikt vil bety reduserte kostnader til drift av 
fagsystemer, og at vi vil få en større gruppe med driftsleverandører å forholde oss til. Ny 
driftsavtale vil ta høyde for dette. 
Det er grunn til å tro at priser på tradisjonelle driftstjenester vil få en betydelig reduksjon i 
årene framover som følge av mer industrialisert teknologi og nye leveransemodeller. 
Samtidig må man forvente at kostnadene kan øke som følge av økt bruk av teknologi og 
digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester for å kunne hente ut gevinster på andre 
områder. Dette har konsekvenser også for Ikomm som driftsleverandør som er avhengig av å 
tilpasse seg til et annet marked enn i dag.  
 
Som en følge av inntreden av flere offentlige eiere i Ikomm AS er det grunn til å tro at 
kommunene kan oppnå ytterligere stordriftsfordeler. Det har i tillegg skjedd en rekke 
endringer knyttet til tjenesteleveransen siden avtalen ble reforhandlet med virkning 2016. 
Det er derfor viktig at det nå utarbeides en ny avtale som tar hensyn til disse endringene og 
denne jobben er satt i gang. Det forventes at en oppdatert tjenesteavtale er på plass innen 
årsskiftet 2019/2020. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren er opptatt av at driftsavtalen med Ikomm skal gi rom for endringer som 
følge av ny teknologi. Det er sikret at dette blir ivaretatt gjennom endringsbilag i 
eksisterende avtale. Dette er uavhengig av avtalens løpetid og følger av avtaleverket for 
Statens Standardavtaler. 
 
Kommunedirektøren ser det som en fordel at avtalelengden for alle eierkommunene i Ikomm 
AS samkjøres slik at det ligger til rette for å kunne få effekter av felles tjenester og 
anskaffelser. Det er også slik at lengre avtaletid gir en gunstigere pris.  
 
Det er mulig å redusere avtalelengden til to år som forutsatt i kommunestyrets vedtak i sak  
99/18. Det vil medføre økte kostnader for Øyer kommune på grunn av mindre forutsigbarhet 
for leverandøren og det vil gi en annen pris for Øyer enn for Gausdal, Lillehammer og de 
øvrige eierkommunene. Det vil også medføre en risiko for Øyer kommune knyttet til drift av 
våre IKT – tjenester. 
 
Det finnes ikke tilsvarende vedtak knyttet til avtalelengden i Gausdal og Lillehammer 
kommune. Kommunedirektøren ser det som naturlig at kommunene i 3-1 samarbeidet har 
felles avtaletid. Det er også et ønske om en synkronisering av avtalelengden med de andre 
eierkommunene. Gjenstående løpetid for de andre eierkommunene er fire år + opsjon i fem 
år. 
 
Kommunedirektøren anbefaler med bakgrunn i ovenstående at kommunestyret gir sin 
tilslutning til en avtalelengde på fire år med opsjon på ytterligere fem år. Vedtaket om en 
uavhengig benchmark når ny driftsavtale er signert vil følges opp i tråd med kommunestyrets 
tidligere vedtak. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at driftsavtalen med Ikomm AS kan ha en avtalelengde 
på fire år med opsjon på ytterligere fem år. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 86/19 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at driftsavtalen med Ikomm AS kan ha en avtalelengde 
på fire år med opsjon på ytterligere fem år. 
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DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN BARNEHAGER 2020-2023 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/2057     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
144/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Drifts- og investeringsplan barnehager 2020 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Drifts- og investeringsplan barnehage for 2020 – 2023 viser status for barnehagedekning i 
kommunen og to alternativer for befolkningsframskriving og framtidig plassbehov. Det 
foreslås ingen økning i antall barnehageplasser i kommunen i perioden. 
 
Saksutredning: 
Drifts- og investeringsplan for barnehager ble sist rullert og vedtatt i kommunestyret 
28.05.2015. I forbindelse med K-sak 55/19 – Behov for økning i barnehageplasser vedtok 
kommunestyret at drifts- og investeringsplan for barnehage skal legges frem for politisk 
behandling i forbindelse med budsjett 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
Vurdering: 
Planen viser befolkningsframskrivinger og anslått plassbehov fram mot 2024. Sammenlignet 
med befolkningsframskrivingene som lå til grunn i drifts- og investeringsplanen for 2015 – 
2018 ligger veksten i gruppen 1 – 5 år godt over det som var forutsatt etter alternativet 
middels nasjonal vekst. Administrasjonen har derfor lagt dette alternativet til grunn i 
beregningen av behovet for barnehageplasser i perioden 2020-2024. 
 
I henhold til prognosene er dagens antall barnehageplasser tilstrekkelig i perioden fram til 
2024. Det kan forventes en nedgang i behovet med sju plasser barnehageåret 2020/2021, 
men fra og med 2021/2022 er behovet for barnehageplasser på dagens nivå. 
 
Kommunedirektøren foreslår at drifts – og investeringsplan for barnehage rulleres 
annethvert år. Ved neste rullering bør møtefasiliteter og arbeidsrom på Vidarheim barnehage 
vurderes. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar drifts og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 87/19 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar drifts og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023. 
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OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X43  
Arkivsaksnr.: 19/1682     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
145/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ønske om opprettelse av felles forliksråd – Lillehammer, Øyer og Gausdal, Innlandet 
politidistrikt, 9.9.19 (brevet er bekreftet opphevet unntatt offentlighet 25.9.19) 
Vurdering av felles forliksråd, Kommuneadvokaten Lillehammer kommune, 18.9.19 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Samtale med ledere for forliksrådene i Gausdal og Øyer 
Domstolloven 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta opprettelse av et felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal, samt å gi sittende ledere av forliksrådene fullmakt til å 
etablere en overgangsordning fram til nyvalg av representanter.  
 
Saksutredning: 
Innlandet politidistrikt, ved stasjonssjef Lillehammer Terje Krogstad, ber kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal vurdere sammenslåing til et felles forliksråd. Politiet viser til 
skjevhet i saksmengden i de 3 rådene og framtidig ressurs til sekretariatsarbeidet som en 
vektig grunn til sammenslåing. Domstollovens § 27, 7. ledd gir kommuner med samme 
sekretariat og som ligger i samme domssogn muligheten til å opprette felles forliksråd.  
 
Domstollovens § 28 krever at det gjennomføres månedlige møter, med unntak av juli. Alle 
disse møtene for alle 3 forliksrådene gjennomføres på Lillehammer politistasjon. Det kreves 
også at det skal være 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i hvert forliksråd. Ved en 
samordning vil antallet møter reduseres årlig fra 33 til 11, og antall valgte medlemmer 
reduseres fra 18 til 6 – med alt det det medfører av reduksjon i forberedelser, tidsbruk, møte- 
og kjøregodtgjørelse.  
 
Lillehammer kommune ved kommuneadvokatene har gjennomført en vurdering av 
forliksrådet i Lillehammer gjennom samtaler med sittende og tidligere leder av forliksrådet. 
Der konkluderes det med at profesjonalitet og habilitet vil styrkes ved et felles forliksråd. Det 
har også blitt gjennomført samtaler med lederne av forliksrådene i Gausdal og Øyer, som til 
stor del bekrefter konklusjonen fra Lillehammer. En eventuell skjevhet med tanke på 
størrelsesforhold mellom kommunene vil forhindres gjennom likeverdig representasjon i 
forliksrådet, som også vil avhjelpe eventuell inhabilitet. 
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Forliksrådet skal bestå av 3 medlemmer med like mange vara, og det må sikres at det blant 
både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. 
Ved valg, velges forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer av kommunestyrene selv, jf. 
domstolloven § 57, første ledd. Vedtak om opprettelse av et felles forliksråd krever 2/3 
flertall i hver av kommunestyrene.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig å etablere et felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. Politiet poengterer at det i framtiden vil være 1 person fra 
dem som skal fungere som sekretær for forliksrådene. Saksmengden i et felles forliksråd vil 
ikke endre seg som en følge av sammenslåing, men antallet møter vil reduseres betraktelig. 
Det vil sikre en bedre møteforberedelse fra sekretariatet, og frigjort tid til saksbehandling.  
 
I et felles forliksråd vil det velges 1 representant med vara fra hver kommune. I 
saksforberedelsen til valgene må det sikres korrekt representasjon i hht Domstollovens § 27. 
Valg gjennomføres som tidligere gjennom ordinær kommunestyrebehandling i hver 
kommune. Neste ordinære funksjonsperiode for forliksrådene vil være fra 1.1.2021 – 
31.12.2024. 
 
Forliksrådet i Lillehammer har i sin vurdering (se vedlegg) problematisert godtgjøring og 
profesjonalisering av forliksrådet. Godtgjøring er ikke hensyntatt i denne saken, da det 
tilligger forliksrådet selv å avgjøre denne. Lillehammer har også sett på en mulig organisering 
av et felles forliksråd i avdelinger, som i større grad kan spesialisere seg mot ulike 
saksområder. Dette er heller ikke vurdert i denne saken, da det krever en tettere dialog og 
oppfølging fra politiet. Om dette tas opp på nytt etter eventuelt vedtak om felles forliksråd, 
kan organisering utredes spesielt i samråd med politi og sekretariat.  
 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner tilhører Sør-Gudbrandsdal domssogn, sammen 
med Ringebu og Sør-Fron kommuner.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i 
hht Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 



  Sak 145/19 

 Side 47 av 94   

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 91/19 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i 
hht Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 
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FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2110     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
146/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Utkast til partnerskapsavtale vedtatt av fellesnemnda for Hedmark og Oppland 
19.9.19 

2. Høringsuttalelse fra Regionrådet for Lillehammer-regionen vedrørende 
partnerskapsmodell i Innlandet 

3. Brev fra Innlandet fylkeskommune vedrørende overgangsordning for Hedmark 
(ettersendes). 

4. Utkast til samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen 
5. Strategi for interkommunalt samarbeid, vedtatt i de tre kommunestyrene 28.3.19 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Saken omhandler forslag om etablering av interkommunalt politisk råd som erstatning for 
Regionråd for Lillehammer-regionen fra 15.12.2019, samt anbefalinger knyttet til rådets 
arbeidsmåter og administrasjon for å gjøre rådet til en viktigere og mer kraftfull arena og for 
å løfte fram det strategiske arbeidet i regionen generelt.  
 
Anbefalingene i sakens vurderingsdel er lagt til grunn for utforming av forslaget til 
samarbeidsavtale mellom deltakerne i Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen.  
 
Saksutredning: 

Bakgrunn  
Regionrådsmodellen i Oppland har sin forankring i den statlige forsøksordningen «Fritt fram» 
fra 2003, der formålet var å øke det regionalpolitiske handlingsrommet for å skape større 
muligheter for lokale og regionale tilpasninger og prioriteringer. Partnerskapsbyggingen 
mellom fylkeskommunen og fylkets regioner ble trukket fram som den mest positive 
effekten i evalueringen av forsøket. «Fritt fram» ble avsluttet ved årsskiftet 2009/2010, men 
partnerskapsavtalen, som ligger til grunn for regionrådene, har med mindre justeringer blitt 
videreført etter de samme prinsippene fram til i dag. Erfaringene fra Oppland har også 
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dannet grunnlag for arbeidet med å utmeisle et partnerskapssamarbeid i nye Innlandet 
fylkeskommune.  

De ulike regionene i Oppland har organisert regionrådssamarbeidet og det administrative apparatet 
rundt dette noe forskjellig. Når det gjelder regionråd, behandler disse normalt i svært liten grad 
saker som krever at det foreligger en formell organisatorisk overbygning. Mange regionråd har 
likevel valgt å etablere en formell organisatorisk ramme for samarbeidet, i de fleste tilfeller i form av 
et paragraf 27-samarbeid. Det har ikke vært tilfelle i Lillehammer-regionen der Regionrådet ikke har 
hatt noen formell forankring i kommuneloven.  

Med ny kommunelov skal det etableres en forutsigbar og ryddig ramme for 
regionrådssamarbeidene. Dette er viktig av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse og kontroll. 
Den nye kommunelovens kapittel 18 om Interkommunalt politisk råd er derfor tatt inn i 
kommuneloven for nettopp å ivareta lovreguleringen av regionrådene bedre. Kapittel 18 er i stor 
grad basert på tidligere kommunelov § 27, men inkluderer enkelte tilleggsbestemmelser.  

Bestemmelsene i ny kommunelov om Interkommunalt politisk råd tilsier behov for å utarbeide en 
samarbeidsavtale for deltakerne i det regionale samarbeidet. I tillegg skal det etter planen signeres 
en ny partnerskapsavtale mellom kommunene og nye Innlandet fylkeskommune innen utgangen av 
februar 2020. Sammen med bestemmelsene i kommuneloven vil den nye partnerskapsavtalen danne 
det formelle grunnlaget for organiseringen og utformingen av arbeidet i det nye interkommunale 
politiske rådet.   

En enkel spørreundersøkelse blant Regionrådets medlemmer våren 2019 indikerer dessuten 
at det er rom for å ta grep som kan vitalisere det eksisterende regionrådssamarbeidet i 
Lillehammer-regionen. Konstitueringen av nye politikere som følge av kommune- og 
fylkestingsvalget 2019 innebærer at det uansett vil være behov for å gå nye runder med 
forankring av samarbeidet. Dette kompletterer ytterligere de formelle grunnene til å 
gjennomgå og revidere den videre utformingen og organiseringen av regionrådssamarbeidet.  

På bakgrunn av ovennevnte satte Regionrådet i Lillehammer-regionen saken på agendaen i 
felles formannskapskonferanse den 24. mai 2019, under overskriften «Fra Regionråd til 
Interkommunalt politisk råd». I forlengelsen av drøftingene fattet formannskapene i de tre 
kommunene følgende vedtak: 

Formannskapene i Gausdal, Lillehammer og Øyer ber administrasjonen utrede 
interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen. Saken utredes med 
utgangspunkt i dagens regionrådsmodell, med forbehold om endringer som følge av 
etablering av Innlandet fylkeskommune. Samarbeidet i Gudbrandsdalstinget skal 
også inngå i saken. 

Saken fremmes for behandling i første møte etter konstituering av kommunestyrer for 
kommende fireårs-periode. 

Når det gjelder samarbeidet i Gudbrandsdalstinget, tas dette opp i en senere sammenheng, etter at 
interkommunalt politisk råd er konstituert.  
 
Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal vedtok tidligere i år en ny strategi for 
interkommunalt samarbeid, med følgende hovedmål og delmål:  
Hovedmål:  

 Lillehammerregionen skal gjennom kunnskap, innovasjon og samarbeid videreutvikle 
regionen som et attraktivt sted å bo og leve, være deltidsinnbygger, arbeide, studere, 
reise til, investere og drive virksomhet i.  
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Delmål:  
 Mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Samarbeid gir Lillehammer-regionen 

en sterkere stemme som samfunnsaktør.  
 Gjennom samarbeid utvikles fremtidsrettede og effektive løsninger i kommunal 

tjenesteyting.  

Fakta 
I denne delen vil det først redegjøres for de formelle kravene til interkommunale politiske 
råd, slik disse fremgår av kapittel 18 i kommuneloven. Deretter vil det redegjøres for de 
føringene som partnerskapsavtalen mellom kommunene og nye Innlandet fylkeskommune 
legger for organiseringen av arbeidet. Oppsummering av den interne evalueringen av 
regionrådene vil bli referert, og til slutt vil det gjøres rede for noen utviklingstrekk synliggjort 
i en kartlegging som er foretatt av alle landets regionråd.  
Formelle krav til et Interkommunalt politisk råd i kommuneloven kapittel 18: 

 To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et 
interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av 
kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å 
opprette et slikt råd.  

 Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet 
kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og 
til å forvalte tilskuddsordninger.  

 Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.  
 Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige 

deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. 
 Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet.  
 Sammensetningen av organet (ene) skal innfri kravene i likestillingsloven, om 

minimum kjønnsbalanse.  
 Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig 

samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet.  

Samarbeidsavtalen skal i henhold til loven fastsette: 
a) rådets navn 
b) om rådet er et eget rettssubjekt 
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 
f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for 

oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 
 

Det vises til kommuneloven for ytterligere detaljer. 

  
Føringer i partnerskapsavtalen mellom kommunene og nye Innlandet fylkeskommune 
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I forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland har det pågått et arbeid for å 
utforme en modell for partnerskapssamarbeidet mellom regionene i det nye fylket og den 
nye fylkeskommunen.  

Etter en prosess som involverte regionrådenes politiske og administrative ledere, ble det 
utformet et utkast til et formalisert samarbeid gjennom en partnerskapsavtale. 
Fellesnemndas arbeidsutvalg besluttet enstemmig den 07.03.19 å sende utkast til avtale på 
høring til alle kommuner og regionråd i Hedmark og Oppland med høringsfrist 30. juni. 
Høringsuttalelsen fra Regionrådet i Lillehammer-regionen følger som vedlegg til denne saken. 

Revidert avtale ble vedtatt i fellesnemnda 19. september 2019. Den reviderte avtalen åpner i 
større grad enn tidligere for overgangsordninger og regionale tilpasninger, men 
hovedtrekkene i avtalen er de samme som ble sendt på høring våren 2019. Saken kommer på 
nytt opp i Innlandet fylkesting 11.12.19. Der vil de økonomiske rammene fra 
fylkeskommunens side bli vedtatt, og forslag til avtale blir sendt ut til kommunene for endelig 
behandling. Ambisjonen er at avtalene skal være signert innen utgangen av februar 2020.  

Følgende formelle krav i partnerskapsavtalen må tas høyde for i utformingen av 
samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen:  

1. Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger valgperioden. Det er Innlandet 
fylkeskommune og kommunene som er avtaleparter.  

2. Det skal utarbeides 4-årige strategiske planer som skal ligge til grunn for samarbeidet. 
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Evalueringen innarbeides som en del av 
regionrådets årsrapport/melding. 

3. De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal være representert politisk i 
regionrådet. Det legges til grunn et årshjul med fire til seks møter pr. år i det enkelte 
regionråd, der Innlandet fylkeskommune er representert med politisk ledelse, samt 
relevant administrativ deltakelse. Andre aktører kan inviteres inn i partnerskapet, 
dersom partene er omforent om dette. 

4. Konsensusprinsippet skal legges til grunn for beslutninger i rådet. 
5. Innlandet fylkeskommune yter et årlig tilskudd til hvert regionråd på 2,5 mill. kroner. 

Regionrådet kan, innenfor fylkeskommunens tilskuddsramme, dekke inntil 50 % av 
lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder. Restbeløpet stilles til 
disposisjon som utviklingsmidler. 

6. Kommunene yter samlet et årlig tilskudd til respektive regionråds utviklingsarbeid på 
minimum 1,0 mill. kroner.  

Innspill fra intern evaluering 
Som nevnt over ble det våren 2019 foretatt en intern evaluering av Regionrådets arbeid blant 
regionrådets medlemmer og administrativ ledelse i kommunene. Evalueringen kartla både 
hva man opplever at fungerer bra og mindre bra og hva man mener bør endres i forbindelse 
med omdannelsen til et interkommunalt politisk råd. Hovedfunnene i evalueringen og 
påfølgende diskusjon kan oppsummeres i disse punktene: 

1. Størrelsen (antallet deltakere) er hensiktsmessig for å få til gode diskusjoner. 
2. Regionrådet er en god arena for å løfte opp og samordne saker av felles interesse og 

betydning. 
3. Fokuset på næringsutvikling er riktig og viktig. 
4. Partnerskapsmidlene er viktige for å gi Regionrådet et reelt handlingsrom og 

påvirkningsmulighet. 
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5. Det er rom for å forankre Regionrådets arbeid bedre i de enkelte kommunene. 
6. Regionrådslederrollen bør rendyrkes og leder bør innsettes for en lengre periode, 

eksempelvis to år. 
7. Det er ønskelig at Regionrådet i enda større grad blir brukt til å løfte fram store saker 

av strategisk betydning for regionen.  
8. Rådet mangler strategisk og aktiv tilnærming – blir for ofte passive mottakere av 

ymse innspill.  
9. Bør bli bedre til å sette politiske saker på dagsorden og jobbe bedre med disse 

regionalt mellom møtene.  
10. Regionrådet skal være en pådriver i utviklingen av Lillehammer-regionen, både 

gjennom tildeling av utviklingsmidler og politisk og administrativt påtrykk i saker av 
stor betydning for regionen. 

11. Mer forutsigbar politisk deltakelse fra fylkeskommunen er ønskelig. 
12. Regionrådets rolle og mål for arbeidet må tydeliggjøres. 

 

Nasjonale utviklingstrekk 

I 2018 ble det på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en 
kartlegging av alle landets regionråd (Nivi-rapport 2018:3). Kartleggingen gir et generelt 
inntrykk av at mange av regionrådene har vært gjennom en periode preget av 
demokratisering, profesjonalisering og formalisering. Demokratiseringen kommer til uttrykk 
ved at mange av regionrådene har fått flere faste deltakere fra kommunestyrene. 
Arbeidsformene har dessuten blitt mer formelle og mer lik saksbehandlingen i kommunene. 
Profesjonaliseringen kommer til uttrykk ved at flere regionråd har fast administrasjon og en 
større administrasjon i form av et regionalt fagmiljø enn for 11 år siden. 

I kartleggingen trekkes det videre fram at regionrådene de fleste steder framstår som 
kommunenes klart viktigste arena for videreutvikling av både tradisjonelt interkommunalt 
samarbeid om tjenester og samarbeid om regionalpolitiske oppgaver. Det pekes på at 
regionrådenes viktigste begrunnelse knyttes sterkere til den regionale utviklingsrollen. 
Moderne regionråd framstår ifølge rapporten som nært koplet til areal- og 
transportplanlegging, strategisk næringsplan, interkommunalt næringsapparat, samordning 
av planprosesser og avtalebasert opptreden i forhold til fylkeskommunen og/eller statlige 
aktører.  
 
Vurdering: 
Opprettelsen av et interkommunalt politisk råd i Lillehammer-regionen vil tydeliggjøre det 
regionale rådets formål og forankre det formelt i ny kommunelov. Dette er også en god 
anledning til å etablere og formalisere strukturer for informasjonsflyten mellom 
Interkommunalt politisk råd (tidl. Regionrådet) og det enkelte kommunestyre og 
formannskap, samt gjøre grep for å styrke det strategiske utviklings- og påvirkningsarbeidet 
på vegne av regionen og de interne samarbeidsrelasjonene mellom våre kommuner. I det 
følgende vurderes først behovet for en styrking av det regionale arbeidet i Lillehammer-
regionen. Deretter synliggjøres de vurderingene som har ledet fram til utkastet til 
samarbeidsavtale som er vedlagt saken.  
 
Behovet for styrking av det regionale arbeidet 
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I de pågående kommune- og regionreformprosessene er det vedtatt at Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner slås sammen fra 1.1.20, mens det så langt ikke er vedtatt noen 
sammenslåinger av kommuner verken i Oppland eller Hedmark. I et nytt fylke, bestående av 
46 kommuner, er det grunn til å tro at regionalt samarbeid og samordning mellom 
kommuner vil få økt betydning. Posisjonering i nye Innlandet vil stå høyt på agendaen i de 
ulike regionene. Ikke minst er dette tilfelle for kommuner og regioner i dagens Oppland fylke. 
De administrative ressursene knyttet til regionrådene i Hedmark er pr. i dag lagt til 
fylkeskommunen. Dette er en ordning som vil bli avviklet, men i en overgangsperiode er det 
grunn til å tro at regionrådene med opprinnelse i Hedmark vil ha enklere tilgang til 
fylkeskommunale aktører og ressurser enn det som er tilfelle i Opplandsregionene.  
Også andre faktorer bidrar til behovet for å styrke den strategiske, regionale utviklings- og 
pådriverrollen knyttet til store samfunnsoppgaver. Muligheter og utfordringer i forbindelse 
med store infrastrukturprosjekter, manglende ledig næringsareal og ambisjonen om å 
beholde offentlige tilbud og arbeidsplasser i regionen er forhold som vil ha avgjørende 
betydning for den videre utvikling av Lillehammer-regionen. I slike saker vil et styrket 
samarbeid mellom kommunene, utover den rollen Lillehammer-regionen Vekst har i å 
koordinere de tre kommunenes næringsutviklingsarbeid, kunne være av avgjørende 
betydning for å oppnå tilstrekkelig gjennomslag og resultater.  
 
En styrket regional innsats fordrer at det legges til rette for at regionrådet og tilhørende 
administrasjon kan ta en tydeligere rolle. Tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i 
administrasjonen er en avgjørende faktor for å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for 
de folkevalgte, legge til rette for strategisk påvirkningsarbeid, sikre oppfølging av politiske 
initiativ og fremme god informasjonsflyt både mellom deltakerkommunene og mellom ulike 
politiske møtearenaer. Basert på erfaringer fra de siste års arbeid, er det særlig behov for 
kompetanse knyttet til politisk forståelse, nettverksarbeid og planarbeid. 

Vurderinger knyttet til samarbeidsavtalen 

I tråd med kommunelovens § 18-4, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 
deltakerne i det interkommunale politiske rådet. Loven regulerer hva som er minstekravet til 
samarbeidsavtalen. I tillegg må det som nevnt over tas hensyn til de formelle kravene som 
følger av partnerskapsavtalen. Forslag til samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken. I 
arbeidet med avtalen er det i tillegg tatt hensyn til erfaringene fra dagens regionrådsmodell, 
slik disse blant annet fremgår av evalueringen som er gjennomført. Avtalen bygger på 
følgende hovedpunkter: 
 
Navnet: Navnet på organet foreslås å bli Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-
regionen.  
 
Representantskapet (= Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen): 
Representantskapet er det øverste organet i rådet, og det eneste lovpålagte organet. I 
praksis vil det være representantskapet som utgjør Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen, og som erstatter dagens Regionråd. 
 
Deltakere: Loven sier at samtlige deltakere i rådet skal være representert i 
representantskapet med minst ett medlem. Hvert kommunestyre eller fylkesting skal selv 
velge sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Medlemmer og 
varamedlemmer velges for fire år. 
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Det anbefales at hver kommune velger to representanter til representantskapet. I tillegg til 
ordfører anbefales det at opposisjonen skal være representert. I samarbeidsavtalen foreslås 
videre at fylkeskommunen velger inntil to politiske representanter og at én representant skal 
være fra politisk ledelse. Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse må ivaretas. 
 
Ledelse: I Lillehammer-regionen har den politiske ledelsen av Regionrådet gått på omgang 
mellom ordførerne i kommunene med ett års varighet. Andre regioner har operert med 
lengre intervaller, og noen velger også leder blant medlemmene.  

 
Det finnes gode grunner til å utvide perioden for leder av Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen, først og fremst fordi det vil gi bedre kontinuitet i ledelsen og bedre 
mulighet for å følge opp saker av langsiktig karakter. Det vurderes imidlertid som viktig for 
eierskapet til, og dynamikken i rådet at lederskapet sirkulerer mellom alle kommunene i 
regionen. Dette har man hatt gode erfaringer med så langt. I samarbeidsavtalen foreslås at 
rådet konstituerer seg selv, og med valg av leder for ett år av gangen, med mulighet for 
forlengelse i ett år.  
 
Formål og oppgaver: Førende for virksomheten i interkommunalt politisk råd er felles planer 
og strategier. Formålet med rådet kan oppsummeres i følgende punkter: 

 Være et politisk samarbeidsorgan og en aktiv pådriver for regional samfunnsutvikling 
som kan bidra til å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har 
virksomhet i Lillehammer-regionen.  

 Være kommunenes felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, 
samordnet tjenesteyting og effektivisering. 

 Legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene ved å etablere en felles 
forståelse for utfordringene i regionen og søke løsninger som utnytter regionens 
fortrinn.  

 Bidra til langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og videreutvikle regionens 
fortrinn.  

 Legge til rette for samhandling mellom næringsliv, universitet/FoU og offentlige 
myndigheter gjennom felles initiativ og prosjekter.  

 Fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og andre myndigheter.  
 Være en tydelig, strategisk og politisk aktør som jobber for å styrke Lillehammer-

regionens omdømme. 

Rådet har følgende konkrete oppgaver: 
 Ivareta delegerte regionale næringsutviklingsoppgaver.  
 Forvalte partnerskapsmidlene, og andre midler som tilligger Interkommunalt politisk 

råd. 
 Behandle og følge opp styringsdokumenter og rapportering. 
 Fremme saker til og følge opp vedtak i Gudbrandsdalstinget når samarbeid i hele 

Gudbrandsdalen vil være formålstjenlig for regionen. 
 Følge opp øvrige saker der kommunestyrene delegerer myndighet til rådet, herunder 

utforming av felles uttalelser og dialog med overordnede myndigheter og andre 
premissleverandører. 
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Interkommunalt politisk råds formål og oppgaver vurderes med dette som tilstrekkelig 
definert. Det må i mange saker likevel foregå en dialog mellom ulike parter, ofte mellom 
kommunene og regionen, om hvordan oppgavene skal løses, og hvem som skal gjøre hva. 
Det interkommunale samarbeidet er dynamisk, og nye oppgaver kan komme etter revisjon 
av planer, eller utvikling av nye strategier. 
 
Administrasjon: 
Det anbefales at administrasjonen samlet sett styrkes med ett årsverk ved å løfte fram 
funksjonen som daglig leder av rådet til å bli en mer synlig og strategisk orientert funksjon, 
samtidig som den administrative sekretariatsfunksjonen opprettholdes på samme nivå som i 
dag. Hovedfokus for den økte innsatsen, vil være å gi økt kapasitet og kompetanse i arbeidet 
med større saker av politisk-strategisk betydning for regionen, som beskrevet innledningsvis i 
kapittelet. Det foreslås videre at tituleringen av den administrative lederfunksjonen endres 
fra daglig leder til regionsjef, tilsvarende som i flere regioner rundt oss. 
 
Administrasjonen av dagens regionråd (ledelse og sekretariatsarbeid) ligger i praksis til det 
interkommunale samarbeidet Lillehammer-regionen Vekst, med noe bistand fra Lillehammer 
kommune. Det foreslås at det administrative arbeidet tilknyttet rådet (herunder ledelse, 
sekretariatsfunksjon, saksforberedelser, administrativ forvaltning av tilskuddsmidler og 
oppfølging av planer og vedtak) fortsatt ivaretas av ressurser i Lillehammer-regionen Vekst 
og Lillehammer kommune. De administrative oppgavene omfatter også tilrettelegging for 
Gudbrandsdalstinget og Kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen. 
 
Lillehammer-regionen Vekst vil gjennom personell fra Øyer kommune styrkes med ett 
årsverk. Dette er knyttet til at tidligere ordfører i Lillehammer, Espen Granberg Johnsen, skal 
tilbake i sin stilling som næringsutvikler i Øyer kommune. I den perioden Granberg Johnsen 
var ordfører i Lillehammer, hadde han permisjon fra denne stillingen. Dette arbeidsfeltet er i 
mellomtiden blitt en del av det interkommunale samarbeidet i Lillehammer-regionen Vekst.  
 
Gjennom denne økningen i ressurser foreslås at Lillehammer-regionen Vekst også framover 
får i oppdrag å ivareta ledelse og administrasjon av det interkommunale rådet, med bistand 
fra Lillehammer kommune og i kombinasjon med øvrige oppdrag Lillehammer-regionen Vekst 
har.  Oppdraget skal til enhver tid løses med best mulig anvendelse av kompetanse 
tilgjengelig i Lillehammer-regionen Vekst og Lillehammer kommune.  
 
For funksjonen som regionsjef foreslås at Lillehammer kommune dekker 50 prosent av 
kostnadene, mens Gausdal og Øyer dekker 25 prosent hver. For de mer administrative 
oppgavene videreføres samme fordeling som i dag (1/3 på hver kommune).  
 
Det legges til grunn at regionsjef innstiller til Interkommunalt politisk råd innenfor de 
saksområder som kommunestyrene har delegert Interkommunalt politisk råd å behandle, 
mens kommunedirektøren innstiller til formannskap/kommunestyre i saker som omhandler 
endringer i fullmakter/rammer for Interkommunalt politisk råd. Saker drøftes i 
kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen på forhånd.  
 
Økonomiske forhold – drift og tiltaksmidler 
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For regioner som i dag er tilhørende i Hedmark, legges det opp til en overgangsordning der 
disse regionene ikke behøver å dekke lønnskostnader for daglig leder år 1. Regionene i 
Hedmark har ikke vært vant til å bidra med midler verken til lønn for daglig leder eller som 
matching til partnerskapsmidlene, og overgangsordningen er innført for at regionene gradvis 
skal kunne tilpasse seg. Regionrådet for Lillehammer-regionen, ved administrasjonen, har 
bedt om avklaring fra Innlandet fylkeskommune når det gjelder overgangsordningen, hvilken 
skjevdeling denne vil gi mellom regioner i Hedmark og Oppland og når overgangsordningen 
avsluttes. Svar på henvendelsen er oppgitt som vedlegg i saken og vil bli ettersendt så snart 
det foreligger.  
 
Utkastet til partnerskapsavtale legger til grunn at Innlandet fylkeskommune yter et årlig 
tilskudd på kr. 2,5 mill. til Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen. Inntil 50% 
av lønnskostnadene (lønn og sosiale utgifter) til daglig leder av regionrådet/regionsjef kan 
finansieres av disse. Resterende midler stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Dette 
innebærer i størrelsesorden en reduksjon på anslagsvis kr. 500 000 sammenlignet med 
dagens situasjon, hvor lønnskostnadene dekkes inn i tillegg til kr. 2,5 mill. i utviklingsmidler.  
 
Partnerskapsavtalen forutsetter at kommunene i Lillehammer-regionen selv finansierer 
lønnskostnader utover det som kan brukes av partnerskapsmidlene, og at kommunene i 
tillegg yter et tilskudd på til sammen 1 mill. kroner i utviklingsmidler til Interkommunalt 
politisk råd for Lillehammer-regionen. Dette tilsvarer det økonomiske bidraget kommunene 
også tidligere har bidratt med til Regionrådet. Det har tidligere vært lagt til grunn at 
kommunene har bidratt med 1/3 hver til arbeidet, med begrunnelse i at de tre kommunene 
har samme nytte av det regionale samarbeidet.  
 
For funksjonen som regionsjef/daglig leder av interkommunalt politisk råd, foreslås en 
modell der Lillehammer kommune dekker 50 prosent av den kommunale andelen av 
lønnsutgiftene, mens Øyer og Gausdal dekker 25 prosent hver. Dette fordi regionsjefen i 
noen grad vil kunne få oppgaver som er mer basert på Lillehammer kommunes egne behov. 
Det forventes at noe av lønnskostnaden kan dekkes inn av prosjektmidler. Fordeling av 
kostnader knyttet til det øvrige mer administrative arbeidet i tilknytning til Interkommunalt 
politisk råd, samt tilrettelegging for Kommunedirektørgruppa for Lillehammer-regionen og 
Gudbrandsdalstinget, foreslås videreført som i dag (1/3 på hver kommune).  
 
Inndekningen av øvrige drifts- og lønnskostnader i Lillehammer-regionen Vekst er regulert 
gjennom egen avtale kommunene imellom, og omfattes ikke av samarbeidsavtalen.  
 
Interkommunalt politisk råd forvalter den årlige rammen av partnerskapsmidler og 
eventuelle øvrige utviklingsmidler som stilles til rådighet fra kommunene og andre. 

Myndighet: I henhold til kommuneloven § 18-1 kan et interkommunalt politisk råd ikke gis 
myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak 
om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. Det har blitt vurdert 
hvorvidt Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen burde gis innstillingsrett i 
visse typer saker som er viktige for regionen. I samarbeidsavtalen foreslås det ikke at rådet 
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får slik innstillingsrett. Det vurderes likevel som viktig at rådet gis mer politisk tyngde og at 
det jobbes videre med ulike måter å legge til rette for dette.  
 
Møtefrekvens: Det foreslås at representantskapet møtes seks ganger i året, tre i vårhalvåret 
og tre i høsthalvåret. Dette er i tråd med den møtefrekvensen det legges opp til i 
partnerskapsavtalen mellom kommunene og fylkeskommunen.  

 
Arbeidsform og mulighet for flere organer: I henhold til partnerskapsavtalen skal 
konsensusprinsippet legges til grunn for beslutninger i interkommunalt politisk råd. Det bør 
søkes balanse mellom deltakernes ønsker, forventninger og behov. 
Kommuneloven åpner for at Representantskapet, dersom dette finner det hensiktsmessig, 
kan opprette og delegere myndighet til underliggende organer med utspring i 
representantskapet. Det er imidlertid kun representantskapet som er lovpålagt. Med en slik 
sammensetning av og størrelse på representantskapet som det foreslås i Lillehammer-
regionen, bør man gjennom seks årlige møter ha et tilstrekkelig antall møtepunkter til å følge 
opp de formål som tillegges Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen. I 
evalueringen som ble foretatt av dagens regionråd kom det heller ikke fram noe ønske om å 
lage en mer omfattende politisk beslutningsstruktur. I regioner med et større antall 
kommuner (og ditto større representantskap) vil dette trolig være mer aktuelt.  
 
Styringsdokumenter og rapportering 
I henhold til partnerskapsavtalen skal det utarbeides en 4-årig strategisk plan som skal ligge 
til grunn for samarbeidet. Strategien skal basere seg på regionens definerte fortrinn og 
muligheter. Bærebjelken i den strategiske planen for Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen vil være Regional næringsplan. Eventuelle andre strategiske 
satsingsområder som rådet vedtar skal også fremgå av den strategiske planen. Det må sikres 
en rød tråd til kommuneplanens samfunnsdel i de tre kommunene.  
 
De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og prioriteringen av disse 
skal fremgå av årlig handlingsplan og budsjett.  
 
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Evalueringen innarbeides som en del av 
årsmelding for Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen. Årlig handlingsplan og 
årsmelding bør oversendes kommunestyrer/fylkesting til orientering. 
 
Det foreslås at den enkelte ordfører tillegges et ansvar for å holde 
formannskap/kommunestyre løpende orientert om arbeidet i rådet. Helt konkret anbefales 
det at protokollen fra foregående møte i rådet sendes ut med sakspapirene til 
formannskapene og settes opp som referatsak/orienteringssak i møtene. 
 
Det anbefales at tradisjonen med en årlig regional formannskapskonferanse for å skape felles 
forståelse, orientere og forankre virksomheten i rådet videreføres. Se sak om Strategi for 
interkommunalt samarbeid, vedtatt av de tre kommunestyrene 28.03.2019, samt 
handlingsplan og forslag til felles møteplasser, vedtatt 26.9.2019. 

Rettssubjekt: 
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Det anbefales at Lillehammer-regionen Interkommunale råd ikke formaliseres som et eget 
rettssubjekt (skilles ut som egen organisasjon), men får et eget organisasjonsnummer under 
Lillehammer kommunes.  

Konklusjon 
Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen erstatter det tidligere Regionrådet for 
Lillehammer-regionen og etableres i medhold av kommuneloven paragraf 18-1 med virkning 
fra 15.12.19. 
 
Administrative og økonomiske forpliktelser som er beskrevet i saken innarbeides i 
deltakernes planer og budsjetter. 
 
Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen. 
 
Øvrige konklusjoner framgår av utkast til samarbeidsavtale og forslagene til vedtak i saken. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen slik den er vedlagt saken. 
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen etableres etter kommunelovens 

paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19, og erstatter tidligere Regionråd for Lillehammer-
regionen 

3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale 
med Innlandet fylkeskommune. 

4. Administrasjon og arbeidsform knyttet til Interkommunalt politisk råd, organiseres som 
beskrevet i saken. 

5. Administrative og økonomiske forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og 
budsjetter. 

6. Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen. 

 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 92/19 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som konstituert økonomisjef i 
Lillehammer kommune. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at 
hun erklæres habil. Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme (AP). Randi 
Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
 
Nisveta Tiro (SV)fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
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«1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen med følgende endring i avtalens punkt 10. 
Administrasjon: stilling til administrasjon og arbeidsform tas i forbindelse med evaluering av 
Lillehammer-regionen Vekst.   

2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen etableres etter kommunelovens 
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19 og erstatter tidligere Regionråd for 
Lillehammerregionen.  

3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med 
Innlandet fylkeskommune.  

4. Forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og budsjetter.  

5. Det forutsettes at kommunene i Lillehammerregionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen.  

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Gausdal og 
Lillehammer, foretar en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal 
i arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, 
hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning og 
kompetanse, samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens 
næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1. 
kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging».  

 
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: 

1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen med følgende endring i avtalens punkt 10. 
Administrasjon: stilling til administrasjon og arbeidsform tas i forbindelse med evaluering av 
Lillehammer-regionen Vekst. 
 
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen etableres etter kommunelovens 
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19 og erstatter tidligere Regionråd for 
Lillehammerregionen.  

3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med 
Innlandet fylkeskommune.  

4. Forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og budsjetter.  
 
5. Det forutsettes at kommunene i Lillehammerregionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen.  

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Gausdal og 
Lillehammer, foretar en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal 
i arbeidet  legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, 
hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning og 
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kompetanse, samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens 
næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1. 
kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging.  
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TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 18/52     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
147/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer kommune 2019-2023 (Kommunestyret sak 
93/18, møte 27.09.18) 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025 
St.mld. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 
St.mld. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
St.mld.  35 (2012-2013): Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken 
NOU 2002: 1 Fortid former framtid 
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven 
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 93/18 «Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer 
2019-2023».  «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» øker kommunens 
kompetanse om kulturminner og gir et bedre grunnlag for bevaring, forvaltning og formidling 
av kulturminner.  Arbeidsgruppen har prioritert 19 kulturminner innen samferdsel i 
kommunen.  
 
Formannskapet besluttet i sak 18/52, møte 11.09.2019, å legge «Temaplan for kulturminner 
samferdsel 2019-2023» ut til offentlig ettersyn med 6 ukers innspillsfrist. Innkomne 
merknader og rådmannens kommentarer til disse framkommer i saksutredningen. 
 
Saksutredning: 
Vedtak: 
Kommunestyret fattet i kommunestyresak 93/18 følgende vedtak: «Øyer kommune legger 
oppstartsnotat for temaplan kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers innspillsfrist. Kommunestyret oppnevner en representant til 
arbeidsgruppen; Lisa Kramprud». 
 
Innkomne merknader oppstartsnotat: 
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Oppstartsnotatet lå ute til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist.  
 
 
Innspill fra Øyer fjellstyre: 

- Positive til utarbeidelse av Kulturminneplan. 
- Bør registrere flere automatiske fredede kulturminner. 
- Kartlegge slåttene i fjellet og registrere tuftene etter slåttebuer/lyu. Sette opp igjen 

en slåttebu til kunnskapsformidling og friluftliv. 
- Registrere hjemsetrene og skrive ned historien til disse. 
- Registrere de gamle vegene i fjellet, og rydde de. 
- Rette opp stedsnavn i pakt med lokal nedarvet uttale. 

 
Innspill fra privatperson: 

- Ta vare på gamle, tidligere stedsnavn og skrivemåte. 
 
Formål: 
Formålet med «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» er en mer målrettet, 
langsiktig og offensiv forvaltning og formidling av kulturminner i kommunen hvor man får: 

 en bedre oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Øyer kommune. 
 et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv. 
 tiltak for hvordan kulturarven skal forvaltes og brukes. 
 grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens planarbeid. 
 formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø. 

 
Prosess: 
Administrasjonen har under utarbeidelsen hatt veiledning av Oppland fylkeskommune og 
Norsk Vegmuseum. Temaplanen er utarbeidet i samarbeid av en arbeidsgruppe bestående av 
en politiker, en representant fra Øyer-Tretten historielag, en ressursperson og 
representanter fra administrasjonen. Arbeidsgruppen har hatt sju møter, to åpne folkemøter, 
et møte med Øyer -Tretten historielag og 26 befaringer, hvor hele eller deler av 
arbeidsgruppen har deltatt.  
 
Avgrensning: 
Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune anbefaler at man avgrenser en kulturminneplan 
til å omhandle 15-20 prioriterte kulturminner. Temaplanen er avgrenset til å omhandle faste 
kulturminner knyttet til samferdsel i de to bygdene, ikke i statsallmenningen. 
Arbeidsgruppen foreslår at det blir utarbeidet en egen temaplan for kulturminner i fjellet, 
ved en senere anledning. 
 
Prioriterte kulturminner: 
«Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» inneholder 19 kulturminner, hvorav 2 er 
prioritet 1 (forslag til vedtaksfredning) og 17 prioritet 2 (anbefaling hensynssone kulturmiljø i 
henhold til Plan- og bygningsloven §11-8 c). Disse minnene består av fem veger, fire bruer, en 
bensinstasjon, et sundsted, en skysstasjon, en mjølkerampe, en påkaste, fire merkesteiner og 
Gesellsteinen. Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med faktaark som inneholder 
historikk, beskrivelse, planstatus, vurdering og anbefalte tiltak.  
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Tiltak: 
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i del fire. Det er kommunestyret 
som gjennom budsjettbehandling beslutter hvilke tiltak som blir fulgt opp. 
 
Vurdering: 
Det finnes utallige kulturminner knyttet til samferdsel i kommunen. Arbeidsgruppen har med 
utgangspunkt i innspillene fra de åpne møtene og møtet med Øyer-Tretten historielag, samt 
veiledning fra Oppland fylkeskommune, foretatt en vurdering og prioritering av 
kulturminnene.  
 
Kriterier: 
Arbeidsgruppen har brukt Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av 
kulturminner. Her legges det vekt på: 

- Kunnskapsverdier 
- Opplevelsesverdier 
- Bruksverdier 
- Egenskaper ved kulturminnet (alder, tidsdybde og kontinuitet, autentisitet og 

opprinnelighet, mangfold og variasjon, sammenheng og helhet, dynamikk og endring, 
brudd og kontrast, lesbarhet og tydelighet, egnethet, anvendbarhet, sårbarhet og 
tålegrense, interaksjon natur-kultur).  

 
I tillegg utarbeidet arbeidsgruppen egne kriterier som ble vektlagt i utvelgelsen: 

- Allemannsretten/grunneiers interesser 
- Naturopplevelsen 
- Verdiskaping 
- Sannsynlige besøkstall 
- Nærhet til befolkningen 
- Geografisk spredning i kommunen 
- Vegens utforming 
- Arbeidsmengde ved tiltak 
- Type kulturminne 

 
Rådmannen mener arbeidsgruppen har utført et grundig og godt arbeid med kommunens 
første temaplan kulturminner. Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 19 
kulturminnene er fornuftige og tiltakene i handlingsdelen er nøkterne. 
 
 
Innkomne merknader etter temaplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn: 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Innlandet: 

a) Det er gjennomført et omfattende kartleggings- og dokumentasjonsarbeid i 
forbindelse med planarbeidet. Temaplanen vil være et nyttig dokument blant 
annet i forbindelse med kommunens arbeid med arealplaner.  

b) Fylkesmannen kan ikke se at temaplanen berører nasjonale hensyn vi er satt til 
å ivareta i vesentlig grad, og har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
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Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat: 

c) Ingen merknader. 
 
Innspill fra Oppland fylkeskommune: 

d) Øyer kommune har laget en god og strukturert kulturminneplan. Planen bærer preg 
av et godt planlagt og strukturert arbeid med en god medvirkningsprosess. De 
utvalgte kulturminnene gir et spennende og interessant innblikk i Øyers 
samferdselshistorie. Flere av kulturminnene vil også bli innarbeidet i 
fylkeskommunens Fagmelding for kulturarv som kulturminner av regional interesse.  

e) Kategorisering og presisering i forhold arealplaner vedrørende Tjodvegen og 
Kongsvegen må utdypes bedre.  

f) Kommunens forslag til handlingsdel er oversiktlig og inneholder flere gode tiltak. 
Innlegging av Askeladden gjøres av kommunen. Tilrettelegging, skjøtsel og skilting 
ved Tjodvegen og Kongsvegen må gjøres i samråd og samarbeid med Oppland 
fylkeskommune.  

g) Kommunen har gjort et imponerende arbeid med kulturminneplanen, og har fått et 
dokument som vil være et nyttig og viktig verktøy i arbeidet med kommunens 
kulturminneforvaltning i de kommende år.  

 
Innspill fra Øyer fjellstyre: 

h) Fremgikk ikke at planen skulle begrenses så sterkt i oppstartsnotatet. Savner flere 
veger fra fjellet. 

i) Savner fyldigere informasjon om Gjæsa bru.  
j) Kart på side 55 over fornminner viser ikke hele kommunen og tekstforklaringen er 

ikke korrekt. Bør bruke et oppdatert kart.  
 
Innspill fra privatperson: 

k) For få kulturminner er innlemmet i planen. 
l) Det bør presiseres bedre i teksten på faktaark Tjodvegen ang. Magnus Lagabøtes lov 

og 8 alen. Mener vegen ikke kan ha vært 8 alen bred.  
m) Påpeker usikkerheten rundt hvor Tjodvegen gikk på Nord-Tretten. Har samlet inn 

informasjon rundt sin eiendom og mener denne burde vært innlemmet i planen, samt 
annen informasjon som evt. andre kan inneha om Tjodvegen. 

 
Rådmannens kommentarer til innkomne merknader: 
 
Generell kommentar:  
Begrensning av antall kulturminner og begrensning av tema gjøres med bakgrunn i 
anbefalinger fra Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune. 
 
Spesifikke kommentarer: 

e) Kategorisering og presisering er utdypet bedre i plandokumentet. 
f) Handlingsplanen er endret i forhold til merknad. 
i) Mer informasjon om Gjæsa bru er lagt inn i plandokumentet. 
j) Kart oppdatert og tekst endret i plandokumentet. 
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l) Presisering av Magnus Lagabøtes lov er utbedret i plandokument.  
m) Skrevet inn i plandokumentet usikkerheten rundt Tjodvegens led på Nord-Tretten. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1) Kommunestyret vedtar Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023. 
 

2) Oppfølging av flere av tiltakene i handlingsplanen er avhengig av kommunestyrets 
budsjettvedtak. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 93/19 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1) Kommunestyret vedtar Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023. 
 

2) Oppfølging av flere av tiltakene i handlingsplanen er avhengig av kommunestyrets 
budsjettvedtak. 
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VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2122     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/19 Formannskapet 21.11.2019 
 
148/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Arrangementsrapport 2018 
Rapport Øyer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 114/15, møte 17.12.2015 - Søknad om delfinansiering av regional 
arrangementskoordinator 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å videreføre deltakelsen i spleiselaget for regional 
arrangementskoordinator for 3-årsperioden 2019 – 2021 med kr 75.000 pr år. Det årlige 
tilskuddet finansieres av kommunale næringsfondsmidler.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Rollen som arrangementskoordinator i Visit Lillehammer ble etablert i 2012, og Øyer 
kommune har vært medfinansiør siden starten. På bakgrunn av ønsker Lillehammer Turist AS 
de tre kommunene i regionen om et finansielt bidrag til videreføring av den langsiktige 
satsingen. Saken ble lagt sist lagt fram for FSK i sak 83/15 og for kommunestyret i K-sak 
114/15 
 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet i FSK:  

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2016 – 
2018. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer 
hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det 
enkelte arrangement. Hva har vi igjen? 

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit 
Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er 
etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen. 

3. Øyer kommune bidrar med tilsvarende beløp for 2015. 
4. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 

næringsfondsmidler. 
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5. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 
arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette. 

 
Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av tilsvarende beløp fra kommunale 
næringsfondsmidler, og innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett.  
 
Evaluering  

1. Som svar på forutsetningen om en årlig evaluering viser reiselivssjef Gjesdal i Visit 
Lillehammer AS til vedlagte arrangementsrapport for 2018 samt egen rapport for 
Øyer. Rapportene viser stor aktivitet i Øyer. Rådmannen henviser til rapporten og har 
ingen ytterligere kommentarer.  

2. Det er et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Visit Lillehammer og Lillehammer-
regionen Vekst både på arrangementsfeltet og ellers. 

6. Visit Lillehammer jobber kontinuerlig med å få kommunene i midtdalsregionen til 
også å være med å finansiere stillingen, men har ikke kommet i mål med dette.  
Finansieringen er som tidligere: 
Budsjettet for arrangementskoordinatoren er på kr 800.000 med slik finansiering: 
Visit Lillehammer AS  Kr 290.000  
Arrangørene  Kr 210.000  
Lillehammer kommune  Kr 150.000  
Gausdal kommune  Kr 75.000  
Øyer kommune  Kr 75.000  

 
Arrangementskoordinatoren bidrar med følgende til de lokale arrangementene: 

 Pressearbeid – kontakte og følge opp media før, under og etter arrangementet 
 Rådgivning ovenfor arrangørene, teknisk og strategisk 
 Informasjon mellom arrangørene og ut til tredjeparter 
 Dokumentasjon av arrangementene – bilder etc. 
 Møteplasser og samarbeid mellom arrangører 
 Søknader på vegne av arrangørene, finansiering og andre forhold. 
 Jobbing og lobbying ovenfor Norges Skiforbund, Norges Idrettsforbund, Norges 

Snowboardforbund, Kulturdepartementet, Næringsdepartementet og andre 
instanser. 

 Deltar i utformingen lokal og nasjonal arrangementsstrategi 
 Deltar i gjennomføring av arrangementene, praktisk 

Leder i Visit Lillehammer Ove Gjesdal vil delta i FSK for å redegjøre ytterligere for 
koordinatorens rolle. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser positivt på tiltaket med regional arrangementskoordinator og 
foreslår å videreføre kommunens bidrag i en ny 3-årsperiode (2019 – 2021). Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i hht finansieringsplanen.  
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Til tross for at evalueringen/tilbakerapporteringen kom senere enn forutsatt og at det er 
seint på året, rår rådmannen kommunestyret til å videreføre deltagelsen. Det er 
dokumentert høy aktivitet i Øyer. Det vises i tillegg til at Lillehammer kommune, Gausdal 
kommune og næringsaktørene har utbetalt tilskudd for inneværende år.  
 
Kommunedirektøren viser til at Øyer kommune er inne med stillingsressurs i Lillehammer-
regionen utvikling fra 2016. Det er en forutsetning at det utvikles et godt, konstruktivt og 
rasjonelt samarbeid mellom arrangementskoordinatoren og felles næringsenhet for å oppnå 
best effekt for regionens næringsliv. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2019 – 
2021. Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer 
hvilken rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det 
enkelte arrangement.  

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit 
Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er 
etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen.  

3. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 
næringsfondsmidler.  

4. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 
arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette.  

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2019 sak 95/19 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV til punkt 1 i 
Kommunedirektørens forslag: 
«1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 2019 og 2020. Kommunestyret 
ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer hvilken rolle, påvirkning og 
medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det enkelte arrangement». 
 
Avstemming: 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer 
SV sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Punkt 4: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 2019 og 2020. 
Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer hvilken 
rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det enkelte 
arrangement. 

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit 
Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er 
etablert av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen.  

3. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 
næringsfondsmidler.  

4. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 
arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette.  
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FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: K24  
Arkivsaksnr.: 19/1633     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/19 Kommunestyret 26.09.2019 
 
121/19 Kommunestyret 24.10.2019 
 
149/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
 
Det er tredje gang denne saken blir lagt frem for kommunestyret. Saken ble lagt frem første gang den 
26.09.19, og saken ble sendt i retur til administrasjonen for nærmere avklaring. Saken ble lagt frem 
på nytt den 24.10.19. Saken ble utsatt igjen, og sendt i retur til administrasjonen. Følgende fremgår 
av saksprotokollen fra møtet den 24.10.19: 
 

«Ordføreren orienterte om at rådmannen tilrår at saken utsettes. Dette på bakgrunn av at 
kommunen har mottatt et brev fra Hafjell Alpinsenter sin advokat. Rådmannen opplever at brevet 
gir en dreining av saken som gjør kommunens rolle som forurensningsmyndighet uklar, og at det 
tillegges kommunen oppgaver og myndighet som etter rådmannens syn er tillagt 
påtalemyndigheten. Det er dermed en fare for at brevet som ble mottatt av Hafjell alpinsenter vil 
skape et feilaktig inntrykk av sakens kjerne.  
 
Rådmannen ønsker å klargjøre kommunens juridiske plikter og ansvar. Dette innbefatter 
eksempelvis hvem som er part i saken i de ulike stadier fram til påtalemyndigheten eventuelt tar 
ut siktelse.  
 
Dette er en sak av prinsipiell karakter, og det er særdeles viktig at kommunestyret får en presis 
innføring i prosessen ved behandling av forurensningssaker som dette, samt det juridiske ansvaret 
før en beslutning skal tas.» 

 
 
Saksutredning: 
 
Kommunedirektørens kommentarer til kommunestyremøte den 26.09.19  
I kommunestyret den 26.09.19 ble det blant annet uttalt at det finnes andre virkemidler kommunen 
kan benytte, at saken bør løses ved en dialog med Hafjell alpinsenter AS (heretter forkortet Hafjell 
alpinsenter) og at kommunen ikke har for vane å anmelde forhold. Det eneste virkemiddelet som kan 
benyttes i denne saken fremgår av forurensningsloven kapittel 10, og er delegert til politiet. 
Kommunen som forurensningsmyndighet har et ansvar for å sørge for at loven blir overholdt og 
respektert av innbyggerne. Dersom et slikt forhold ikke anmeldes, gir det signaler til innbyggerne om 
at overtredelser av forurensningsloven og tilhørende forskrifter som gjødselvareforskriften ikke får 
konsekvenser. Et slikt signal vil gi alvorlige følger. Vi risikerer at andre innbyggere og foretak ikke 
kommer til å respektere regelverket. Saken vi står overfor i dag er en av de alvorligste 
forurensningssakene vi har hatt i Øyer kommune. Det er viktig at kommunestyret reagerer raskt, 
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særlig med tanke på den etterforskningen politiet skal gjøre. Det er ikke kommunen sin jobb å foreta 
en full etterforskning av saken. Kommunedirektøren mener at de opplysningene som ligger til grunn 
for saken og lovenes formål og bestemmelser gir kommunen tilstrekkelig grunnlag og en plikt til å 
anmelde forholdet.  
 
 
Generell informasjon 
Hafjell alpinsenter har spredt store mengder med husdyrgjødsel i utmark. Husdyrgjødsel anses som 
forurensning, og det er forbudt å forurense med mindre forurensningsmyndigheten gir tillatelse eller 
det er gitt unntak i lov eller forskrift. I denne saken har ikke kommunen gitt tillatelse og det foreligger 
heller ingen unntak i lov eller forskrift.  
 
All makt, frihet og plikter som kommunen har, er delegert fra lovgiver på Stortinget. Stortinget har en 
forventning om at kommunene utfører disse oppgavene i tråd med lovgivningen. Lover vedtatt på 
Stortinget må etterleves og respekteres på lokalt nivå, og i mange saker har kommunen lite frihet og 
handlingsrom. Lovgiver har vedtatt regler om hvordan brudd på forurensningsloven skal håndteres. 
Kommunen er kjent med en alvorlig forurensningssak, hvilket utgjør en plikt for kommunen til å 
anmelde forholdet. Det viktig at en sak som denne følges opp og tas på alvor av Øyer kommune. 
 
Kommunedirektøren tok kontakt med miljøkoordinator i Innlandet politidistrikt den 08.11.19 for å få 
veiledning i saken. I tråd med kommunedirektørens tidligere saksfremlegg mener også politiet at det 
foreligger et alvorlig brudd på forurensningsloven og at det nødvendig å anmelde forholdet. Dersom 
kommunen velger å ikke anmelde, har politiet signalisert at de kommer til å følge opp saken av eget 
initiativ. Kommunedirektøren anbefaler likevel at kommunestyret anmelder forholdet, da en 
anmeldelse vil gi signaler til politiet, lovgiver og innbyggere om at kommunen følger de plikter og 
oppgaver som er tillagt kommunen i forurensningsloven. Politiet ønsker å samarbeide med 
kommunen i forbindelse med utforming av en anmeldelse.  
 
Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn) utarbeidet en veileder i 
samarbeid med Økokrim i 2002. Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd av 
forurensningsloven er ment som et hjelpemiddel til forurensningsmyndigheten i arbeidet med 
miljøsaker. Veilederen understreker at kommunen har en plikt til å anmelde alvorlige overtredelser; 

«Begrunnelsen for å bruke straff er først og fremst den allmennpreventive effekten straff har, det 
vil si at straffen virker avskrekkende på andre som får høre om saken. Straffen kan også ha en 
individualpreventiv effekt, slik at den straffede begår nye overtredelser i fremtida.  
Terskelen for at noe er straffbart er lav ved overtredelse av forurensningsloven. Anmeldelse bør 
likevel begrenses til de mer alvorlige overtredelsene, der en drar klar nytte av straffens 
allmennpreventive eller individualpreventive effekt. Å være tilbakeholden med å anmelde kan 
imidlertid føre til at respekten for forurensningsloven og tilliten til forvaltningen svekkes hos 
publikum. Tilsynsorganet [her kommunestyret] har en plikt til å melde fra til politiet om alvorlige 
overtredelser av forurensningsloven, jf. tilsynsbestemmelsen i fl § 48.» 

 
I forurensningsloven § 48 har lovgiver redegjort for forurensningsmyndighetens oppgaver. 
«Forurensningsmyndigheten skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å motvirke 
forurensninger […] og se til at reglene i loven og vedtak i medhold av loven bli fulgt» jf. annet ledd. I 
veilederen tolket Klima- og forurensningsdirektoratet bestemmelsen dithen at kommunen har en 
plikt til å anmelde alvorlige overtredelser. En slik tolkning er også i samsvar med forurensningslovens 
oppbygging og oppgavefordeling der politiet har delegert myndighet til å straffeforfølge 
overtredelser, mens øvrige oppgaver er tillagt kommunen på kommunalt nivå.  
 
Miljøkriminalitet har i de senere årene fått større plass på den politiske dagsorden. Klima- og 
miljødepartementet uttalte i juni i år at de ønsker å gi økte strafferammer for miljøkriminalitet, og at 
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miljøkriminalitet er trussel mot mennesker og miljøet rundt oss. Politidirektoratet uttaler i et 
rundskrivi at miljøkriminalitet skader samfunnets fellesgoder, og at ulovlig miljøpåvirkning 
representerer en belastning som kommer i tillegg til den påkjenning lovlig virksomhet utgjør for 
miljøet. Videre fremgår følgende av rundskrivet; «Ved å reagere raskt og med nødvendig strenghet 
ved uaktsom forvoldelse av fare, vil straffeforfølgning kunne ha betydelig preventiv effekt og dermed 
bidra til å spare menneskelig lidelse og redusere samfunnsøkonomiske tap.» Politiet er imidlertid 
avhengig av et godt samarbeid med kommuner for å få kjennskap til disse sakene slik at de kan følges 
opp i tråd med de sentrale styringsdokumentene. Miljødirektoratet har også gitt sterkt uttrykk for 
viktigheten av å følge opp forurensningssaker som denne i en telefonsamtale med kommunen.  
 
Kommunen skal være varsom med å kreve opplysninger fra en part før forholdet er anmeldt til 
politiet. Det betyr at kommunen på et tidlig tidspunkt må koble inn politiet, slik at mistenkte får 
rettigheter etter straffeprosessloven (eksempelvis rett til å uttale seg (eller ikke uttale seg), innsyn i 
saksdokumenter osv.). Det betyr at kommunen sjelden får kartlagt alle forhold i en sak før forholdet 
er anmeldt til politiet. Terskelen for å anmeldelse bør derfor være lav i en sak som ikke er 
tilstrekkelig opplyst. I brev fra Hafjell alpinsenter datert 19.11.19 skriver de at de vil være tilstede 
under kommunestyremøte, og at de kan svare på spørsmål. Kommunedirektøren fraråder på det 
sterkeste at det stilles spørsmål til Hafjell alpinsenter og viser her til veileder om bruk av straff som 
virkemiddel ved brudd av forurensningsloven; «Før saken er avgjort av politiet, bør 
forurensningsmyndigheten ikke kreve opplysninger om eller utøve annen tilsynsvirksomhet rettet 
mot det anmeldte forholdet.» Frem til nå har kommunen kun bedt om nødvendige opplysninger for å 
kunne ta stilling til om forholdet burde anmeldes, det bør ikke bes om ytterligere opplysninger på 
dette stadiet. Hafjell alpinsenter har et vern mot selvinkriminering som kommunestyret må 
respektere, jf. straffeprosessloven § 90.  
 
Behov for å gi pålegg om undersøkelser 
Kommunen har hjemmel til å pålegge et foretak til å gjennomføre undersøkelser for «å fastslå om og 
i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning» samt hvordan forurensningen skal 
motvirkes, jf. forurensningsmyndigheten § 51. Pålegg om undersøkelse er delegert til teknisk sjef 
(med tittel tjenesteleder etter omorganisering). Kommunedirektøren ønsker å gi et pålegg om 
undersøkelser i samarbeid med politiet, dersom forholdet blir anmeldt. Dersom forholdet ikke blir 
anmeldt, må kommunedirektøren inngå en dialog om politiet for å avklare om et pålegg skal gis ifm. 
en etterforskning eller om kommunen uavhengig av politiet skal gi et slikt pålegg. Det vil kunne være 
et behov for å gi pålegg om undersøkelser uansett for å utelukke at forurensningen har medført 
skader, eksempelvis vannprøver.   
 
Likebehandling  
Et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp som kommunen er bundet av sin saksbehandling er 
likebehandling blant borgerne. Kommunen gir gårdbrukere som ikke overholder bestemmelsene gitt 
i gjødselvareforskriften en reduksjon i produksjonstilskuddet som en reaksjon. Øyer kommune vil 
utøve forskjellsbehandling blant sine innbyggere dersom denne forurensningssaken ikke anmeldes, 
sammenlignet med gårdbrukere som får straff for langt mindre alvorlige overtredelser. Videre er det 
viktig at forurensningsloven og gjødselvareforskriften håndheves likt i hele Norge. Dersom alvorlig 
forurensning medfører politianmeldelser i kun enkelte kommuner, medfører dette 
forskjellsbehandling blant landets borgere. Forvaltningen har en plikt til å utøve god forvaltningsskikk 
og utøve likebehandling blant borgerne. Når loven legger opp til å at kommunen har en plikt å 
anmelde alvorlige brudd på forurensningsloven, vil en anmeldelse ivareta hensynet til god 
forvaltningsskikk og likebehandling.   
 

 
i RPOD-2008-8 



  Sak 149/19 

 Side 73 av 94   

Utslippstillatelse  
For at spredning av husdyrgjødsla skulle vært lovlig, måtte Hafjell alpinsenter søkt om 
utslippstillatelse jf. forurensningsloven § 11.  
 
Forurensningsmyndigheten ville da sendt saken over til landbrukskontoret for å få en landbruksfaglig 
vurdering. Landbrukskontoret ville bedt om en gjødslingsplan som baserer seg på jordanalyser, 
forventet kultur på arealet og forventet avlingsnivå. En gjødslingsplan må utarbeides av en med 
faglig kompetanse, for eksempel norsk landbruksrådgivning eller ved bruk av tilfredsstillende 
planleggingsverktøy. Reglene rundt gjødselplanlegging er regulert i forskrift om gjødselplanlegging. 
Forurensningsmyndigheten ville ved en søknad om utslippstillatelse hatt mulighet til å stille vilkår i 
tillatelse etter blant annet gjødslingsplan og anbefaling fra landbrukskontoret, jf. forurensningsloven 
§ 16. Det uansett ikke sikkert at foretaket ville fått en slik utslippstillatelse. 

Ulike roller 
Kommunestyret 
Kommunen er forurensningsmyndigheten på kommunalt nivå, jf. forurensningsloven § 81. 
Kommunestyret har et ansvar for at forurensningsloven blir fulgt og respektert av innbyggerne. 
Kommunestyret har også en plikt til å anmelde alvorlige overtredelser av forurensningsloven.  
 
Landbrukskontoret 
Det er landbrukskontoret som først oppdaget forurensningen. Landbrukskontoret vurderte om det 
burde iverksettes strakstiltak for å begrense forurensningen. Tiden som gikk fra gjødsla ble spredt 
frem til kommunen fikk kartlagt forurensningens innhold og omfang, medførte at det var lite som 
kunne gjøres for å bedre situasjonen. Det tok nærmere to måneder fra landbrukskontoret tok 
kontakt med Hafjell alpinsenter til de svarte på de spørsmål kommunen stilte, slik at kommunen 
hadde tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det var behov for å iverksette nødvendige tiltak for å 
begrense forurensningen jf. forurensningsloven § 7. Det er kommunestyret som har myndighet etter 
forurensningsloven, og enkelte bestemmelser er delegert til kommunedirektøren og tjenesteleder. 
Landbrukskontoret har derfor ikke myndighet etter forurensningsloven til å gjøre noe mer enn det de 
har gjort i denne saken. 
 
Politiet 
Politiet er avhengig av et samarbeid med kommuner for å avdekke alvorlig miljøkriminalitet. Det er 
politiet som har fått delegert myndighet til å benytte straff som virkemiddel i enkelte 
forurensningssaker, jf. forurensningsloven § 78.  
 
Hafjell alpinsenter  
Hafjell alpinsenter er ikke part i saken før politiet tar ut en siktelse. Det betyr at foretaket ikke har 
rett til uttale seg, og kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret ikke legger vekt på tidligere 
innsendte brev og evt. nye brev fra Hafjell alpinsenter som sendes inn rett før kommunestyret for å 
påvirke sakens utfall. Frem til nå er det ingen dokumentasjon som er gitt fra Hafjell alpinsenter som 
gir opplysninger om feil i faktum. Blir forholdet anmeldt vil Hafjell alpinsenter få anledning til å uttale 
seg og dermed vil kontradiksjonsprinsippet bli ivaretatt.   
 
Hjemmel 
Kommunedirektøren har aldri vært i tvil om forholdet er en overtredelse av forurensningsloven § 7. 
Et grunnleggende prinsipp i norsk rett er at det skal benyttes særlovgivning som rettslig grunnlag der 
det foreligger særlovgivning. Gjødselvareforskriften er en særlovgivning som blant annet regulerer 
forurensning av husdyrgjødsel. Etter uttalelser fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har 
kommunedirektøren kommet frem til at gjødselvareforskriften ikke kan brukes som rettslig grunnlag 
i denne saken, da Hafjell alpinsenter er et foretak som ikke driver med landbruksvirksomhet. Det 
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fremgår ikke direkte av forskriften at den kun rammer aktører i landbruksvirksomhet, og det er 
direktoratenes indirekte tolkning av formålet med forskriften som er grunnlaget for deres uttalelser.  
Bakgrunn  
I sommer fikk Øyer kommune ved landbrukskontoret en melding om at det var spredt husdyrgjødsel i 
nyanlagte traséer og nedfartsløyper i Hafjell. Landbrukskontoret dro på en befaring den 02.07.19. 
Det var spredt husdyrgjødsel på et større område ovenfor Nysetervegen og helt opp til toppen av den 
nye 6-seterheisen, som ligger kort avstand fra værradaren på Hafjelltoppen. Det ble under 
befaringen ikke kartlagt det totale arealomfanget av spredningen. 

Det var spredt husdyrgjødsel på bar jord, uten at dette var jordarbeidet inn i jorda. I nedfartsløypene 
var det laget grøfter på tvers av fallet. Det var spredt husdyrgjødsel i grøftene. Det var spor etter 
graving av vann på jordoverflaten og i grøftene. Flere steder var det spor etter at jord og 
husdyrgjødsel hadde rent utover i terrenget.  
 
Landbrukskontoret har vært i kontakt med Hafjell alpinsenter AS (Tommy Viken) for å få en nærmere 
redegjørelse for hva som har skjedd. Etter flere henvendelser er det kommet fram at det er spredt ca. 
525 m3 husdyrgjødsel på ca. 142 daa, noe som gir 3,7 m3/daa. Det var sådd, og ikke jordarbeidet. 
Kommunen ble opplyst om at hensikten med å spre husdyrgjødsel var for å få etablert grasdekke i 
traséer og nedfartsløyper der det var gravd.  
 
Mengden som er spredt samt størrelse på arealet er opplysninger gitt av Hafjell alpinsenter AS. Øyer 
kommune har vært på en befaring og tatt bilder. Kommunen har ikke målt opp arealet, og legger til 
grunn at opplysningene fra Hafjell alpinsenter AS er korrekte. Det er heller ikke grunn til å betvile at 
opplysningene gitt av Hafjell alpinsenter AS.  
 
Forurensningsloven  
Følgende fremgår av forurensningsloven § 7 første ledd;  
«Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 
lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.»  
 
Hafjell Alpinsenter AS har bestilt over 500 tonn med husdyrgjødsel og har spredt eller bedt noen om 
å spre gjødsla i utmark. Husdyrgjødsel anses som forurensning jf. forurensningsloven § 6 første ledd 
bokstav 1. Husdyrgjødsel er et fast stoff som kan utgjøre en skade eller ulempe for miljøet dersom 
det for eksempel spres i naturen og påvirker flora eller spres i bekker eller vassdrag og kommer til 
drikkevannskilder.  
 
Forurensningen er ikke omfattet av unntakene gitt i forurensningsloven §§ 8 eller 9. Hafjell 
alpinsenter har ikke søkt om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Forurensningen utgjør 
en overtredelse av forurensningsloven § 7 første ledd.  
 
Gjødsla er for lengst spredt ned i bakken og avrent, og det er derfor ikke mulig å iverksette tiltak for å 
rette forholdet. Den eneste sanksjonen som er aktuell er straffeansvar for forurensning jf. 
forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a. Bestemmelsen er delegert til politiet, og Øyer 
kommune må derfor anmelde forholdet. Det vil kunne være aktuelt å ta vannprøver i bekker og 
vassdrag for å sjekke om vannet er forurenset. Det kan også bli aktuelt å kartlegge hvordan 
vegetasjonen i nærheten av alpintraseen har blitt påvirket av gjødsla.  
 
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, heretter forkortet gjødselvareforskriften  
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har i sine uttalelser gjort det klart at forurensningsloven 
bør brukes som rettslig grunnlag, og at gjødselvareforskriften i hovedsak er rettet mot gårdbrukere i 
sin landbruksvirksomhet. Hafjell alpinsenter er et foretak som ikke driver med landbruk og gjødsla er 
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ikke spredt i tilknytning til landbruksvirksomhet. Det fremgår av forurensningsloven § 8 første ledd 
nr. 1 at plikten til å unngå forurensning ikke gjelder vanlig forurensning fra jordbruk mv. Siden Hafjell 
alpinsenter ikke har spredt gjødsel i tilknytning til landbruksvirksomhet, er unntaket i § 8 første ledd 
nr. 1 ikke relevant i denne saken. 

Bruk og spredning av husdyrgjødsel er strengt regulert i gjødselvareforskriften og i forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Det er for eksempel slik at gjødsla ikke må spres 
i utmark og nærmere bekker og vassdrag enn 2 meter. Det skal også spres i henhold til 
gjødslingsplan, jordprøver og forventa bortført næringsstoff med avling. Gjødselvareforskriften 
setter begrensninger for spredning av husdyrgjødsel, og selv om det ikke er spredt gjødsel i 
tilknytning til landbruksvirksomhet, bør forurensningens alvorlighet tolkes i lys av 
gjødselvareforskriften.  
 
Forurensningens omgang, fare for skade og ulemper  
Kommunedirektøren mener at overtredelsen er alvorlig ut fra mengden som er spredt, 
arealomfanget, at det er spredt i utmark, helling på arealet, høyde over havet og mulige 
konsekvenser av forurensningen. Hafjell alpinsenter AS har spredt husdyrgjødsel på ca. 142 daa. Det 
store arealet og hellingen på arealet medfører at det er en stor fare for avrenning til blant annet 
vassdrag, vannkilder og annen vegetasjon. Dette kan medføre store konsekvenser, blant annet 
forurensning av drikkevannskilder, ubalanse og konsekvenser for vegetasjonen i området og økt 
næringsstofftilførsel til vassdrag. Videre er området mye brukt til friluftsliv, og spredning i utmark 
kan få uheldige konsekvenser for de som benytter dette området (eksempelvis helserisiko og 
hygieneforhold). Arealets høyde over havet tilsier at det er lavere næringsopptak i vegetasjonen 
rundt. Dette er problematisk med tanke den store mengden som er spredt.  
 
Mengde husdyrgjødsel som er spredt tilsvarer nesten en vanlig gjødsling av eng til første slått. Om 
det blir spredt på eng, vil det være planter som tar opp næringsstoffene i gjødsla i takt med 
næringsbehovet. Dersom det blir spredt i åpen åker, skal husdyrgjødsla jordarbeides inn i jorda. I 
begge tilfeller spres husdyrgjødsla på produktiv jord der plantevekst tar opp næringsstoffene, og de 
blir bortført med avling. I dette tilfelle er det spredt gjødsel på et areal som stort sett består av 
uproduktiv jord. Dette betyr at faren for avrenning av næringsstoffer er stor, og mye større enn 
spredning av husdyrgjødsel på fulldyrket mark. Det er også alvorlig at husdyrgjødsla ikke ble 
nedmoldet (arbeidet inn i jorda ved harving eller pløying), og at den dermed ble liggende på 
overflaten. For eksempel er det krav i gjødselvareforskriften § 24 nr. 3 at husdyrgjødsel spredt på 
åpen åker skal nedmoldes innen 18 timer. Dette er ikke gjort, og heller ikke forsøk på dette.  
 
For gårdbrukere er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel i utmark. Utmarksareal er areal som ikke 
oppfyller kravene til å være fulldyrket mark, overflatedyrket mark eller innmarksbeite. Øyer 
kommune ved landbrukskontoret mener at arealet som det er spredt husdyrgjødsel på er å regne 
som utmarksareal, og det er ikke av betydning at det er regulert til alpinformål.  
 
Hafjell alpinsenter AS skriver til kommunen at de har spredt husdyrgjødsel for å få raskere 
revegetasjon. De ønsket at løypene skulle bli grønnere på kort tid. Kommunen ser at hensikten med å 
revegetere raskt er bra for å hindre erosjon, men kommunen anser det som særdeles kritikkverdig at 
man sprer så store mengder med husdyrgjødsel (forurensning) i utmark uten å undersøke om dette 
er tillatt. Kommunedirektøren vil presisere at et forhold blir ikke lovlig selv om intensjon er god. Bruk 
av husdyrgjødsel gir trolig raskere revegetasjon, men slik det er gjort i dette tilfelle representerer det 
en vesentlig forurensningsfare.  
 
Det fremgår av forurensningsloven § 1 at formålet er «å verne det ytre med miljø mot forurensning 
og å redusere eksisterende forurensning… Loven skal forsikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 
forurensninger… ikke fører til helseskade, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon 
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og selvfornyelse». Gjødselvareforskriftens formål jf. § 1 er å «forebygge forurensningsmessige, 
helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk 
opphav og legge til rette for at disse produkter kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også 
bidra til en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold.» 
Forurensningslovens og gjødselvareforskriftens formål tilsier at denne saken må sendes til politiet for 
videre oppfølging. Videre fremgår av forarbeidene til forurensningsloven at overtredelser bør 
medføre straff, og lovgiver viser særlig til allmenn- og individualpreventive hensyn.  
 
Delkonklusjon  
Mulige konsekvenser samt omfanget av forurensningen medfører at forholdet er en alvorlig 
overtredelse av forurensningsloven.  
 
 

Kart 

 



  Sak 149/19 

 Side 77 av 94   

 

Iht. opplysninger gitt fra Hafjell alpinsenter antar kommunen at det spredt husdyrgjødsel på 
området som er markert med rødt på kartene overfor. 

 

Konklusjon 

Etter en vurdering av forurensningsloven og den formål, forarbeidene, veileder og rundskriv samt 
anbefalinger fra politiet og Miljødirektoratet, mener kommunedirektøren at denne saken må 
anmeldes. Kommunen vil vise lite lojalitet og respekt overfor lovgiver dersom forholdet ikke blir 
anmeldt. 

 
Kommunedirektørens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av forurensningsloven § 7 
første ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet for videre oppfølging etter 
forurensningsloven § 78.  

 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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201713 - DETALJREGULERING - LISETRA, LI NORDRE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201713  
Arkivsaksnr.: 17/1912     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
150/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram datert 23.9.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisætra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. Beslutningen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-9. Beslutningen er 
begrunnet i uønsket utvikling med regulering via planprogram, fremfor å avvente 
reguleringsarbeid inntil kommunedelplan er fastsatt. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Lisætra, Li Nordre.   
 
Bakgrunn for planarbeidet/planprogrammet er å legge til rette for utbygging av 
fritidsbebyggelse på del av eiendommen 28/5 ved Lisætra i Øyer. Arealet er vist som LNF-4- 
område i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 

 
Planområdet ligger i berøring med 
eller i nærhet av gjeldende 
reguleringsplaner for Haugan, 
Haugan vest, Del av Haugen, 
Lisætra 2 og Sæterberget. Alle 
disse planene har fritidsbebyggelse 
som hovedinnhold.  
 
Det ligger også tre uregulerte 
fritidsboliger i umiddelbar nærhet 
av planområdet. 
 
Planområdet utgjør ca. 5 daa. Hovedtiltak i planen vil være å etablere 4-6 fritidsboliger, med 
adkomst fra Hornsjøvegen. 



  Sak 150/19 

 Side 79 av 94   

 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 
12-9.  
 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Structor AS på vegne av Vestsida Eiendom AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger mellom Hornsjøvegen og vegen til Haugan vest.  
 
Gjeldende planer  
Planområdet omfatter hemsetra til landbrukseiendom 28/5. Arealet er i Kommunedelplan 
Øyer sør, disponert til LNF-område.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Konsekvensvurdering 
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert i oppstartsmøtet at tiltaket 
kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 
(områder som ikke er i samsvar med overordnet plan). Det må derfor utarbeides et 
planprogram for planen og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomføres en 
konsekvensutredning for de tema planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i Byavisa, samt brev til berørte parter den 14.12.2017. 
Planprogrammet ble lagt ut på kommunens hjemmeside under «Planer på høring, - varsel om 
oppstart». Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram 
var satt til 31. januar 2018. Planprogrammet er senere ettersendt til Fylkesmannen i mai 
2019, da Fylkesmannen ikke mottok planprogrammet og varslingen på samme tid som de 
øvrige berørte. 

Reguleringsplan del av Haugen

Reguleringsplan Haugan BF6

LNF – område m/spredt 
fritidsbebyggelse nåværende

Lisetra
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Innkomne innspill og merknader er gjengitt og oppsummert i pkt. 3 i planprogrammet med 
forslagsstillers kommentarer. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er innarbeidet 
i planprogrammet.  
 
Vurdering: 
MEDVIRKNING 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 14.12.2017 til 31.1.2018 er det 7 uker. I forhold til kommunedirektøren (KD) sin 
vurdering av høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
 
MERKNADER PLANPROGRAM 
Merknader– og endringer i planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet, - nye tema:  
 

6. Landskap 
– Bestemmelser i kommunedelplan for Øyer sør tillater ikke bygging i terreng 1:3 eller 

brattere 
9. Jordressurser 
-  I utredning om landskap og terreng skal 0-alternativet beskrives og hvilke  

konsekvenser planlagt utvikling vil ha for landskapsbildet.  
- Regler om estetikk og byggeskikk skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 
KD har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og mener 
innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte planprogrammet. KD 
har noen kommentarer.  
 
I pkt. 7.3.4 (Nasjonale mål og retningslinjer) og pkt. 8.1 (Utredningsbehov) nr.3 skal også 
«Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål», - Parisavtalen og nasjonale mål om 
reduksjon av CO2, tas inn.  
 
I merknad fra Oppland fylkeskommune ber de om utfyllende utredning og drøfting av 
bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling. Dette omfatter vurdering av utnyttelsesgrad, 
terrenginngrep, bevaring eksisterende vegetasjon/unngår flatehogst, behandling av 
overvann ved fordrøyning, oppvarming/fornybar energi, bærekraftig materialbruk.  
 
KD forslår at dette legges til som nytt tema.  
Tema 19.  Klima- og miljøhensyn, - utdypes i planbeskrivelsen. 
Dette innbefatter bærekraftig hytte og destinasjonsutvikling, Bærekraftig materialbruk, Bruk 
av fornybare materialer og fornybare energikilder. Planlegging og utbygging utfra prinsipper 
for sirkulær økonomi, - gjenbruk av materialer, resirkulering, sikring av materialer og 
ressurser slik at de ikke kommer ut av kretsløpet/hindre at ressurser havner i deponi som 
miljøgift men i stedet fraksjoneres, gjenvinnes mv.  
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Drøftingen legges til som et nytt punkt under 8.1 og 8.2 - nytt tema 19 Klima, miljø og 
bærekraftig utvikling.  
 
 
Framdriftsplanen i kap 7.1 ansees fra KD som urealistisk. Det må forventes minimum 6 ukers 
saksbehandlingstid fra fullstendig planforslaget kommer inn til det kan forventes lagt frem til 
1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget. Resten av framdriftsplanen må forskyves 
tilsvarende.  
 
 
PLANOMRÅDE 

 
Området er planlagt bebygget med 4 – 6 hytter. Arealet er oppgitt til 4816 m2. 
 
 
TERRENGFORHOLD – HELLNINGSMESSIGE FORHOLD 
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1:3 =33 % eller 18.43 grader 
1:4 =25 % eller 14.0 grader 
1:5= 20 % eller 11.3 grader 
1:6 = 16 % eller 9.4 grader 
 
I planområdet er det kun de 
blå og grønne områdene som 
åpner for bebyggelse ut fra de 
føringer til terrengfall som er 
gitt i kommunedelplan Øyer 
sør, dvs. terreng skal ikke ha 
hellning på 1:3 eller brattere.  
 
 

 

  
 
I henhold til tabell stigning over er: 
Rød sone – 45 grader tilsvarer 1:1 eller 99 % fall/stigning 
Gul sone – 31 grader tilsvarer 1:1.66 eller 60 % fall/stigning 
Grønn sone – 17 grader tilsvarer 1:3.2 eller 30 % fall/stigning 
Blå sone – 6 grader tilsvarer 1:9.5 eller 10.5 % fall/stigning 
 
Planområdets vil kreve en helt annen utbygging og bygningstype enn frittliggende 
bebyggelse på grunn av terrengmessige forhold. Om dette skal bebygges må det 
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dokumenteres hvordan bebyggelse tilpasses terreng, løsning på parkering mm. I forhold til 
tilgrensende bebyggelse er dette frittliggende hytter og småskalabebyggelse med moderate 
dimensjoner i høyder, fotavtrykk mm. Etter KDs vurdering må utbygging tilpasses 
tilgrensende struktur og dimensjoner i eksisterende bebyggelse. Det vil derfor bli stilt 
utfyllende krav til visualisering, estetikk, dokumentasjon av bygningstype, dimensjoner, 
tilpasning av bygningsvolumer/småskalsbebyggelse, terrengtilpassning mv. i utredninger og 
plandokumenter.  
 

 
Illustrasjon sett fra Haugan mot Lisætra, Li Nordre 

 
Illustrasjon sett fra planområde mot Mosætertoppen 

 
Eiendommens historiske bruk 
Eiendommen er del av landbrukseiendom, og seter og fjøs tett inn til Hornsjøvegen. På gamle 
ØK-raster fremgår at eiendommen tidligere var gjødslet beite. I 2015 ble området endret fra 
innmarksbeite til jorddekt fastmark, etter befaring fra landbrukskontoret i periodisk 
ajourhold av AR5. Alternativ bruk av arealet dersom det ikke skal reguleres vil være 
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skogproduksjon. Tilbakeføring til innmarksbeite er mulig, men i et så nedbygd området som 
Lisetra er, vil dette være en sekundær løsning. 
 
 
Planområdet i forholdet til kommunedelplan Øyer sør 
KD viser til Oppland fylkeskommunes merknad om at planområdet kan betraktes som en 
utvidelse og/eller fortetting av eksisterende hytteområde. De påpeker videre at denne gir 
mange føringer for det videre planarbeidet.  
 
KD har vurdert det dit hen at planprogrammet innehar det som må til for at det kan legges 
frem for politisk behandling. I vurdering før oppstartsmøtet anså KD dette marginale 
området på Lisetra som et areal mellom eksisterende områder for fritidsbebyggelser, og at 
en utvikling her vil føre til en fortetting i området, uten at man går over i uberørte områder 
og tar hull på nye områder. I dag står det en landbruksbygning så å si ute i vegbanen på 
eiendommen.  Eiendommen er pr definisjon seter, men det er verken seterdrift eller 
beitebruk på eiendommen.  
 
Planområdet er ikke avsatts om byggeområde i kommunedelplan Øyer Sør. KD ser en 
utvikling der det nå kommer flere planinitiativ utenfor områder avsatt i kommunedelplan 
Øyer Sør. Utbyggere forventer å kunne regulere i strid med overordna plan. KD mener det er 
behov for å sikre at alle utbyggingsplaner blir vurdert i en overordnet plan, før det 
igangsettes utbygging. Det har kommet noen mindre planer, som har sluppet igjennom. 
Dette ble gjort fordi det var forventet at kommunedelplanen Øyer Sør var revidert innen kort 
tid. Dette arbeidet har beklageligvis dratt ut i tid. Det har nå kommet til flere nye 
planinitiativ, og KD ser nå et tydelig behov for å stoppe alle planer som ikke er i tråd med 
overordna plan, for å sikre at rulleringen av kommunedelplanen får det ønskede 
handlingsrommet for å legge nye føringer for utviklingen i området framover.  
 
Dette planinitiativet kom opp høsten 2017, og fikk ikke da noen signaler om at de ikke kunne 
sarte opp. Det er lagt ned et arbeid i å utarbeide planprogram. Det taler da for at 
planinitiativet bør få fortsette. Imidlertid har framdriften i arbeidet vært lav. Det har snart 
gått 2 år fra planprogrammet ble lagt ut på høring. Dette taler for at arbeidet bør stoppes, 
ved at kommunen ikke fastsetter planprogrammet. 
 
 
Konklusjon 
KD anbefaler at planprogrammet blir lagt frem for behandling i plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret med endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, og med KDs forslag 
til nytt utredningstema – tema 19. Planprogrammet inneholder de elementer KD mener må 
til for å kunne fremme planprogrammet til politisk behandling. Likevel ønsker ikke KD å 
innstille på at planprogrammet fastsettes. KD mener nye områder for utbygging av 
fritidsboliger må avklares i overordnet plan og at det ikke kan tillegges vekt at området er lite 
og må ansees som en fortetting av et allerede tett utbygd område.  
 
KD ser konturen av en uheldig utvikling, der utbyggere nå forventer å kunne regulere i strid 
med overordnet plan via planprogram. Argumentene som fremsettes for å kunne gjøre dette 
er at kommunedelplanen lar vente på seg, samt at tre planinitiativ er besluttet startet via 
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planprogram. Da KD forventet at kommunedelplan for Øyer sør ville bli revidert innen kort tid 
ble det åpnet opp for tre små reguleringsplaner i strid med overordet plan. Etter dette har 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør blitt forsinket i prosess. Dette er beklagelig, og 
det er stor forståelse for at utbyggere som har spilt inn byggeområder i 
kommunedelplanprosessen, nå er utålmodige. Likevel er det viktigere at arealutviklingen 
styres gjennom kommunedelplanprosess. For å komme inn på dette sporet er KD nå av den 
oppfatning at dette må innskjerpes uavhengig av størrelse på planområdet. KD anbefaler at 
planprogrammet avvises. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisetra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. Utbyggingen vil være i strid 
med kommunedelplan Øyer Sør, og arealutviklingen må styres gjennom rullering av 
kommunedelplanen før det kan åpnes for videre utbygging. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 19.11.2019 sak 69/19 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisetra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. Utbyggingen vil være i strid 
med kommunedelplan Øyer Sør, og arealutviklingen må styres gjennom rullering av 
kommunedelplanen før det kan åpnes for videre utbygging. 
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BESLUTNING OM PLANINITIATIV PLAN-ID 201903 - MOSETERTOPPEN -  BUÅSEN 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201903  
Arkivsaksnr.: 19/1199     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
151/19 Kommunestyret 28.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Oversendelse av planinitiativ, 28.6.2019 
2. Krav om å få fremlagt planinitiativ til kommunestyret for beslutning, 28.6.2019 
3. Krav om å få fremlagt planinitiativ til kommunestyret for beslutning, 20.9.2019 
4. Oversendelse av forslag til referat fra oppstartsmøte, 28.6.2019  
5. Forslag til referat fra oppstartsmøte 
6. Epost med kommentarer til referat av oppstartsmøte, 5.7.2019 
7. Utdrag fra veileder om reguleringsplanarbeid (side 43-47), KMD, udatert, men har 

erstattet veilederen fra 2011  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om planprogram Haugan Vest 2 (KST-sak 23/19) 
Vedtak om planprogram Ilseterura (KST-sak 91/18) 
Vedtak om planprogram Haugan BF 2 og 3 (KST-sak 95/19) 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er så omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan.  
 
Planinitiativet skal vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder innenfor 
kommunedelplanens avgrensning. Alle innspillene skal konsekvensvurderes hver for seg og 
samlet. I dette arbeidet vil egnethet, kulturlandskap, eksponering/synlighet, 
overvannsproblematikk mm være viktige elementer.   
 
Saksutredning: 
Bestilling av oppstartsmøte ble mottatt 17.6.2019 fra Structor for området Mosetertoppen-
Buåsen. Området ble oppgitt til å være ca. 375 daa, og innbefattet gbnr 155/1 og 15/1. Målet 
med planen var å regulere området for fritidsbebyggelse (% BYA 20-35), veger, 
skiløyper/alpine nedfarter og grønne korridorer.  
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Oppstartsmøtet ble avholdt 21.6.2019. Innledningsvis brukte forslagsstiller en del tid på å 
informere kommunen om hvilke aktører som sto bak planinitiativet og hva disse aktørene 
hadde bidratt med inn i Hafjell-området, samt hva de videre ville bringe inn. 
 
Innholdet i planen ble presentert og gjennomgått. Det ble vist forslag til plankart for deler av 
området, og det var noe samtaler rundt ulike deler i planen. Under vises innspill til 
kommunedelplanen for områdene, samt foreløpig skisse av reguleringsplan for deler av 
området. 

            
 
Forslag til referat ble kort gjennomgått og kommentert. Punkt 8 i utkast til referat ble lest 
opp i møtet. Utkast til referat var skrevet på forhånd, da kommunedirektøren (KD) hadde 
gjort en gjennomgang og vurdering av planinitiativet i forbindelse med forberedelse til 
oppstartsmøtet. Fra KDs ståsted var det ikke ønskelig med oppstart av reguleringsplan for 
annet formål enn evt. skiløyper og alpine nedfarter innenfor angitt planområde. 
 
Begrunnelsen til dette var: 

 Planområdets omfang (noe over 530 daa)/tar hull på et nytt stort område til 
byggeformål fritidsbebyggelse som i overordnet plan er avsatt til LNF4 og fremtidige 
alpine formål. 

 Planområdets eksponering generelt 
 Ønske om å vurdere innspillet sammen med øvrige innspill til kommunedelplan for 

Øyer sør. 
 
Det ble fra forslagsstiller stilt spørsmål om KD hadde anledning til å avvise planinitiativet. KD 
viste da til lovgrunnlaget, samt begrunnelsen for hvorfor det var et slikt lovgrunnlag. Det ble 
også informert om at forslagsstiller kunne kreve at planinitiativet ble fremlagt for 
kommunestyret for beslutning. Kommunestyret kan omgjøre KDs beslutning, slik at 
planarbeidet likevel kan starte opp med vanlig planprosedyre for regulering til formål som 
ikke er i tråd med overordnet plan. 
 
Ved forberedelse til oppstartsmøte med Structor for planoppstart av Mosetertoppen – 
Buåsen gjennomgikk KD informasjon innsendt i planinitiativet, og sammenholdt dette med  
arealplaner som gjelder i området. 
 
KD konkluderte med at planområdet omfattet ca. 530 daa. Planområdet dekket hele eller 
deler av tre reguleringsplaner (Gondoltoppen (2012), Mosetertoppen (2009) og Hafjell øvre 
del (1988)) og en del av området var uregulert. Uregulert andel utgjør i underkant av 30% av 
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planområdet. I kommunedelplanen er dette området avsatt til fremtidig alpinområde. 
Planområdet omfatter eiendommen 155/1, 155/1/669, 155/1/649, 16/1 og 15/1. 
 
Som forberedelse til møte om planoppstart hadde KD også sett på innspillene til 
kommunedelplan for Øyer sør for disse arealene: 

 Hafjell alpinsenter har innspill på deler av området (190 daa byggeområder) med 
moderat til høy utnyttelsesgrad på 20-35 %. Det er presisert at det bør være høyest 
utnyttelsesgrad i vestre del i forlengelse av Mosetertoppen sentrum. 

 Vestsia Invest har innspill på andre deler av området (ca. 150 daa byggeområde). 
Utnyttelsesgrad mellom 20 – 35 % BYA, med lavest % BYA i de øverste områdene. Det 
er estimert 300-400 enheter (35-40 000 m2 BYA ). 

 Statskog hadde innspill som kun viste at de ønsket områdene omregulert til 
fritidsboliger, uten angivelse av utnyttelsesgrad. 

 
I epost 24.6.19 fra Structor fremgår at det forventes at det nylig vedtatt «strategier for 
kommunedelplan for Øyer sør» var et av grunnlagene KD baserte sin avvisning på. Videre 
viser Structor til at planinitiativet fyller alle kriteriene som ligger i strategidokumentet, og at 
det er vanskelig at KD kan konkludere med at reguleringsforslaget ikke bør føre frem allerede 
før et planforslag med tilstrekkelige utredninger foreligger. 
 
28.6.2019 oversendes en utdyping av planinitiativet fra Structor Lillehammer AS. Dette er 
lagt ved saken i sin helhet, men refereres kort her: 

 Revidering av Kommunedelplan for Øyer sør lar vente på seg. Både Hafjell Alpinsenter 
og Vestsia Invest ønsker nye områder for prosjekter. 

 Kommunestyrets brev til Fylkesmannen i Oppland om tilsvar på hvordan kommunen 
skulle klare seg som selvstendig kommune ved hjelp av økt antall fritidsboliger. 

 Kommunen har åpnet for planarbeid i tre andre reguleringsplaner der formål er 
fritidsbebyggelse. Å nekte dette planinitiativet vil være forskjellsbehandling. 

 Ikke motstrid mellom innspillene fra Statskog, Hafjell Alpinsenter og Vestsia Invest. 
 Det arealet som ikke inngår i en reguleringsplan bør kunne tillates regulert til 

alpinformål. 
 Alle utredninger for vann/overvann innenfor planområdet vil bli gjort i planarbeidet. 
 Planprosessen for E6 kan ikke legge hinder for sluttføring av revidering av 

kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Referat fra oppstartmøte ble oversendt forslagsstiller 28.6.2019. Det var, som opplyst i 
møtet, tilføyd noen mindre elementer som ikke var avklart før møtet. 
 
I epost 5.7.2019 kommenterer forslagsstiller oversendt referat. Det er uenighet om hva som 
skal stå i referatet. Hva som ble kommunisert på oppstartsmøtet og uenighet som epost viser 
til, tas ikke videre her. Eposten er vedlagt saken. Referatet er ikke godkjent, så KD anbefaler 
at det avholdes et nytt oppstartsmøte dersom kommunestyret beslutter at planinitiativet 
skal føre videre til planprosess. 
 
20.9.2019 oversendes en ytterligere utdyping av planinitiativet fra Structor Lillehammer AS. 
Dette er lagt ved saken i sin helhet, men refereres kort her. Det er kun side 1 av 7 som 
bringer ny kunnskap inn i saken. 
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 17.9.2019 behandlet Fjellstyret grunndisponeringssak: 

 
 Det er ikke tatt hensyn til vilttrekk i tidligere planer, så det bør ikke vektlegges her 

heller. 
 I valgkampen har fremtidig fjellgrense være diskutert. Området ligger nedenfor det 

som oppfattes som en grense det er politisk enighet om. 
 Planinitiativet vil være i tråd med strategidokumentet som ble vedtatt for KDP KST-

sak 47/19 (23.5.2019). 
 Planarbeidet vil følge regler for planarbeid som ikke er i tråd med overordnet plan, 

med konsekvensutredninger og analyser som kreves. 
 

Vurdering: 
Planområdet fordeler seg slik: 
Kommunedelplan for Øyer sør – 144 daa (LNF4 og fremtidig alpinformål) 
Reguleringsplan for Hafjell Øvre del - 73 daa (alpinformål nåværende) 
Reguleringsplan for Gondoltoppen (plan-ID 201108) - 79 daa (idrettsanlegg) 
Reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-ID 118) - 235 daa (LNF og skiløyper) 
 
Området som ønskes regulert til fritidsbebyggelse i Mosetertoppen – Buåsen er i dag avsatt 
til andre formål/regulert til andre formål. Planinitiativet er derfor ikke i tråd med overordnet 
plan. Deler av området er også avskoget i 2011 og 2016 uten at dette var i tråd med 
vernskogbestemmelsene. Vernskogbestemmelsene gir spesielle prosedyrer for skogsdrift i 
slike områder. Disse ble ikke fulgt.  
  
KD har konkludert med at planinitiativet ikke bør føre frem før kommunedelplan for Øyer sør 
er revidert og de fremtidige byggeområdene er vedtatt i denne overordnede planen for all 
arealbruk i Øyer sør. Først da vil det være avgjort om Mosetertoppen – Buåsen kan bygges ut 
med fritidsbebyggelse. 
 
Lovgrunnlaget for å stoppe private planinitiativ er hjemlet i pbl § 12-8 2. ledd: 
«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis 
ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
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kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig 
underretning.» 
 
 
Under gis punkter for KDs vurderinger om hvorfor planinitiativet bør stoppes: 
 
Ikke i tråd med overordnet plan 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet arealplan for området. I prosessen med revisjon 
av overordnet arealplan skal nye arealinnspill vurderes hver for seg og samlet, slik at hele 
planområdet underlegges en vurdering av hvor det skal legges til rette for de ulike 
arealformålene. Det skal også gjøres en vurdering av arealformålene som allerede er i 
planen. Dette gjelder spesielt «byggeområder» som ikke er detaljregulert eller bygget ut i 
vesentlig grad i foregående planperiode.  Dersom det foreligger grunner som tilsier at de skal 
tas ut av planen, så bør dette gjøres for å ikke ha urealistiske buffere i planområdet. Det må 
da tas en vurdering og berørte parter skal forelegges spørsmål om disse skal videreføres eller 
kan tas ut av planen.  
 
Dersom det tillates oppstart av reguleringsplanarbeid for et så stort område med 20-35% BYA 
i strid med overordnet plan, vil dette svekke den forestående prosessen med revidering av 
kommunedelplan for Øyer sør. Regionale myndigheter har motforestillinger mot å åpne for 
store planinitiativ med omdisponering av gjeldende og avklart arealbruk. Regionale 
myndigheter kan stoppe planarbeidet med innsigelse begrunnet i manglende overordnet og 
koordinert håndtering av kommunedelplans fremtidige arealbruk sammenholdt med dette 
planinitiativet. 
 
Overordnet planprosess skal avgjøre størrelse på fremtidig arealbuffer til fritidsformål og 
turist- og fritidsformål 
I prosessen med revisjon av kommunedelplanen har det blitt satt opp oversikt på 
tomtereserver i gjeldende reguleringsplaner og planreserver (uregulerte arealer avsatt i 
kommunedelplan). Det er estimert at det er ca. 3000 regulerte, men ubebygde 
tomter/enheter. Altså byggeklare enheter i godkjente reguleringsplaner. Videre er det 
planreserver i kommunedelplan for Øyer sør for ytterligere ca. 3000 tomter/enheter. Total 
fritidsbuffer i kommunedelplanen er pr i dag 6000 enheter.  
 
Dette er en stor reserve, tatt i betraktning at det bygges ca. 200 hytter i året innenfor 
planområdet. KD mener det må vurderes i en overordnet prosess hvor stor planbuffer det 
skal være i den reviderte kommunedelplanen. Regionale planmyndigheter påpeker ofte at 
det ikke skal beslaglegges unødig mye areal til planbuffer for eksempelvis fritidsboliger. Det 
vil kunne resultere i innsigelser dersom bufferen blir for stor. I hvilke områder det er behov 
for buffer er også en overordnet vurdering som skal tas i kommunedelplan for Øyer sør. 
Dersom bufferen er feilfordelt, vil dette få konsekvenser for utvikling av andre deler av 
Hafjell.  
  
Ønske om «Utbyggingsgrense» 
Både fra lokalbefolkningen, deltidsinnbyggeren, regionale myndigheter og lokalpolitikere er 
det tatt til orde for en «utbyggingsgrense». I strategidokument «Kommunedelplan for Øyer 
sør - Mål og Strategier» (KST-sak 47/19, 23.5.2019) var en av strategiene for utvikling av 
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fritidsbebyggelse nettopp å få fastlagt en slik grense. Det vil da være viktig å enes om en slik 
grense før nye innspill til fritidsbebyggelse vurderes i rulleringen. KD har ikke begynt arbeidet 
med å vurdere en slik grense, men synes det er riktig å ikke anta planinitiativ i ytre sone av 
fritidsbebyggelsen mot fjellet nå når revisjon av kommunedelplanen er prosess.   
 
Eksponert område 
KD holder fast på sitt syn om at området ligger eksponert til for et stort omland, også innover 
i fjellet. Dette må vurderes i kommende kommunedelplanprosess, og bør sees i sammenheng 
med «utbyggingsgrense». I forrige prosess med kommunedelplan var det i forarbeidene til 
planen lagt ned mye jobb i vurdering av synlighet av fritidsbebyggelse. De områdene som ble 
innlagt ble vurdert opp mot denne kunnskapen.  
 
I pågående rullering av kommunedelplan vil også eksponering være et viktig tema. Da vil det 
være naturlig å evaluere resultatet av områder som nå er bebygd, og ut fra dette igjen se hen 
til hvor det er ønskelig at en eventuell ny fritidsbebyggelse brer seg ut. 
 
Ved å åpne opp for en planprosess der forslagsstiller ønsker å trekke fritidsbebyggelse fra 
Mosetra (ca. 820 moh) opp til Nysetra (ca. 920 moh), vil et eksponert område preget av natur 
og alpine nedfarter endres til et område preget av fritidsboliger.  
 
Bevaring av kulturlandskapselementer 
I gjeldende kommunedelplan fremgår at både Mosetra og Nysetra har 
kulturlandskapsverdier som må ivaretas.  Fra planbeskrivelsen hentes:  
«Mosetra er ansett som et kulturmiljø av stor verdi, og med stor opplevelsesverdi. Det er 
derfor viktig at utbyggingen i området rundt etterlater tilstrekkelig buffersoner rundt setra til 
at disse verdiene i størst mulig grad kan ivaretas. (…) «Mosetra ligger i dag ganske gjemt i 
skogen på nordsida av alpinanlegget, med klare kulturlandskapskvaliteter, og er spesielt 
sommerstid en viktig kvalitet på turstinettet i området.  Mosetra vil bli berørt av den store 
hytteutbyggingen og det er viktig at dens kvaliteter innarbeides og ivaretas så lang råd er når 
området skal detaljplanlegges. Også på Mosetra vil det være et viktig avbøtende tiltak for 
friluftslivet å ta vare på eksisterende turveger og skiløyper, og sette av tilstrekkelige brede 
korridorer til at løyper og stier fortsatt blir attraktive.  Forbindelsen Nysetra – Mosetra – 
Lisetra vil være viktig for helheten i turvegsystemet i dette området.» 
 
«Nysetra ligger allerede i dag sentralt i forhold til alpinanlegget.  Likevel har setra beholdt 
mange av sine kvaliteter som kulturlandskap og er attraktivt som turområde både sommer 
og vinter.»  (…) «Utbyggingen av alpintraseer til Buåsen vil også komme nær Nysetra, og 
bidra til en viss endring av setras karakter.  Avbøtende tiltak rundt Nysetra vil først og fremst 
være knyttet til å ivareta nødvendig vegetasjon i randsoner og som skjerm mellom 
alpintraseer og kulturlandskapet.  Videre må det legges vekt på å ivareta eksisterende 
turveger og løyper slik det er vist i planforslaget.» 
 
KD er av den oppfatning at området mellom de to seterområdene fremst i Hafjellområdet må 
vurderes i en større sammenheng, både på grunn av eksponeringen, men også på grunn av 
bevaring av kulturlandskapet på seterområdene. Området mellom setrene er under press, og 
det må tas en helhetlig vurdering av hvor det skal tilkomme nye byggeområder for 
fritidsboliger. Dette bør ikke løses gjennom planprogram. Både visualiseringen av innspillene 
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fra Hafjell Alpinsenter og Vestsia Invest og et utkast til plankart for deler av området viser at 
planinitiativet helt fjerner friareal/buffer mellom de to fremre seterområdene som i 
overordnet plan er sett på som viktige å hegne om.  
 
Angående påstand om forskjellsbehandling av næringsaktører i kommunen 
Disse reguleringsplanprosessene er i senere tid tillatt startet via planprogram: 

 Haugan Vest 2 – under 20 daa byggeområde (% BYA – 20%). Planforslag er ikke 
innsendt kommunen. 

 Haugan BF2-3 – ca. 50 daa LNF området. Det er ikke avklart hvor mye av dette som 
kan utgjøre byggeområde. Planforslag er ikke innsendt kommunen. 

 Ilseterura –  30 tomter øst for Lunnstadheisen – planen er nå vedtatt.  
 
De tre planprosessene det vises til, som har fått tillatelse til å starte planprosess via 
planprogram, er alle tre svært begrenset areal. Det er fortetting innenfor allerede godkjente 
reguleringsplaner.  
 
Haugan Vest 2 ligger nært et NAT område i kommunedelplanen. I forbindelse med innspill til 
revisjon av kommunedelplan ble det utarbeidet en naturrapport for området. Konklusjonen i 
den rapporten var at området ikke hadde regional eller nasjonal verdi. Det var ikke fredede 
eller rødlistearter i området.  
Ilseterura er et område med blokkmark, der byggeområdene ble holdt nær 
Hundersetervegen. Det ble ikke tillatt at bebyggelsen skulle ligge høyere i terrenget enn i de 
to tilgrensede planene, Steintjønnlia-Ilsetra og Lunnstaden. Hele området Ilsetra - Slåseterlia 
er typisk blokkmarksområde, der blokk-tettheten er størst øverst i området. Det var derfor et 
viktig plangrep at bebyggelsen ikke skulle overstige bebyggelsen i de tilgrensende 
planområdene. 
 
Begge planinitiativene er forelagt regionale myndigheter i regionalt planforum. Haugan Vest 
2-planen har også måtte ta hensyn til overflatevann fra planområdet oppstrøms eget 
planområde, da verken reguleringsplan for Haugan eller Haugan Vest har innarbeidet dette i 
sine planer. Derfor er det innregulert fordrøyning nedstrøm byggeområdene. I 
reguleringsplan for Ilseterura er det tatt hensyn til ura også inni byggeområdet. Planen har 
vært på høring, og regionale myndigheter har gitt ros til planforslagets grep for å tilpasse seg 
terrenget. Bebyggelsen vil ikke strekke seg lengre opp i planområdet enn høydekoten på de 
øverste hyttene på Ilsetra. 
 
KD har i disse tre planinitiativene lagt vekt på at utvidelsen er begrenset og skjer innenfor en 
reguleringsplan, og vil fortette tidligere regulert fritidsbebyggelse, til forskjell fra 
planinitiativet for Mosetertoppen – Buåsen, som berører tre reguleringsplaner og et 
uregulert område. I gjeldende kommunedelplan fremgår det også at området er ment som 
en buffer mellom Mosetra og Nysetra, for å sikre seterlandskapet/kulturlandskapet. KD 
mener en slik buffer er et så viktig planelement, at å fjerne den uten en helhetlig planprosess 
vil være uheldig. 
 
Videre er det lagt vekt på at arealene ikke er veldig eksponerte områder. Området Haugan – 
Lisetra synes godt fra Hafjelltoppen og eksempelvis Kringelåslia, men er ikke eksponert for 
bygda eller fjellområdene. Ilseterura er synlig fra Hafjellet, og vil danne en helhetlig 



  Sak 151/19 

 Side 93 av 94   

utbygging i lisida sammen med bebyggelsen på Ilsetra og Lunnstaden, men Hafjelltoppen 
dekker for videre eksponering nord for Hafjelltoppen innover fjellet. Buåsen er synlig for 
store deler av de indre fjellområdene, bygda og fremre del av fjellet nordover i kommunen. 
 
Ingen av disse tre planinitiativene har vært ansett til å komme i konflikt med en mulig 
«utbyggingsgrense».  
 
Konklusjon: 
KD holder fast på anbefalingen om at planinitiativet ikke bør føre frem i påvente av 
arealavklaringer i kommunedelplan for Øyer sør. I en større plansammenheng kan det være 
at kommunene ønsker en annen arealdisponering enn det som foreslås i planinitiativet for 
det aktuelle planområdet. Dette kan kun avklares i overordnet plan, der alle innspill vurderes 
mot hverandre og en helhetlig arealdisponering fastsettes. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling til beslutning: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er så omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan.  
 
Planinitiativet skal vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder innenfor 
kommunedelplanens avgrensning. Alle innspillene skal konsekvensvurderes hver for seg og 
samlet. I dette arbeidet vil egnethet, kulturlandskap, eksponering/synlighet, 
overvannsproblematikk mm være viktige elementer.   
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 19.11.2019 sak 71/19 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at arbeidet med 
planinitiativet for reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen stoppes. Forslagsstilleren 
kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter § 12-8 tredje ledd. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan. 
 
Planinitiativet skal videre vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder 
innenfor kommunedelplanens avgrensning». 
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Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at arbeidet med 
planinitiativet for reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen stoppes. Forslagsstilleren 
kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter § 12-8 tredje ledd. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan. 
 
Planinitiativet skal videre vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder 
innenfor kommunedelplanens avgrensning. 
 


