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REGIONAL NÆRINGSPLAN 2018 - 2028: RULLERING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2428     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
101/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til Regional Næringsplan 2018-2028 
2. Innspill fra Gausdal Næringsforum 
3. Innspill fra Øyer Næringsråd 
4. Innspill fra Lillehammer Næringsforening 
5. Oppsummering av diskusjonssakene i formannskapene 
6. Måloppnåelsesrapport 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 K-sak 72/14, møte 25.09.2014: Regional næringsplan og organisering av 

næringsutviklingsarbeidet 
 K-sak 90/16, møte 27.10.2016: Regional næringsplan – rullering 2016 
 
Sammendrag: 
Rullering av regional næringsplan skal gjøres høsten 2018, for ny planperiode 2018-2028. 
Saksfremlegget oppsummerer de viktigste endringene. Regionrådet innstilte i sak 17/18 i 
møte 26.10.2018, på at forslaget til regional næringsplan behandles videre i de kommunale, 
politiske organene. Rådmannen følger med denne saken opp regionrådets vedtak.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn/fakta 
25. september 2014 ble gjeldende Regional Næringsplan vedtatt i de tre kommunestyrene. I 
den vedtatte planen står følgende om formål og avgrensning: 
  
 Planen skal løfte fram områder innen næringsutvikling der kommunene, FoU og 

næringslivet i regionen har felles interesser og der man kan oppnå mer i fellesskap enn 
hver for seg.  

 Planen skal ikke dekke rene kommunespesifikke temaer.  
 Planen skal ha status som en regional temaplan (ikke en tradisjonell plan etter plan- og 

bygningsloven).  
 Planen skal sikre samordning, tydelighet og forutsigbarhet.  
 Planen utarbeides for en 10-årsperiode, med en handlingsdel med konkrete innspill til hva 

de offentlige aktørene, næringslivet og FoU-miljøene enkeltvis og i fellesskap bør ta tak i 
for å løfte næringsutviklingen innenfor de strategiske samarbeidsområdene. Tiltakene vil 
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kunne ha ulik tidshorisont og omfang. Planens handlingsdel skal derfor rulleres hvert 
annet år, mens måloppnåelse skal rapporteres offentlig årlig.  

 
Høsten 2016 ble planen rullert for første gang, K-sak 90/16, møte 27.10.2016. 
 
I regionrådsmøtet 7. september 2018 ble det bestemt at følgende prinsipp skal legges til 
grunn for rulleringen:  
 Det legges opp til en ytterligere spissing 
 Områder der vi oppnår liten effekt tas ut – vi prioriterer sterkere 
 Justert plan skal være enda tydeligere på hva som er regionens satsingsområder. 
 
Det ble videre bestemt at følgende prosess skulle legges til grunn: 
 Planen skal innom alle tre formannskapene før behandling i regionrådet 
 De tre næringsrådene brukes som høringsinstanser og øvrige innspill kanaliseres gjennom 

næringsrådene 
 Det legges fram en sak for regionrådet 26. oktober, som legger opp til en innstilling til de 

kommunale, politiske organer 
 Deretter behandles planen i formannskapene og kommunestyrene.  
 
Alle de tre næringsrådene i regionen har behandlet en sak om rullering av regional 
næringsplan, og deres innspill ligger vedlagt denne saken. I tillegg har alle de tre 
formannskapene hatt oppe en diskusjonssak som baserte seg på de fleste 
endringsforslagene som ligger til grunn for rulleringen. 
 
På generelt grunnlag er det en positiv utvikling i næringslivet i regionen, se vedlagte 
måloppnåelsesrapport for mer informasjon. 
 
Vurdering: 
Rulleringen av næringsplanen høsten 2018 skal bidra til en spissing av planen, områder der 
det oppnås liten effekt skal tas ut og planen skal være tydeligere på regionens 
satsingsområder. Med dette som utgangspunkt er det viktig å være tydelig på at det ikke er 
slik at et område ikke er viktig, selv om det ikke er omtalt som et satsingsområde i planen. På 
generelt grunnlag kan årsakene til at et område helt eller delvis foreslås tatt ut være flere: 
 
 Ressursinnsatsen som legges ned i et område anses å ha liten effekt på sysselsetting og 

verdiskaping 
 Det har skjedd endringer i forutsetningene for at området ligger i regional næringsplan 
 Sentrale satsingsområder er allerede gjennomført, enten direkte gjennom Lillehammer-

regionen Vekst eller indirekte ved at næringsaktørene selv eller andre har gjort det. 
 
Overordnede justeringer 

I regional næringsplan 2016-2026 var det oppført 10 temaområder som var prioriterte 
satsingsområder for næringsutviklingsarbeidet. Disse områdene er delvis bransjeorienterte 
satsingsområder og delvis tverrgående. Med de forslagene som er redegjort for under, 
oppsummerer følgende figur hvordan de ulike temaområdene henger sammen: 
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Temaområde ytre rammebetingelser for næringsutvikling 

Gjeldende versjon av næringsplanen kan oppsummert sies å ha to satsingsområder innenfor 
dette temaet, det er arbeid med store samferdsel-spørsmål og økt satsing på FoU i 
næringslivet. 
 
Det foreslås at det tydeliggjøres at arbeidet med samferdsel-spørsmål ikke har sin viktigste 
forankring i regional næringsplan, men at arbeidet med regional næringsplan skal 
understøtte andre aktiviteter som gjøres på dette området. Videre byttes konkretisering av 
samferdsel ut med infrastruktur, for også å få med bredbåndsutbygging som tematikk. 
Satsingen på økt FoU i næringslivet videreføres. 
 
Gründer- og vekstservice 

Området foreslås i all hovedsak videreført  som i dag, med unntak av at det legges inn noen 
nye satsingsområder: 
 En spisset satsing på gründerskap innen bransjene reiseliv og IKT/digitalisering. Dette 

innebærer økt satsing på disse, ikke mindre satsing på andre gründere 
 Et konkret arbeid med å få større andel regionale leverandører, i første omgang innen 

industriell bioøkonomi og til offentlig sektor. 
 
Næringsareal 

Lillehammer-regionen Vekst arbeider i dag regionalt i sin tilnærming når aktører etterspør 
næringsareal. Vi har derimot ikke kommet dit at det er utstrakt samarbeid på tvers av 
planavdelingene i regionen når det gjelder utarbeidelse av arealplaner, herunder det som 
omhandler næringsarealer. Basert på at alle kommunene nå er i ferd med å ferdigstille sine 
reviderte arealplaner, uten at næringsarealer blir sett i sammenheng, foreslås det at 
satsingen på en felles næringsarealstrategi tas ut inntil videre og vurderes igjen når det 
nærmer seg ny revisjon av arealplaner. 
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Videre foreslås det at arbeidet med å få på plass en oversikt over alt tilgjengelig areal i en 
form for database tas ut, siden dette anses som svært komplisert å vedlikeholde. Databasen 
erstattes av at vi skal bli enda bedre på tett dialog med aktørene, for å ha 
førstehåndskunnskap om reell tilgjengelighet til arealene. 
 
Et sentralt satsingsområde i gjeldende plan har vært: «Sørge for å ha tilstrekkelig areal 
tilgjengelig for ulike sektorer i alle deler av plan- og utviklingsprosessen». Dette har vist seg 
vanskelig å etterleve de siste årene, siden vi reelt sett har slitt med å finne arealer til en del 
typer virksomhet. Med den næringsarealsituasjonen regionen ser ut til å få også fremover, er 
det grunn til å tro at dette fortsatt kommer til å være utfordrende å etterleve, spesielt 
gjelder dette bynære strøk. Det gjøres derfor en liten justering på dette satsingsområdet 
som begrenser det til utvalgte sektorer og det baseres på den faktiske tilgjengeligheten. 
 
Regionprofilering 

I inneværende planperiode har det utviklet seg en stadig klarere erkjennelse av at 
Lillehammerregionen fremstår med en utydelig profil utad, og at dette har en klar 
sammenheng med at logoen vi bruker er tilnærmet lik både Visit Lillehammer AS og 
Lillehammer Sentrum Drift AS. Basert på dette er det i planperioden ønskelig å få på plass en 
ny visuell profil for Lillehammerregionen, herunder utvikle en ny nettside som i større grad 
underbygger posisjoneringsmålene for de ulike temaområdene i planen. 
 
Et arbeid med visuell profil må kobles mot kommunikasjonsarbeidet totalt sett, herunder 
hvilke sentrale budskap vi skal bruke i vår eksternkommunikasjon. Spesielt er dette viktig når 
det i den kommende perioden foreslås at eksternkommunikasjonsarbeidet vris fra å 
prioritere tilflyttere til å prioritere bedriftsledere og andre som vi ønsker skal etablere en 
bedrift eller avdeling i Lillehammerregionen. Da trenger vi et tydelig og spisset budskap. 
 
Kreative og kulturbaserte næringer 

Gjeldende plan handler på dette området i stor grad om film, og har slik sett understøttet en 
langsiktig satsing på film i regionen. I etterkant av at gjeldende plan ble vedtatt, har 
næringsutviklingsarbeidet i regionen blitt tilført en ekstra ressurs som skal prioritere dette 
feltet, det er av den grunn både mulig og nødvendig med en bredere satsing på dette feltet. 
 
Arrangementsstrategien legges fram for Regionrådet i desember-møtet, denne strategien vil 
legge en del nye føringer på hvordan regionen skal arbeide med arrangement. Det foreslås 
derfor et nytt satsingsområde som handler om implementering av arrangementsstrategien. 
 
Statusen som Unesco City of Literature gir muligheter for Lillehammer-regionen som må 
utnyttes. Sammen med dikterhjemmene, Litteraturfestivalen og Nansenskolen har regionen 
nå både en nasjonal og en internasjonal posisjon innen litteraturfeltet. I dette ligger det 
muligheter for reiselivet, og det ligger muligheter for å utvikle næringsvirksomhet knyttet til 
storytelling. 
 
Regionen har i dag et sterkt nasjonalt kompetansemiljø innen kulturnæringsfeltet i 
Kunnskapsverket. Kunnskapsverket er tatt ut av statsbudsjettet når inneværende 
støtteperiode går ut midtveis i 2019, det skaper naturlig nok utfordringer med å opprettholde 
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kompetansemiljøet. Et arbeid for å få på plass en bærekraftig finansieringsmodell for 
Kunnskapsverket eller et tilsvarende kompetansemiljø, er viktig.  
 
Reiseliv og opplevelser 

En sentral del av utviklingsarbeidet innenfor dette området ligger i Snowball-prosjektene. En 
ny Snowball-strategi er under utarbeiding, de strategiske satsingsområdene derfra er ikke 
klare. I regional næringsplan foreslås det derfor at det forutsettes at Snowball-prosjektene 
legges til grunn for satsingsområdene innen reiseliv og opplevelser. 
 
I tillegg har gjeldende plan hatt noen satsingsområder som ikke er direkte koblet til Snowball. 
Satsingsområdet «Øke den regionale verdiskapingen av fritidsboligsektoren» videreføres, 
mens utmarksbasert reiseliv foreslås tatt som satsingsområde. Utmarksbasert reiseliv 
videreføres som en del av arbeidet med å løfte fram flere reiselivsgründere i regionen. 
 
Idrettsbasert næringsliv 

Dette dreier seg om alle former for næringsliv som baserer seg på idrett, men som ikke er 
reiseliv, opplevelser og arrangement. Swix er den største aktøren i regionen, i tilsvarende 
kategori er også Fjellpulken og Lill-Sport. Blant andre aktører kan nevnes NTG Lillehammer, 
Lillehammer Olympic Legacy Centre (LOLC) og Aktivklinikken. 
 
I den siste tiden har innsatsen på dette området i stor grad dreid seg om koblingen til Kina, 
med OL i Beijing som en viktig årsak til interessen. Både Swix, NTG og LOLC har gode 
relasjoner til Kina, dette skal regionen fortsatt være med å understøtte. 
 
Det har underveis i prosessen vært signalisert at dette temaområdet skulle tas helt ut av 
planen, men dette ble endret etter tydelige signaler fra Formannskapet i Lillehammer om at 
området skulle beholdes, spesielt med tanke på de viktige internasjonale relasjonene på 
dette området, der næringsliv og offentlig sektor bistår hverandre. 
 
Ambisjonene om «å etablere en årlig, nasjonal arena for aktører som jobber med 
sportsutstyr, opplevelser og arrangement», beholdes i planen, men dette satsingsområdet 
ligger foreløpig litt på vent og kan ikke forventes å bli realisert i første del av planperioden. 
 
IKT/digitalisering 

Satsingene innen dette området videreføres, i tillegg foreslås det en særskilt satsing på 
bevisstgjøring i næringslivet generelt av digitaliseringens muligheter. Dette baserer seg på en 
erkjennelse av at topp- og styreledere i regionens bedrifter i gjennomsnitt har for liten 
bevissthet rundt og forståelse for dette, og samtidig at det i mange bransjer er helt 
nødvendig å dra nytte av digitaliseringen for å opprettholde konkurransefortrinn. 
Problemstillingen løftes også fram av Lillehammer Næringsforening i sitt innspill til planen. 
 
I tillegg legges det inn en konkretisert satsing på E-sport. Regionen har allerede et sterkt E-
sport-miljø basert på Gausdal Videregående skole, og vi har næringsaktører som ser på en 
slik satsing som svært positivt. Lillehammerregionen har på kort tid etablert seg som en 
region å regne med på dette området i Norge, dette er en posisjon som bør understøttes 
ytterligere. 
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I tillegg vil det foregå en spisset satsing på gründere innen denne bransjen, en satsing som 
ligger under temaområde gründer- og vekstservice. 
 
Bioøkonomi 

Dette området er i gjeldende plan splittet i storskala industriell produksjon og håndverksmat, 
denne todelingen foreslås videreført i ny plan. 
 
Satsingen på håndverksmat videreføres på tilsvarende måte som tidligere, men med en 
ambisjon om at vi mot slutten av 2019 skal ha fått overført dagens prosjektbaserte arbeid til 
en driftsorganisasjon.  
 
Når det gjelder storskala industriell produksjon reduseres antall satsingsområder betydelig. 
Dette skyldes at ett satsingsområde er gjennomført av næringen selv (Norwegian Wood 
Cluster), en Innlandsklynge for bioøkonomi er foreløpig lagt på vent og med den 
næringsareal-situasjonen vi har i regionen for tiden ser vi det som lite hensiktsmessig å holde 
på med aktiv akkvisisjon av denne typen arealintensiv virksomhet. 
 
Vi prioriterer satsingen på ekspansjonsmuligheter for eksisterende bedrifter og å 
tilrettelegge for økt regional verdiskaping gjennom å forsterke leverandørene til denne 
sektoren. 
  
Varehandel  

Varehandel er den største private næringen i regionen, og er slik sett særdeles viktig. 
Samtidig er det slik at satsingsområdene på regionalt nivå når det gjelder varehandel har 
vært beskjedne, og de har også vist seg vanskelig å realisere. Eksempelvis har det ikke blitt 
noen samordning av strategi for varehandelsetablering i regionen i forbindelse med arbeidet 
med arealplaner som pågår for tiden. 
 
Det gjøres mye godt arbeid med sentrumsutvikling, dette har sitt naturlige utspring i 
kommunenes arealplaner og ikke i regional næringsplan. Lillehammerregionen Vekst vil 
naturlig følge opp og bidra til sentrumsutviklingsinitiativ som kommer fra andre deler av 
kommuneorganisasjonen, og følge opp og understøtte varehandelen slik som vi følger opp 
andre næringer.  
 
Området foreslås tatt ut av regional næringsplan. 
 
Oppsummert 

Prosessen med rullering av regional næringsplan har vist at det er vanskelig å ta ut områder 
av planen, fordi det raskt fører til at noe blir sett på som mindre viktig. Tidlige hypoteser om 
at idrettsbasert næringsliv og storskala bioøkonomi burde tas ut, har blitt forkastet i 
prosessen. 
 
Likevel innebærer vurderingene over en spissing av planen inn mot færre satsingsområder, 
og dermed muligheten til å få bedre resultater av arbeidet på disse områdene. 
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Konklusjon: 
Forslaget til rullert regional næringsplan 2018-2028 – vedlegg 1 - legges fram for 
kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 100/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM -  DETALJREGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER 
HØGSVEA 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201711  
Arkivsaksnr.: 17/1844     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
102/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 29.10.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til planprogrammet 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Musdalsæter Høgsvea.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger i område som 
er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018.  
Bakgrunnen for behovet for planprogram er at et område på ca. 8 daa ligger utenfor det 
område som er avsatt i arealdelen. Samlet utbyggingsområde utgjør ca. 250 daa.   
 
Hovedtiltak vil være: 
- Etablering av 60-80 nye fritidsboliger   
- Etablering av veger og skiløyper, dvs. tilhørende infrastruktur til fritidsbebyggelsen. 
Adkomstveger fra Djupedalsvegen, via Musdalssætervegen.  
Planbestemmelsene skal basere seg på gjeldende reguleringsbestemmelser for Musdalsæter 
hyttegrend.   
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
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framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til pbl. § 
12-9.  
 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av Musdalsæter hyttegrend AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger vest og opp for Tretten. Planområdet ligger inntil planområdet for 
Musdalsæter hyttegrend og har adkomst via Djupedalsvegen.  
  
Gjeldende planer  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig område for fritidsbebyggelse 
(BF2), med unntak av 8 daa som er avsatt til LNFR.  
      
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018 
 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn under 
forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder som ikke 
er i samsvar med overordnet plan). Det skal derfor utarbeides et planprogram for tiltaket og i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomføres en konsekvensutredning for de tema 
planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i Byavisa, samt brev til berørte parter den 21.6.2018.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 24.8.2018. Det kom inn 8 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er 
innarbeidet i planprogrammet. Rådmannen har gjennomgått merknadene og har ingen 
ytterligere kommentarer til disse, med unntak av deler av merknaden til Oppland 
fylkeskommune.  
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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 21.6.2018 til 24.8.2018 er det 9 uker. Deler av høringsperioden var i juli, men pga. 
utvidet frist vurderer rådmannens at de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven er 
ivaretatt.  
 
Merknader– og endringer på planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet:  
o Presisering av at det skal gjøres vurderinger av helning iht. helningskart og at det skal 

gjøres terrengvurderinger iht. iht. veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse. 
o Belysning skal vurderes under tema estetikk og byggeskikk 
o Det skal redegjøres for muligheter for bruk av stedegne byggematerialer. 
o Det skal foretas en trafikkberegning. 
 
Rådmannen har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og 
mener innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte 
planprogrammet. 
 
Utvidelsen av planprogrammet 
Planprogrammet legger opp til en utvidelse i øvre del av planområdet. Bakgrunnen for 
utvidelsen er at området er bedre egnet for utbygging enn for eksempel området innenfor 
avsatt utbyggingsområdet som består av myr.  

   
Illustrasjon fra planprogrammet                            AR5-kart fra kommunens kartløsning 
 
Rådmannen har vurdert det dit hen at planprogrammet kan legges frem for politisk 
behandling. Bakgrunnen for dette er at området i all hovedsak er avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse og at utvidelsen er en mindre justering av området. Ved avsetting av 
området til kommuneplanens arealdel har man ikke gått så detaljert inn i området, slik man 
gjør i forbindelse med reguleringsarbeidet. I dette tilfelle er det lokalkunnskap om 
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grunnforholdene som tilsier at området ikke bør bebygges. Et av myrområdene i 
planprogrammet er ikke avmerket som myrområde i kommunens kartløsning. Myr/ 
våtmarksområder er viktig med tanke på at de binder store mengder karbon, samt myras 
fordrøyningseffekt. Rådmannen mener det er en forutsetning for planarbeidet at området 
som er avmerket som myr beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Det er også viktig av reguleringsplanen avsetter tilstrekkelige arealer til skiløyper og at de 
reguleres med en fast bredde.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
En forutsetning for utvidelsen er at området som er avmerket som myr i planprogrammet 
(side 12) beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 06.11.2018 sak 91/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
En forutsetning for utvidelsen er at området som er avmerket som myr i planprogrammet 
(side 12) beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV VALGDAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2355     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
103/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra KMD datert 16.03.2018: Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. 
 
Sammendrag: 
Valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er satt til mandag 9. september 2019.  
 
Saksutredning: 
Valgdag: 
Valgloven § 9-2 (1) lyder: 
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag». 
 
I statsråd 16.mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fastsatt til 
mandag 9. september 2019.  
 
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det skal 
holdes valg også på søndag 8.september 2019. Øyer kommune har tidligere holdt valg en 
dag. 
 
Muligheter for stemmegivning før valgdagen:  
- Tidligstemming:  
Velgere som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, skal få 
anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden. I 2017 var 
dette i perioden 01.07.17 – 09.08.17. 
 
- Forhåndsstemming: 
Det har vært holdt åpent for forhåndsstemming på kommunens servicetorg hver ukedag, to 
kvelder og en lørdag.  I 2017 var dette i perioden 10.08.17 – 08.09.17.  
 
Det har også vært mulig å avgi forhåndsstemme på Bakketun bo- og servicesenter og på 
Tretten Sjukeheim. På disse stedene var det også mulig å stemme for ansatte og andre som 
måtte ønske det. 



  Sak 103/18 

 Side 15 av 59   

 
- Ambulerende stemmegivning: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 
stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen få avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg. I 2017 foregikk ambulerende stemmemottak fra 
tirsdag t.o.m. torsdag siste uka før valget.  
 
- Forhåndsstemming i annen kommune eller i utlandet: Det er også anledning til å avgi 
forhåndsstemme i en annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til 
hjemkommunen.  
 
Det omfattende tilbudet knyttet til mulighet for forhåndsstemming vil bli videreført ved 
valget i 2019. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 ble det vedtatt i kommunestyret, sak 
111/16, å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
Vurdering: 
Valgdag:  
Kommunen har tidligere holdt valg en dag med positiv erfaring. Det gode tilbudet knyttet til 
mulighet for stemmegivning før valgdagen videreføres ved valget i 2019. 
 
Rådmannen rår kommunestyret til at det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
holdes valgting kun på fastsatt valgdag som er mandag 9.september 2019. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
Rådmannen anbefaler at elektronisk avkryssing i manntallet som ble gjennomført ifm. 
stortings- og sametingsvalget i 2017 videreføres ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 
2019. 
 
Stemmegivning før valgdagen: 
Det gode tilbudet knyttet til mulighet for stemmegivning før valgdagen vil bli videreført ved 
valget i 2019.  
Valgstyret gis fullmakt til å fastsette detaljene. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting mandag 9.september 
2019. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser 

 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 97/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting mandag 9.september 
2019. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser 
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FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2471     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
104/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad datert 05.11.2018 
 
Saksutredning: 
Arne Bueie ber om å bli fritatt fra sitt politiske verv som styreleder i Øyer kommunale 
boligstiftelse fra 01.01.2019 – 31.10.2019. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 17.11.2015, sak 75/15: 
Til styre for Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 1.11.15 – 31.10.19 velges: 
Medlemmer:    Varamedlemmer:  
Arne Bueie    Lisa Kramprud  
Anne Aronsveen   Brit Stenersen Lie  
Arnfinn Gillebo   Anita Lerfald Vedum 
 
Som leder:  Arne Bueie 
Som nestleder: Arnfinn Gillebo 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
1) Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
 
2) Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 

velges Arne Finn Brekke (AP). 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 102/18 
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1) Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
 
2) Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 

velges Arne Finn Brekke (AP). 
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UTVIDET SALGSBEVILLING/NETTHANDEL FOR SALG AV ØL - BUTIKKER I OG UTENFOR ØYER 
KOMMUNE: PRINSIPIELL AVKLARING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: U63  
Arkivsaksnr.: 18/2363     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
105/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2016 – 2020, sist 
behandlet i K-sak 17/16, møte 17.03.2016. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 17/12, møte 29.03.2012 – Rusmiddelpolitisk plan 2012 – 2016 
K-sak 57/14, møte 19.06.2014 – Rusmiddelpolitisk handlingsprogram 2014 – 2017 
K-sak 17/16, møte 17.03.2016 – Salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2012 – 2016: 
Forlengelse. Vedtaket inkluderer kommunestyrets tilslutning til mål og prioriteringer i 
rusmiddelpolitisk plan med handlingsprogram og retningslinjer for tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger for perioden 2016 – 2020.  
K-sak 67/18, møte 30.08.2018 – Alkoholloven med forskrift og serveringsloven: Delegering av 
myndighet. 
 
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt to søknader om salgsbevilling for gruppe 1 for netthandel med 
henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt.  
En av søkerne er hjemmehørende i Lillehammer kommune. Dette er et prinsipielt spørsmål 
som innebærer endringer i planer og retningslinjer som er vedtatt i kommunestyret. 
Rådmannen rår kommunestyret til å åpne opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 med henting i butikk osv for butikker lokalisert i Lillehammer-regionen. Det 
foreslås at rådmannen gis fullmakt til å avgjøre omhandlede søknader. Salgsformen krever 
spesielle tiltak for å innfri kravene til kontroll på området, dette er presisert i punkt 4 i 
innstillingen.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken 
Rådmannen har fullmakt til å behandle søknader om salgsbevilling for øl fra fast salgssted. 
Kommunen har nå mottatt to søknader om salgsbevilling for gruppe 1 for netthandel med 
henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt.  
En av søkerne er hjemmehørende i Lillehammer kommune. Alkoholloven med forskrift åpner 
for at det kan gis bevilling til nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1, netthandel er ikke 
omhandlet i kommunens planer og retningslinjer på området. Det er heller ikke tatt stilling til 
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bevillinger for personer/virksomheter hjemmehørende i andre kommuner, unntatt ved 
enkeltanledninger. Den prinsipielle avklaringen må følgelig legges fram til politisk behandling.  
 
Netthandel med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved 
hentepunkt 
Konseptet netthandel er ikke omhandlet i Øyer kommunes regelverk på området. Det er 
imidlertid naturlig sett fra dagligvarebransjens side, å ønske å ha det samme vareutvalget på 
nett som i butikk. Salgsformen krever spesielle tiltak for å innfri kravene til kontroll på 
området, søker må dokumentere systemer som innfrir disse kravene:    
 Systemer som hindrer henting/levering utenfor salgstidene som er fastsatt i 

retningslinjene 
 Systemer som sikrer at transportøren ved levering følger opp kravene i retningslinjene, 

f.eks. at alderskravet er oppfylt og at utlevering ikke skjer til personer som er åpenbart 
påvirket av rusmidler 

 
Bevillingsperiode: Det er naturlig med samme bevillingsperiode som salg og skjenking i 
någjeldende retningslinjer dvs t.o.m. 30. juni 2020. 
 
Gebyrer: Som for ordinære salgsbevillinger fastsettes årlig gebyr etter forventet omsatt 
mengde alkoholholdig drikk pr liter, etter satser fastsatt i sentral forskrift.  
 
Instruks for utøving av kontroll må gjennomgås slik at den også dekker netthandel.  
 
Myndighet: Det er naturlig med samme myndighetsdelegering som er vedtatt for 
alkoholloven med forskrift, se K-sak 67/18, 30.08.18. 
 
Søkere hjemmehørende i andre kommuner 
Tradisjonelt innvilger Øyer kommune bare salgsbevillinger til butikker som er lokalisert i Øyer 
kommune. Når innbyggere eller fritidsinnbyggere netthandler, gjør de det uavhengig av 
kommunegrensa.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til at alkoholholdig drikk gruppe 1 er en del av vareutvalget i de fleste 
dagligvarebutikker, og mener det er naturlig å åpne for muligheten for netthandel også av 
disse varene. Søkere må dokumentere at de ved siden av å innfri de kravene som er fastlagt 
for å få innvilget salgsbevilling fra butikk, har betryggende systemer for de spesielle 
utfordringene som følger av netthandel. Dette inkluderer tilrettelegging slik at kommunens 
salgskontroll kan gjennomføres. De to søknadene Øyer kommune har mottatt viser at de 
store kjedene har utviklet forsvarlige systemer som ivaretar dette.  
 
Når det gjelder å åpne opp for butikker som ikke er lokalisert i Øyer kommune er det fordeler 
og ulemper ved det. Det er mange dagligvarebutikker i Øyer som trenger all den omsetning 
de kan få. Det er sannsynlig at det blir mindre samlet transport som følge av netthandlingen 
ved å begrense muligheten til butikker i Øyer. På den andre siden har innbyggere og 
fritidsinnbyggere som netthandler gjerne en lojalitet til en kjede/en butikk, det er et 
spørsmål hvorvidt det er hensiktsmessig å hindre dem i å videreføre disse vanene. 
Lillehammer-regionen er et felles bo- og arbeidsmarked, dette gjelder også i stor grad 
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varehandelsmarkedet. Rådmannen har kommet fram til at kommunen bør åpne opp for 
denne type bevillinger for søkere hjemmehørende i Lillehammer-regionen.   
 
Denne saken innebærer endringer i planer og retningslinjer som er vedtatt i kommunestyret. 
Rådmannen mener derfor at saken bør sluttbehandles i kommunestyret.   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt. 
 
2. Kommunestyret åpner opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før bevilling 

gis.  
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 98/18 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 
«Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 
butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen».  
 
Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Stein Plukkeruds forslag ble Stein 
Plukkeruds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt. 
 
2. Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen.  
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3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 
alkoholholdig drikk gruppe 1. 

 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før bevilling 

gis. 
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REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, 
GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND 
 
 
Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: M70  
Arkivsaksnr.: 18/386     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
106/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Samlet forslag etter høring til «Revidert forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune»  

 Høringsbrev av 04.05.2018 – Revisjon av forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 FOR-2008-10-30-1179 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Øyer kommune, 
Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2009-11-26-1472 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Gausdal kommune, 
Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2004-05-27-999 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Lillehammer 
kommune, Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2004-05-27-999 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Lillehammer 
kommune, Oppland (Gjeldene forskrift)  

 Forslag til» Veiledning til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 
Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune»  

 LOV-2015-05-29-36, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 fra 01.10.2015 Lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  

 LOV-2017-05-11-26 fra 01.01.2018 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) 

 For-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune har bl.a med bakgrunn i at det er etablert et felles  
regionalt brannvesen, samarbeidet om å utarbeide forslag til ny revidert forskrift om åpen 
brenning av avfall i småovner. Hensikten med forslaget er å skape en felles forståelse av 
regelverket, etablere mer lik saksbehandling og tydeliggjøre hvilke regler og unntak som 
gjelder overfor søkere. Dette vil samlet gi et bedre saksbehandlings- og informasjons-
grunnlag og også gi brannvesenet et bedre oppfølgingsgrunnlag.  
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Den nye forskriften blir felles for alle kommunene, men må vedtas av det enkelte 
kommunestyre. Rådmannen tilrår vedtak om lik forskrift. 
 
Saksbakgrunn: 
Kommunen er gitt hjemmel gjennom forurensingslovens § 9, til å fastsette lokal forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Det er også anledning til å fremme en lokal 
forskrift sammen med andre kommuner.  
 
Lillehammer Region Brannvesen har ansvar for felles brannberedskap for Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommune. Gausdal kommune gikk inn i samarbeid om dette den 
01.01.2012 og Lillehammer Øyer brannvesen skiftet da navn til Lillehammer region 
brannvesen. Det har nå blitt vurdert som hensiktsmessig å gå igjennom gjeldene 
forskriftsverk i fellesskap og vurdere behovet for revidering av dette.  
 
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har derfor gjennomført et interkommunalt 
samarbeid om å utarbeide en felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner». En rekke ulike forhold ble vurderte i løpet av prosessen. Alle tre kommunene 
vedtok med dette å sende felles forskrift til høring samtidig i perioden 7. mai – 15. juni 2018. 
Jfr sak 24/18 av 10.04.20 i planutvalget om utsending av endringsforslag på høring.  
 
Revideringen har også som formål å tydeliggjøre regelverket i forhold til unntaks-
bestemmelser fra forbud, i tillegg til å legge grunnlag for en mest mulig ensartet og entydig 
saksbehandling i kommunene. Brannvernmyndighetene har også behov for å kunne forholde 
seg til et ensartet og felles regelverk.  
 
I forbindelse med høringen ble det oversendt eget felles høringsnotat med informasjon om 
bakgrunnen. Det ble gjort oppmerksom på at innspill fra alle tre kommuner kunne sendes til 
Lillehammer kommune.  
 
Tilsendte høringsmottakere, felles og særskilt definert fra hver enkelt kommune;  
 
Høringsmottakere 
felles  

Høringsmottakere 
Øyer  

Høringsmottakere 
Lillehammer  

Høringsmottakere  
Gausdal  

Norges Astma og  
allergiforbund region  
Oppland  

Øyer- Tretten bonde 
og småbrukarlag  
 

Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke i 
Lhmr  

Småbrukarlaget i 
Gausdal  

Lillehammer region 
brannvesen 

Øyer-Tretten 
Bondelag 

Landbruket i Lhmr Bondelaget i Gausdal 

Fylkesmannen i 
Oppland 

Øyer-Tretten 
skogeierlag 

Lillehammer lag av 
LHL 

  

Oppland 
Fylkeskommune 

Øyer Fjellstyre     

Statens Vegvesen 
Region Øst 

Kommuneoverlegen i 
Øyer 

    

Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen 
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I tillegg til direkte tilsendte høringsmottakere, ble forslag til ny brannforskrift lagt ut på 
hjemmesidene til den enkelte kommune. Høringsfristen ble satt til 15. juni. Ved 
høringsfristens utløp var det kommet inn tre uttalelser. Disse er fra brannvesenet, fra Statens 
vegvesen og fra en privatperson. Disse ble gjennomgått på et felles møte mellom 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune, den 22.08.2018.  
 
 
Saksvurdering: 
Høringsuttalelsene og vurderinger til disse:  
 
1. Fra Lillehammer region brannvesen  
«Sårbare institusjoner» burde defineres tydeligere i forskriften.» 
 
Forslag til endringer: Et tillegg legges til i andre ledd § 5, første setning (her markert med rødt 
og i kursiv):  
 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon,  
 
2. Fra Statens vegvesen:  
Ut fra vårt sektoransvar synes forskriften å ivareta de hensyn vi har fokus på. Det kunne 
imidlertid vært ønskelig å innarbeide i § 5 pkt. 5 + 6 et tillegg slik: og det ikke er fare for 
sikthindrende røyk inn på veg/ kjørebane.  
 
Forslag til endringer: Legge til en setning etter setningen om sårbare institusjoner, andre ledd 
§ 5, første setning (her markert med rødt og i kursiv):  
 
eller dersom det er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
3. Kristian Dahl (privatperson i Lillehammer kommune):  
Jeg mener dagens regelverk er for strengt. For oss som driver jordbruk er problemet med 
rydding langs alle åkerkanter blitt vanskelig. Det blir betydelige mengder kvist og rask etter 
slike mer eller mindre årlige oppryddinger. Mange steder er det ikke andre alternativer enn 
vekk-kjøring hvis kvisten ikke kan samles og brennes i nærheten der det ryddes. Hvis 
avstanden til veger og bebyggelse er under 200 meter tillates som kjent etter dagens 
regelverk ikke brenning.  
 
Det er ønskelig fra myndighetenes side at dyrket mark og innmarksbeiter holdes i hevd og 
brukes på en god måte. Hvis det blir for tungvint og dyrt og rydde kantsonene på disse 
arealene vil det føre til en ytterligere gjengroing av slike områder. Nytt forslag til § 5 pkt 6: 
200 meter endres til 75 meter.  
 
Det forutsettes at brenning etter § 5 kan gjøres uten søknad til kommunen, men etter å ha 
varslet brannvesenet på forhånd.  
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Forslag til endringer: 
Endringer gjøres ikke, da kommunene allerede har strukket seg langt ved å redusere 
avstanden i unntakene til 100 m.  
 
Tidligere i prosessen ble det fra Øyer kommune sin side vurdert følgen forslag til pkt 6:  
 

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse for beboelse og friareal er 
større enn 200 meter, og når avstanden til offentlig veg og bebyggelse uten beboelse er 
over 100 meter.  

 
Lillehammer og Gausdal på sin side vurderte å innta følgende forslag til pkt 6:  
 

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Dette bryter med tidligere ønske om å etablere en lik forskrift i de tre kommunene. 
Rådmannen i Øyer kan eller ikke se at forholdene i Øyer er så annerledes, at det er nødvendig 
med strengere avstandskrav i Øyer enn i Lillehammer og Gausdal og tilrår derfor at det blir et 
likt pkt 6 med 100 meters grense til bebyggelse, friareal og offentlig veg.  
 
Øvrige forslag til endringer vurderes som utfyllende og hensiktsmessige presiseringer. Det 
tilrås derfor å følge disse slik de er beskrevet. Ingen av endringene vurderes som så 
omfattende, at det er nødvendig med ny høring.  
 
Videre oppfølging.  
Det foreligger et forslag til veileder til forskriften og utkast til saksbehandlingsmal og 
saksbehandlingsprosedyre. Lillehammer kommune har også eget søknadsskjema som kan 
tilpasses bruk i forhold til ny forskrift for alle kommunene. Dette vil bidra til en mest mulig 
ensartet veiledning og saksbehandling i kommunene. Rådmannen forutsetter derfor at 
arbeidet med dette videreføres. Forskriften vil være gyldig en måned etter kunngjøring i 
Norsk Lovtidend. Dette kan nå besørges elektronisk gjennom hjemmesiden til Lovdata.  
 
Rådmannen besørger videre oppfølging og nødvendig kunngjøring.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1) Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommune, Oppland  
 

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 
28. november 2013 nr. 1428, Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer 
kommunestyre 30. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
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forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. Miljøverndepartementets 
delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706.  
 
Endringer: Endret ved forskrift (XX.XX) 2018.  

 
§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i 
kommunene som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  

 
§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommunes grenser.  
 

§ 3. Definisjoner  
I denne forskrift menes med:  

 
a. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.  
b. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen eller statlige forskrifter etter forurensningsloven.  
 
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med 
mindre annet følger av forskriftens § 5.  
 

§ 5. Unntak fra forbudet  
Følgende brenning er unntatt fra forbudet i § 4 når det brukes rent trevirke eller kull ved  

 
1. åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm,  
2. turbål i utmark,  
3. brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset 

trevirke,  
4. sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes 

bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål 
skal:  

a. kun brennes på opparbeidet bålplass og  
b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes og  
c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og 

isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål  
5. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og 

offentlig veg er større enn 100 meter,  
6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 

dyrkningsparseller tillates når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon, eller dersom det 
er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
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Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann og er 
underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.  
 
Planlagt brenning i henhold til første ledd punkt 4-6 skal meldes til 
brannvernmyndigheten på forhånd.  
 

§ 6. Dispensasjon  
Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 
etter søknad.  
 

§ 7. Tilsyn  
Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften overholdes.  
 

§ 8. Klage  
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.  

 
§ 9. Straff  

Ved brudd på denne forskriften kan kommunen ved lokal forurensningsmyndighet:  
 

a. gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
b. ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.  
c. iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74.  
d. kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter  
e. forurensningsloven § 74.  
f. anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning og 

§ 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.  
 
§ 10. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
 
2) Rådmannen besørger videre oppfølging i forbindelse med nødvendig kunngjøring i Norsk 

Lovtidend, lokalpressen og på kommunens hjemmeside og videre samordning av veileder, 
saksbehandlingsprosedyre og etablering av egne oppdaterte søknadsskjemaer i alle 
kommunene.  

 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 06.11.2018 sak 93/18 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling: 
 
1) Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommune, Oppland  
 

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 
28. november 2013 nr. 1428, Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer 
kommunestyre 30. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. Miljøverndepartementets 
delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706.  
 
Endringer: Endret ved forskrift (XX.XX) 2018.  

 
§ 1. Formål  

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i 
kommunene som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  

 
§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommunes grenser.  
 

§ 3. Definisjoner  
I denne forskrift menes med:  

 
a. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.  
b. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen eller statlige forskrifter etter forurensningsloven.  
 
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med 
mindre annet følger av forskriftens § 5.  
 

§ 5. Unntak fra forbudet  
Følgende brenning er unntatt fra forbudet i § 4 når det brukes rent trevirke eller kull ved  

 
1. åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm,  
2. turbål i utmark,  
3. brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset 

trevirke,  
4. sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes 

bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål 
skal:  

a. kun brennes på opparbeidet bålplass og  
b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes og  
c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og 

isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål  
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5. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og 
offentlig veg er større enn 100 meter,  

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillates når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon, eller dersom det 
er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann og er 
underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.  
 
Planlagt brenning i henhold til første ledd punkt 4-6 skal meldes til 
brannvernmyndigheten på forhånd.  
 

§ 6. Dispensasjon  
Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 
etter søknad.  
 

§ 7. Tilsyn  
Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften overholdes.  
 

§ 8. Klage  
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.  

 
§ 9. Straff  

Ved brudd på denne forskriften kan kommunen ved lokal forurensningsmyndighet:  
 

a. gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
b. ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.  
c. iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74.  
d. kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter  
e. forurensningsloven § 74.  
f. anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning og 

§ 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.  
 
§ 10. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
 
2) Rådmannen besørger videre oppfølging i forbindelse med nødvendig kunngjøring i Norsk 

Lovtidend, lokalpressen og på kommunens hjemmeside og videre samordning av veileder, 
saksbehandlingsprosedyre og etablering av egne oppdaterte søknadsskjemaer i alle 
kommunene.   
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E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: Q12  
Arkivsaksnr.: 18/2370     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
107/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling, Nye veier 16.10.2018 
Korrigert kart – Vedlegg 1 – side 2  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Nye veier anbefaler at Øyer kommune gir tilslutning til videre arbeid med 
bompengeordningen som er beskrevet i vedlagt saksgrunnlag og som grunnlag for å fremme 
en stortingsproposisjon for prosjektet.  
 
Bompengeopplegget innebærer 4 bommer, hvorav en mellom Ensby og Øyer sentrum, og et 
opplegg som baserer seg på at flest mulig skal ta i bruk den nye vegen og samtidig sørge for 
minst mulig negative trafikale virkninger på sidevegsnettet. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med utbygging og delfinansiering av E6 Moelv – Øyer er det behov for en lokal 
behandling og vedtak om delfinansiering med bompenger av strekningen E6 Moelv – Øyer. 
Utbyggingen skal skje i regi av Nye Veier. 
 
Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E6 Kolomoen – Lillehammer - Otta. Meld. St. 25 (2014-
2015) På rett vei- Reformer i vegsektoren danner grunnlaget for Nye Veier sin 
prosjektportefølje. Utbygging av ny E6 fra Moelv til Ensby er et av prosjektene som ligger i 
oppstartsportefølgen. I tillegg har Stortinget i Prop. 87 S (2017-2018) vedtatt å utvide 
prosjektet til å omfatte strekningen videre nordover til Øyer. Stortingsmeldingen legger til 
grunn at både statlige midler og bompenger skal benyttes til å finansiere utbyggingen. 
 
Utredningen som ligger vedlagt i saken bygger på en målsetning om å sikre tilstrekkelig 
brukerfinansiering med så lite samfunnsøkonomisk tap som mulig. Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet har i følge Nye Veier derfor ligget som et eksplisitt kriterie for utvelgelse av 
bompengeopplegget på strekningen. Bompengeopplegget som anbefales scorer best på 
samfunnsøkonomi og har lavest trafikkoverføring til sidevegsnettet. 
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Formålet med det vedlagte saksgrunnlaget er å danne grunnlag for kommunal og 
fylkeskommunal behandling og vedtak som sikrer tilslutning til delfinansiering av strekningen 
E6 Moelv – Øyer med bompenger. Før saken fremmes for Stortinget må det foreligge 
bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner om en 
bompengeordning for prosjektet. Det er videre en forutsetning at fylkeskommunene stiller 
garanti for bompengeselskapets gjeld. Endelig vedtak om bompengefinansiering og 
innretning på ordningen vil bli fattet av Stortinget. 
 
Strekningen E6 Moelv-Øyer er prioritert for snarlig utbygging i selskapets 
porteføljeprioritering våren 2018. 
 
Beskrivelse av dagens situasjon 
E6 Moelv- Øyer starter ved krysset i Moelv og avsluttes ved starten av det ferdige utbygde 
prosjektet E6 Øyer – Tretten. Strekningen er på ca. 44 km. I Øyer inngår et par km av E6-
strekningen fra kommunegrensa i den nylige vedtatte kommunedelplanen for E6 Vingrom-
Ensby. E6 Moelv-Øyer har en ÅDT som varierer mellom 13-18 000 og trafikkprognosene viser 
en sterk økning i årene som kommer.  
 
Utbyggingsprosjektet 
E6 Moelv-Øyer er planlagt utbygd til fire-felts motorveg med skiltet hastighet på 110 km/t. 
Strekningen mellom Storhove og Øyer starter med tunnel før en utvikler eksisterende veg på 
den siste strekningen.  
 
Et tiltak med god effekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i dette prosjektet vil være å øke 
hastigheten til 120 km/t for hele strekningen. Dette skal utredes videre høsten 2018. 
Reiselengden på strekningen blir den samme som i dag, men reisetiden vil reduseres med 9 
minutter ut fra skiltet hastighet.  
 
Prosjektet skal gjennomføres som 3 delprosjekter. 1) E6 Moelv-Roterud. 2) E6 Roterud-
Storhove. 3) Storhove-Øyer. På bakgrunn av kost-nytteberegninger hos Nye Veier er 
prosjektet prioritert for snarlig utbygging. Planlagt oppstart for reguleringsplanlegging for 
Storhove-Øyer er årsskifte 2018/2019. 
 
Bompengeopplegg  
Bompengeopplegget med plassering av bommer har tatt utgangspunkt i føringene fra NTP 
2014-2023, Meld St. 26 (2012-2013). Disse angir at det ved sammenhengende utbygging over 
lengre avstander bør plasseres flere bomstasjoner på strekninger og at strekningene deles 
opp i mindre delstrekninger.  Bomstasjonene på ny veg skal plasseres direkte på det konkrete 
vegprosjektet som blir utbygd og innkrevingen skal foregå etterskuddsvis, slik at det er 
direkte sammenheng mellom de som får nytte av tiltaket og de som betaler.   
 
Bompengeopplegget som er valgt er det opplegget som gjør at flest mulig bruker den nye 
vegen.   
 
Forslaget legger opp til disse 4 bompasseringene: 
1) På ny E6 på/ved Mjøsbrua 
2) På ny E6 ved Biristrand 
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3) På ny E6 på strekningen mellom Vingnes og nytt kryss på Storhove 
4) På ny E6 mellom Ensby og Øyer 

 
Prinsipp plassering av bomstasjoner på nye E6 Moelv - Øyer 
 

 
Oversikt over takster i de ulike bommene. Dette er gjennomsnittstakster som vil være det 
som skal legges til grunn ved fremtidig endelige takstvedtak. Takstene er satt for at flest 
mulig skal velge den nye vegen.  Der det er mye lokaltrafikk og korte reiser er det valgt å ha 
lavere takst.  Det legges opp til 20 % rabatt på kjøretøy i takstgruppe 1 ved bruk at 
elektronisk brikke og gyldig avtale.  Konkret plassering av bommer på ny E6 blir endelig 
avklart i forbindelse med utbygging.  
 
Det legges ikke opp til bruk av sidevegsbommer. Det er klare føringer fra Storting og 
Regjering at bruken av sidevegsbommer kun er aktuelt som unntak for å realisere prosjekter. 
Det er ikke vurdert at dette er nødvendig i dette prosjektet.  
 
Trafikkgrunnlag 
Prognosen for vekst for lettbiler etter 2022 er laget på grunnlag av 
transportmodellberegninger. Dette er basert på transporttilbud, innbyggertall og 
arbeidsplasser.  Ved innføring av bompenger vil det gi endringer på trafikkbelastningen og 
trafikkmønstre: 1) Endret destinasjonsvalg på innkjøp, besøk og andre reiser. 2) Økning i bruk 
av kollektivtransport, gang, sykkel og bilpassasjer. 3) Bortfall av enkelte reiser. 
 



  Sak 107/18 

 Side 34 av 59   

Trafikkbelastningen for E6 med og uten bompenger og tilhørende avvisning(annet vegvalg:) - 
E6 Øyer sør har en avvisning/reduksjon på -18 %. Dvs. at ÅDT reduseres fra 9996 til 8198 i 
2022. (totalt -19 % avvisning for hele strekningen Moelv-Øyer) 
Ved innføring av bommer viser beregningen generelt liten avvisning sammenlignet med 
andre prosjekter. Dette er bra for trafikksikkerheten, for trafikantene og for lønnsomheten 
av vegen.  
 
Nye veier har også beregnet trafikkutviklingen på sidevegsnettet med og uten bom. For fv. 
312 Hundervegen viser beregningene at trafikken vil øke med 42 %, fra ÅDT 2152 til ÅDT 
3045. Det er vurdert at trafikkøkningen ikke er så stor at det forutsetter trafikkreduserende 
tiltak eller sidevegsbommer, men det skal likevel følge opp trafikkutviklingene på de 
alternative vegrutene etter at bompengeinnkrevingen er startet og det skal eventuelt 
vurderes trafikkreduserende tiltak der dette er nødvendig.  
 
Utbyggingsplan og kostnadsoverslag 
Hele strekningen er i finansieringsberegningen lagt inn som utbygd i løpet av en 5 års 
periode. Kostnadene for strekningen Moelv-Øyer er beregnet til 15,7 mrd. kr i Meld. St. 25 
(2014-2015). Gjennom Nye veiers optimalisering og kostnadsvurdering av prosjektet har de 
sett at de kan redusere kostnadene med 30 %, dvs. ned til 11 mrd. kr. for prosjektet.  I 
prosjektet legges det til grunn av eventuelle kostnadsøkninger opp til 10 % skal dekkes av 
partene, ut fra en finansieringsandel. Bompengeselskapet skal da maksimalt bidra med 545 
mill. kr. 
 
I forbindelse med finansieringsberegningen er det lagt blant annet lagt inn en forutsetning 
om 15 års nedbetaling på hver bom.  Bompenger vil dekke 50 % av forventet kostnad for 
prosjektet.  Nedbetaling av gjeldsforpliktelsene vil kunne gå raskere dersom 
trafikkgrunnlaget viser seg å være større enn beregnet.  
 

 
Total bompengetakst for E6 Gardemoen–Tretten vil øke frem til 2025 hvor den vil være på 
214 kr. Dette maksbeløpet vil kun være gjeldene i ett år. Etter hvert som prosjektene 
nedbetales reduseres den totale bompengebelastningen. 
 
Fylkeskommunal garanti for bompengeprosjektet 
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Det forutsetter at det stilles fylkeskommunalt selvskyldnergaranti for bompengeprosjektets 
gjeld. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 % og 
en forlengelse av bompengeperioden med 5 år.  
 
Avtale om bompengeinnkreving 
Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av E6 på strekningen vil det 
bli inngått avtale mellom Nye veier og Vegfinans AS i tråd med gjeldende avtaleregime og de 
forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen. Det forutsettes at det opprettes et nytt 
selskap under Vegfinans AS, Vegfinans E6 Moelv-Øyer AS, som skal stå for 
bompengeinnkrevingen.  
 
Anbefaling 
Nye Veier anbefaler at det gis tilslutning til videre arbeid med bompengeordningen som er 
beskrevet i vedlagt saksgrunnlag og som grunnlag for å fremme en stortingsproposisjon for 
prosjektet.  
 
Bompengeopplegget innebærer 4 bommer og at opplegg som baserer seg på at flest mulig 
skal ta i bruk den nye vegen og samtidig sørge for minst mulig negative trafikale virkninger på 
sidevegsnettet. Takstene differensieres for å sikre mist mulig trafikkavvisning.  
 
Vurdering: 
Plassering av bom i Øyer kommune 
Rådmannen har vurdert den prinsipielle plassering av bom mellom Ensby og Øyer sentrum. I 
forbindelse med at mange kjører av ved Ensby for å komme til hytteområdene sør for Hafjell 
alpinsenter, samt gjester til alpinsenteret er rådmannen redd for at det skal bli ytterligere 
avkjøringer på Ensby. Dette gjelder for de som er bosatt på Øyer sogn, samt de som skal til 
Øyer sentrum og til hytteområdene nord for Hafjell alpinsenter. De vil trolig velge denne 
avkjøringen for å slippe bompengebetalingen i Øyer. Dette vil skape økt trafikk forbi Øyer 
ungdomsskole og Solvang barneskole, samt unødvendig gjennomkjøring gjennom Øyer 
sentrum. På side 10 i saksgrunnlaget er det beregnet at fv.312 Hundervegen vil få en trafikk 
økning på 42 %, uten at det er legges opp til trafikkreduserende tiltak eller sidevegsbom. I 
forslaget til vedtakspunkt 5 legges det opp til at det senere skal vurderes tiltak dersom 
trafikken blir for stor. På denne aktuelle strekningen mangler det g/s-veg, noe som utfordrer 
trafikksikkerheten på strekningen.  
 
Rådmannen hadde ønsket at Nye veier hadde vurdert en plassering mellom kommunegrensa 
og krysset på Ensby for å sikre at ikke trafikkbelastningen på lokalvegen øker evt. at det 
legges opp til trafikkreduserende tiltak. Dette vil kanskje også føre til at flere med 
Øyer/Hafjell som endedestinasjon vil passere bommen på strekningen i Øyer, og at trafikker 
vil fordele seg mer naturlig på vegnettet.  
 
Konsekvensen av å ikke vedta forslaget 
Bompengeinnkrevingen er en stor del av finansieringen av utbyggingen av fire-felt veg 
mellom Moelv og Øyer. Konsekvensen hvis Kommunestyret i Øyer ikke gir tilslutning til det 
videre arbeidet med bompengeordningen er at hele prosjektet fra Moelv til Øyer kan stopper 
opp, eller at det blir flere år forsinket.  
 



  Sak 107/18 

 Side 36 av 59   

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Øyer delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 

 
 
- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og 
med KPI etter åpning. 
 

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal 
legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 

 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 96/18 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«1.Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med Nye Veier A/S om plasseringen av bom sør for 
Ensbykrysset.  
  
2.Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over dagens 
trafikk må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak».  
 
Ordførerens tiileggsforslag 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Øyer delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 

 
 
- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og 
med KPI etter åpning. 
 

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
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i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal 
legges frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 

6. Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med Nye Veier A/S om plasseringen av bom sør 
for Ensbykrysset.  

 
7. Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over dagens 

trafikk må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak. 
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ØYER IDRETTSPLASS - NYTT KLUBBHUS / FLERBRUKSHUS 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: C21  
Arkivsaksnr.: 18/2384     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/18 Formannskapet 13.11.2018 
 
108/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer-Tretten Idrettsforening, datert 20.10.18 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger i denne saken fram søknad fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) om 
støtte til bygging av nytt klubbhus på Øyer Idrettsplass (ØI), samt forskuttering av 
spillemidler.  
 
Saksutredning: 
I den videre utviklingen av ØI planlegger ØTI bygging av et nytt klubbhus. I 2015 ble 
fotballbanen oppgradert med kunstgressbane, og det er også anlagt et større nærmiljøanlegg 
i sørenden av plassen. Utviklingen av området ble delvis finansiert gjennom salg av 
tomtearealer opp mot Bakkevegen, delvis realisert ved at Øyer kommune overdro areal til 
ØTI.  
 
I forlengelse av denne positive utviklingen ønsker ØTI å bygge nytt klubbhus. Det beskrives i 
søknaden et stort behov for et fysisk møtelokale i tilknytning til idrettsplassen, som også kan 
imøtekomme andre lokale lag og foreningers behov. Planen er å rehabilitere eksisterende 
klubbhus (garderober/dusj), samt bygge nytt tilbygg med møtelokaler, kafe og lager. 
 
Kostnadsoverslag ligger på drøyt kr. 6,5 mill. inkl. mva. Finansiering løses gjennom søknad 
om midler fra bl.a. Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen (kr. 2 mill.), spillemidler på kr. 
2,2 mill, egenfinansiering på kr. 0,5 mill. og søknad om kommunalt tilskudd på kr. 0,5 mill. 
Mva-kompensasjon søkes gjennom egen ordning. I tillegg til tilskudd fra Øyer kommune ber 
ØTI om at spillemidler på inntil kr. 2,2 mill. forskutteres av Øyer kommune. 
 
Søknaden sier ingenting om forventet byggestart. Svar på søknad til Sparebankstiftelsen 
foreligger tidligst mai 2019. 
 
Vurdering: 
Det er på det rene at ØTIs beskrivelse av behovet for et rehabilitert og utvidet klubbhus på 
Øyer Idrettsplass er reelt. Kartleggingen av et eventuelt samarbeid med andre lokale lag og 
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foreninger er noe mangelfull. I perioder må det antas at tilgangen til klubbhuset vil være 
begrenset med tanke på ØTIs egen bruk.  
Finansieringen av klubbhuset lener seg mye på tilskudd fra eksterne bidragsytere. Svar på 
søknad fra Gjensidigestiftelsen kommer i løpet av desember 2018, søknad til 
Sparebankstiftelsen sendes innen 1. februar 2019, og svar på denne foreligger tidligst i mai 
2019. Det er ikke beskrevet noen alternativ finansiering om disse søknadene ikke skulle bli 
imøtesett med tilskudd.  
 
Øyer kommune har tatt på seg betraktelige forpliktelser overfor idrettslivet i kommunen de 
senere årene. Bygging av ridehall, bygging av ny idrettshall, samt overtakelse av gammel 
idrettshall påfører kommunen relativt store driftsutgifter. Dette legger godt til rette for 
positiv utvikling av idrettens vilkår i kommunen. 
 
Rådmannen vurderer søknaden fra ØTI som noe prematur, og anbefaler en utsettelse av 
saken til bekreftelse på flere deler av finansieringen foreligger.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad fra Øyer-Tretten Idrettslag om tilskudd til nytt klubbhus, samt forskuttering av 
spillemidler, utsettes til nærmere avklaring av finansiering foreligger. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.11.2018 sak 103/18 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
«Formannskapet ser positivt på en søknad om tilskudd og forskuttering av spillemidler til nytt 
klubbhus. Finansieringen vurderes i forbindelse med behandling av årsplan og budsjett». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer SP sitt forslag ble Øyer SP 
sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV og 2 stemmer SP) mot 3 
stemmer (3 stemmer AP). 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ser positivt på en søknad om tilskudd og forskuttering av spillemidler til nytt 
klubbhus. Finansieringen vurderes i forbindelse med behandling av årsplan og budsjett. 
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VIDERE ARBEID OG TILLEGGSBEVILGNING TIL REVIDERINGEN AV KOMMUNEDELPLANFOR 
ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 15/479     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
109/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Notat: Utredningsarbeid og kostnader for kdp Øyer sør.  
Ny fremdriftsplan, datert 23.10.2018 
Planprogram vedtatt 27.8.22015 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift fra KST-vedtak 27.8.2015, sak 63/15 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av flere utsettelser av arbeidet med kommunedelplanen for Øyer sør er det 
utarbeidet en ny fremdriftsplan. Fremdriftsplanen legger opp til 1. gansbehandling i august 
2019 og sluttbehandling i juni 2020. Videre må det avsettes til sammen 750 000,- kr. til 
konsulentbistand i forbindelse med planarbeidet.   
 
Saksutredning: 
Arbeidet med revideringen av Kommunedelplanen for Øyer sør startet allerede opp i mai 
2015 da planprogrammet ble lagt ut på høring sammen med varsel om planoppstart. 
Planprogrammet ble fastsatt august samme år.   
 
Etter en gjennomgang av alle innspillene ble det varslet utvidelse av planområdet i 2016 for å 
ta med et større areal østover fra Nysetra og Lisetra. 
 
Det fastsatte planprogrammet la opp til en fremdriftsplan med førstegangs høring høsten 
2016 og med vedtak sommeren 2017. Denne fremdriftsplanen er forskjøvet en rekke ganger 
pga. arbeidet med kommuneplanens arealdel som har strukket ut i tid. Kommuneplanens 
arealdel var ute på 3. gangs høring våren 2018 og ble vedtatt 27.9.2018.  
 
Vedtatt organisering – hentet fra planprogrammet for Øyer sør:  
«Planarbeidet organiseres med kommunestyret som prosjekteier, kommuneplanutvalg som 
styrings-gruppe, samt en administrativ arbeidsgruppe der de forskjellige fagområder er 
representert. 
 
Kommunestyret er eiere av planen og skal forestå den formelle behandlingen av 
kommunedelplanen. I tillegg vil representantene ha en aktiv rolle i prosessen. Dette vil skje 
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både gjennom arbeidsmøter i kommunestyret og representantenes deltakelse i utvalg og 
møter eksternt og internt. 
 
Planutvalget vil i tillegg til formell behandling være et viktig forum for politiske drøftinger og 
avklaringer undervegs.» 
Vurdering: 
 
Organisering  
Kommuneplanutvalget (FSK + leder av PU) ble opprettet i forbindelse med felles oppstart av 
revideringen av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel i 2013. Denne 
ordningen ble videreført til revideringen av Øyer sør. I planprogrammet for revideringen av 
KDP Øyer sør ble det presisert av planutvalget er et viktig forum for politiske drøftinger og 
avklaringer underveis. Dersom organiseringen nå skal endres, må det fattes et vedtak i 
kommunestyret som gjør om den vedtatte organiseringen for arbeidet.  
 
 
Fremdrift 
På bakgrunn av utsettelsene som har skjedd i forbindelse med revideringen av 
kommuneplanens arealdel er det nå utarbeidet en ny fremdriftsplan. For å gi et best mulig 
utgangspunkt for fremdriftsplanen har rådmannen gått i gjennom alle teamutredningene og 
plandokumentene som skal utarbeides i forbindelse med revideringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør. På bakgrunn av utrednings – og planomfanget er det gitt et 
grovt anslag på tidsbruk og kostnader for å få planen frem til første gangs behandling. 
Oppsummert er det ca. 52 ukesverk i oppgaver rådmannen må/bør gjennomføres selv, mens 
det må benyttes konsulenttjenester for ca. 750 000,- kr. for å få planen frem til 1. gangs 
behandling. Innen denne summen ligger også endringer av plankart/tematiske kart etter 
førstegangs høring. For mere detaljert, se vedlegg 1. «Notat. Utredningsarbeid og kostnader 
for kdp Øyer sør» 
 
Den nye fremdriftsplanen tar utgangspunkt i et ønske om vedtak juni 2020 og med to 
høringsperioder. Det er ikke realistisk å legge opp til kun en høringsrunde. Det vil alltid 
komme mange merknader og forslag til endringer, både fra innbyggere, regionale 
myndigheter og politikere.  På bakgrunn av ønske om en ferdig behandlet plan i juni 2020 har 
rådmannen regnet seg tilbake i tid for å finne ut når planforslaget må være ferdig utarbeidet 
og legges ut på høring. Dette tilsier at planen må legges ut på høring allerede i august 2019, 
for å rekke to høringsperioder. Dersom det vil være behov for en 3. høring eller ved 
innsigelser ved 2. gangs høring vil denne stramme fremdriftsplanen fort ryke.  
 
Tidsperspektivet som det legges opp til er stramt og det krever at administrasjonen setter av 
2 av 3 planleggere i 100 % stilling i første halvår i 2019. Dette er nødvendig for å utarbeide 
utredninger og plandokumenter frem til høring. Dette vil gå på bekostning av andre 
kommunale planoppgaver, samt hvor mange private planer rådmannen får frem til 
behandling i først halvår. Denne fremdriftsplanen innebærer også at det må benyttes 
konsulenter til noen av utrednings- og planarbeidet. Dette er oppgaver rådmannen bør sette 
bort for å klare fremdriftsplanen, samt oppgaver rådmannen må sette bort fordi 
administrasjonen ikke kan gjøre disse oppgavene selv. f.eks. utarbeidelse av plankart og 
tematiske kartutsnitt.  
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Et annet usikkerhetsmoment i forhold til fremdriftsplanen er når Oppland fylkeskommune får 
gjennomført kulturminnebefaring av områder kommunen vurderer å legge inn i planene. 
Dersom planen legges ut på høring før kulturminneundersøkelsen er gjennomført kan 
kommunen få innsigelser som kunne vært unngått dersom dette var gjort i forkant. 
 

2017
Mars AprilMai Juni Aug. Mai Juni Nov. Des. Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Aug

Planprogram
Rammer og utarbeidelse
Drøfting i Planutvalget X
Planutvalget legger ut til offentlig ettersyn 21.
Varsel om oppstart / høring
Varsel om utvidelse
PU / KST fastsette planprogram 25.

Kommunedelplan
Utredninger:

Mål og Strategier for arbeidet W
Skred og flom
Landskapsanalyse, blå-grønns strukturer, turstier - ruter
Kulturlandskap, "fjellgrense" og landbruk
Arealbruk - behov, utbyggingsmønster bebyggelse, sentrum W
    Destinasjonsutvikling, næring og reiseliv W
Samferdsel, trafikk i sentrum

Planmaterialet W
Plankart/ Temakart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse (ny veileder)
Konsekvensanalyse, inkl. LNF-spredt

Drøftinger og bearbeiding
Prioriteringer og konklusjoner
Regionalt planforum x

Medvirkning/temamøter
3 Work-shop - KST 1 2 3
Åpent møte x x

1. gangs offentlig ettersyn
Planutvalget legger ut til offentlig ettersyn X
Offentlig ettersyn
Behandle innkomne merknader
  Endringer på plandoukunmentet - nytt utkast
2. gangs offentlig ettersyn
Planutvalget legger ut til offentlig ettersyn X
Offentlig ettersyn
Behandle innkomne merknader

X

Framdriftsplan kommunedelplan Øyer Sør

Sluttbehandling og vedtak i Kommunestyret

2015

25.05-20.06

6 uker

6 uker

30.4 - 12.6

2016 2018 2019 2020

 
Ny fremdriftsplan, med vedtak i juni 2020. 
 
Økonomi 
I «Notat: Utredningsarbeid og kostnader for kdp Øyer sør» er det utarbeidet et grovt 
kostnadsanslag på plan- og utredningsarbeidet som skal gjøres i forbindelse med 
planarbeidet. Totalt må det settes av ca. 750 000,- kr. til konsulentbistand for å få planen 
frem til første gangs behandling i august 2019. Store deler av konsulentmidlene vil påløpes i 
2019, mens kostnadene i 2020 vil i all hovedsak gå på til endringer av plankart og tematiske 
kartutsnitt, men dette vil være mindre beløp. Rådmannen foreslår å avsette 450 000,- kr i 
2019 og 300 000,-kr. i 2020, men det kan være behov for å endre fordelingen mellom 2019 og 
2020.  
 
Dersom det skal legges opp til mindre konsulentbruk, må man øke kapasiteten på 
administrasjonen som skal arbeide med kommunedelplanen. Alternativene er at alle 3 
planleggerne i kommunen arbeider med kommunedelplanen første halvår 2019, men dette 
vil medføre tap av gebyrinntekter. Det andre alternativet er at planavdelingen bemannes opp 
med et engasjement i en periode for å gi bistand i arbeidet med kommunedelplanen og 
saksbehandling av reguleringsplaner mm. Det siste alternativet kan være vanskelig med 
tanke på å skaffe noen med rett kompetanse for en kortere periode.  
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Øvrige temaer og utredningsbehov som er beskrevet i planprogrammet er fortsatt like 
aktuelt i dag som da planprogrammet ble vedtatt og ligger til grunn for de anbefalingene som 
er gjort i forbindelse med økonomi og fremdrift.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan for Kommunedelplanen for Øyer sør til 
etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling av kommunedelplanen i juni 2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- kr. til gjennomføringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. avsettes i 2019 og 
300 000,- kr. i 2020. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 99/18 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da hans selskaper har omfattende 
innspill til saken. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres 
inhabil til å delta i behandlingen av fremdriftsplan og tilleggsbevilgning til revidering av 
kommunedelplan for Øyer Sør. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det er en skrivefeil i vedlegg 2 - Ny fremdriftsplan, datert 23.10.2018, planutvalget erstattes 
med kommuneplanutvalget. Dette rettes før behandlingen i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan med korrigering for Kommunedelplanen for 
Øyer sør til etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling av kommunedelplanen i juni 
2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- kr. til gjennomføringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. avsettes i 2019 og 
300 000,- kr. i 2020. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
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UTREDNING MÅLTID I SKOLEN 
 
 
Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/187     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/18 Formannskapet 21.08.2018 
 
104/18 Formannskapet 13.11.2018 
 
110/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
1.Arbeidsgruppas utredning 
 
2.Måltid i skole – Formannskapet 13.02.18 – Sak 17/18: Ytterligere utredning/nærmere 
vurdering  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Helsedirektoratet – Nasjonal retningslinje for måltider i skolen.  
Formannskapssak 17/18, møte 13.02.2018 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret ba administrasjonen om å utrede et måltid på skolene Aurvoll, Solvang og 
Øyer ungdomsskole, kommunestyresak 17/18.  Rådmannen innstilte før Formannskapet den 
13.02.2018 i sak 17/18 fikk saken til behandling. Formannskapet ønsket ytterligere 
utredning/nærmere vurdering av diverse forhold.  
 
Den administrative arbeidsgruppa har kommentert de punktene som er bedt utredet og 
vurdert nærmere, se vedlegg 2. Formannskapet uttaler i sak i 17/18 at det er hensiktsmessig 
å starte i det små for å høste erfaringer.   
 
Rådmannen støtter denne strategien og rår kommunestyret til å starte ordningen med 
frokost på Øyer ungdomsskole 5 dager pr uke.  Rådmannen foreslår at det investeres i nytt 
storkjøkkenutstyr. Tilrådningen er i samsvar med arbeidsgruppens anbefaling.  
 
Rådmannen foreslår at endringen trer i kraft fra nytt budsjettår. at det serveres frokost 5 
dager pr uke på Øyer ungdomsskole. Ordningen evalueres etter endt skoleår 2019/2020. I 
den forbindelse med evalueringen vurderes det om måltid i skolen også skal innføres på 
barnetrinnet.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Kommunestyret ba administrasjonen utrede et måltid på skolene Aurvoll, Solvang og Øyer 
ungdomsskole sak 17/18  
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I formannskapsmøte den 13.02.2018 sak 17/18 fikk administrasjonen saken tilbake for 
ytterligere utredning.   
 
Miljø og investering  
Øyer ungdomsskole må håndtere tallerkener, bestikk, matavfall og oppvask. Arbeidsgruppa 
har hentet inn tilbud på utstyr som gjør skolen i stand til å håndtere dette. 
Storhusholdningsvaskemaskin og kombi kjøle- og varmeskap er helt nødvendig.   
 
Fra et miljøperspektiv må avfallsmengder reduseres mest mulig. Engangsbestikk, papp og 
plasttallerkener er ikke en aktuell løsning. Nødvendig utstyr som f.eks. bestikk, tallerkener, 
skap osv. må anskaffes. Dette ligger inne som del av investeringen i storhusholdningsutstyr i 
økonomidelen av utredningen.   
 
Engangsinvestering på storkjøkkenutstyr 327.000, arbeidsgruppen anbefaler kjøp.  
 
Samarbeid med frivilligheten til å gjennomføre ordningen  
Det legges opp til samarbeid med frivillige. Den lokale grunnressursen må være dimensjonert 
slik at den sikrer en gjennomførbar ordning. Øyer og Tretten Frivilligsentral blir sammen med 
Voksenopplæringen invitert inn i arbeidet og er positive til å bidra. Frivilligheten, folk i 
arbeidstrening eller språkpraksis osv. kan bidra når det ligger til rette for det. Det anbefales 
ikke at disse aktørene legges inn som et premiss for gjennomføring av ordningen.  
 
Arbeidet med utredningen  
Arbeidsgruppa har hentet inn ressurspersoner etter behov. Arbeidsgruppa har i arbeidet med 
den første utredningen hatt jevnlig kontakt og møter med Øyer Tretten Frivilligsentral og 
telefonkontakt med Lillehammer Voksenopplæring for å kartlegge muligheten for samarbeid 
med dem. Det har vært nyttig og vil forhåpentligvis bidra til et godt samarbeid. Det har vært 
entydig positive tilbakemeldinger til å bidra.   
 
Vurdering: 
I den første utredningen (vedlegg 1) redegjorde arbeidsgruppen på vegne av rådmannen for 
to alternativer. Alternativ I – løsning med tilberedt mat fra Øyer helsehus fem dager i uka. 
Alternativ II – lokal løsning med kjøp/leasing av utstyr og tilberedning ute på den enkelte 
skole. Innstillingen som den gangen gikk på innføring av måltid på alle de tre skolene, var klar 
på at alternativ I ikke var gjennomførbar verken økonomisk eller praktisk. Dette innebærer at 
uansett omfang på ordningen (antall skoler, antall måltider) legges det til grunn lokal løsning 
med kjøp/leasing av utstyr og tilberedning ute på den enkelte skole.  
 
Det er et alternativ å innføre måltid på alle de tre skolene, se vedlegg 1. Formannskapet 
signaliserer ønske om å begynne i det små for å høste erfaring med ordningen. Rådmannen 
mener dette er en hensiktsmessig strategi og foreslår i tråd med arbeidsgruppens anbefaling, 
å etablere ordning med frokost fem dager i uken ved Øyer Ungdomsskole. Det er et viktig 
poeng at dette blir et supplement til det tilbudet som følger av Åpen skole.  
 
Formannskapet er innstilt på at tilsatt arbeidskraft er grunnbemanningen i ordningen, og at 
de som trenger arbeidstrening kommer i tillegg til grunnbemanningen. Rådmannen er enig 
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med formannskapet i denne vurderingen blant annet for å sikre stabil drift av ordningen og 
unngå at driften av ordningen går utover andre aktiviteter i skolehverdagen.  
 
Rådmannen anbefaler i tråd med arbeidsgruppens forslag, oppstart av ordningen i januar 
2019. Midler til drift og investering forutsettes innarbeidet i budsjettet for 2019.   
 
Ordningen som rådmannen forslår innført forutsettes evaluert etter skoleåret 2019/2020. På 
grunnlag av evalueringen tar kommunestyret stilling til hvorvidt ordningen skal endres og 
eventuelt utvides til også å gjelde barnetrinnet.    
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar innføring av frokost fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole.  
 
2. Midler til investering og drift på henholdsvis kr 327.000 og kr 596.000 pr år innarbeides i 
budsjettet for 2019.  
 
3. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2019. Evaluering blir gjennomført etter utgangen av 
skoleåret 2019/2020. På grunnlag av evalueringen tar kommunestyret stilling til eventuell 
endring/utvidelse av ordningen.   
 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.08.2018 sak 74/18 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til budsjettbehandling for 2019». 
 
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til budsjettbehandling for 2019. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.11.2018 sak 104/18 
 
Behandling: 
FAU sin rapport som var fremlagt ved forrige behandling ble etterlyst i møtet. Denne legges 
frem til behandlingen i kommunestyret. 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 



  Sak 110/18 

 Side 48 av 59   

Arne Finn Brekke fremmet følgende endringsforslag: 
«pkt 2) Midler til drift på kr 596.000 pr år endres til kr 250.000,-til drift i budsjettet for 2019. 
pkt 3) Ordningen trer i kraft fra 1. august 2019. Evaluering blir gjennomført etter utgangen av 
skoleåret 2019/2020. På grunnlag av evalueringen tar kommunestyret stilling til eventuell 
endring/utvidelse av ordningen».  
 
Pkt 1. Rådmannens forslag falt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV, 2 stemmer SP) 
mot 3 stemmer (3 stemmer AP). 
 
Rådmannens forslag pkt 1-3 falt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV, 2 stemmer SP) 
mot 3 stemmer (3 stemmer AP). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar ikke å innføre frokost fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole.  
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ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2304     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/18 Formannskapet 06.11.2018 
105/18 Formannskapet 13.11.2018 
6/18 Eldrerådet 19.11.2018 
6/18 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 19.11.2018 
8/18 Flerkulturelt råd 19.11.2018 
8/18 Ungdomsrådet 20.11.2018 
111/18 Kommunestyret 29.11.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019, lagt ut til offentlig høring 
2. Fritakslister for eiendomsskatt 2019 
3. Øyer kommunes Gebyrregulativ 2019 
4. Budsjett for kontrollutvalget 2019, vedtak av 1.10.2018 
5. Tjenestebeskrivelser  
6. Notat – Budsjett 2019 – Rådmannens svar på spørsmål fra formannskapet 06.11.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019, med vedlegg, 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning i 
§§ 44-47. Formannskapets innstilling skal i henhold til § 44-7 ligge ute til alminnelig ettersyn 
minst 14 dager før behandling i kommunestyret.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal være realistisk, jfr. § 44-3 og § 46-3.  
 
Første året i økonomiplan 2019-2022 vedtas som årsbudsjett – drift og investeringer – for 
Øyer kommune 2019.  
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens 
budsjettforslag og tilleggsproposisjon foreligger.  
 
Det framlegges en balansert økonomiplan for fireårsperioden, basert på realiteten i 
kommunens økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2019 legges til grunn 1,8 % netto drifts-
resultat, og for årene 2019 – 2021 et netto driftsresultat på i gjennomsnitt 1,9 %. 
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Driftsbudsjettet vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til ny organisering fra 1.1.2019. 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2019 – 2022 med godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2019.  
 
Vurdering: 
Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av 
Øyer kommunes økonomiske situasjon.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
10 230 000 kr i 2019.  

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
39 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst 
mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele 
lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer 
som faller inn under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket. 

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.    
5. Kommunale gebyrer 
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Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Stillingshjemler  
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd  
Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 

inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 
11. Godtgjørelse  

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Sats for inntektsskatt 

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 101/18 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han på sett og vis er involvert som 
Avtalemotpart til kommunen i disse sakene: 
Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.  
Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør. 
Bevilgning til KPD Øyer sør. 
Stein Plukkerud fratrådte.  
Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i behandlingen av disse 
punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre 
punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
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Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein 
Plukkerud tiltrådte.  
 
Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært 
formannskap tirsdag 13.november 2018 kl 08.30 – 11.00. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist 
onsdag 07.11.2018 kl 16.00. 
 
Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018. 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært formannskap tirsdag 13.november 2018  
kl 08.30 – 11.00. 
 
Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist 
onsdag 07.11.2018 kl 16.00. 
 
Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.11.2018 sak 105/18 
 
Behandling: 
Administrasjonen redegjorde for svar på spørsmål og kommentarer innsendt av de politiske 
partiene i forkant av møtet. 
 
 
Formannskapet 06.11.2018: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han er involvert som Avtalemotpart 
til kommunen i disse sakene: 
-Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.  
-Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør. 
-Bevilgning til KPD Øyer sør. 
 
Stein Plukkerud fratrådte.  
Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i behandlingen av disse 
punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre 
punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein 
Plukkerud tiltrådte.  
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Stein Plukkerud sitt spørsmål om habilitet ble behandlet og avgjort i Formannskapsmøte 
6.11.2018, der sluttbehandlingen av årsbudsjett og økonomiplan ble utsatt til dagens møte. 
Habilitetsspørsmålet tas ikke opp til ny behandling, da vedtak om habilitet 06.11.2018 gjelder 
tilsvarende i dagens møte.  
 
Mari Botterud (H) og Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet ved spørsmål om 
tilskudd til frivillighetssentralen. De er begge medlemmer i styret. Mari Botterud og Arne 
Finn Brekke fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at de begge erklæres som habile. 
Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Mari Botterud og Arne Finn Brekke tiltrådte. 
 
Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Det har ikke kommet alternative forslag i de punktene hvor Stein Plukkerud er erklært 
inhabil. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil til å delta i behandlingen av 
hele budsjettet for 2019 og Økonomiplan 2019-2022. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endringer på vegne av Øyer AP: 
Generelt: 
«Gjenta de politiske føringene som har vært gitt de to siste årene 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2019: Vedtatte budsjettrammer skal overholdes 
både på drift og investeringer.  
Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor rammen til 
sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal bringes frem til politisk 
beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges 
frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett. 
Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler om at 
investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges fram for politisk beslutning før 
investeringen foretas/settes i gang». 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
«Øyer AP foreslår å omgjøre kr 500.000 av lånet til Stav SA til andelskapital. 
Omgjøring av lån til andelskapital STAV SA 
Stav SA har på sitt årsmøte 2.5.2018 vedtatt at det skal åpnes for tegning av nye andeler i 
samvirke. Stav SA har en langsiktig gjeld som nedbetales årlig til Øyer kommune. Saldo pr 
1.1.2018 var på kr 840 987, vi foreslår at kr 500.000 av lånet omgjøres til andelskapital for å 
styrke Stav SA sin egenkapital og dermed øke deres selvstendighet. Innskutt egenkapital-
andelskapital i Stav SA pr 1.1.2018 er på kr 175.000,-. Andelslaget består av en rekke lag og 
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foreninger samt mange enkeltpersoner. Øyer kommune er den største andelshaveren med 
20 andeler. Øyer Arbeiderparti har 1 andel i andelslaget. 
 
Styret i Øyer Arbeiderparti foreslår at kr 500.000 av det ansvarlige lånet omgjøres til 
andelskapital i Stavsplassen SA. Dette vil bidra til å styrke egenkapitalen til Stavsplassen SA, 
samtidig som det vil sikre kommunens innflytelse i forhold til selskapet». 
 
Øyer AP trakk endringsforslaget. 
 
«Slette avsetningen i investeringsbudsjettet til Tretten renseanlegg – 30 millioner, fordi 
denne fortsatt er under utredning og investeringsbehovet er for usikkert». 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer (3 stemmer AP, 1 stemme H) mot 3 stemmer (2 
stemmer SP, 1 stemme SV). 
 
«Teleskop-amfi til Aurvoll skole. 
Aurvoll skole må gis samme mulighet til å gjennomføre samlingsstunder for alle elevene, slik 
som Solvang har. I dag løses dette med at det settes utover stoler, noe som er 
arbeidskrevende og lite hensiktsmessig. Investeringsbehovet anslås til kr 500.000,-. 
Dekning skjer gjennom å skyve investeringen på klappseter på Solvang med et år». 
 
Øyer AP trakk endringsforslaget. 
 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til endring på vegne av Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Trappe opp med flere plasser på Øyer HelsehusØkning 2019 4 nye plasser utover 
Rådmannens forslag – 1,7 mill høsten 2019 
3,4 mill for de resterende årene i økonomiplan 
Finansieres slik i 2019: 
Nye objekter eiendomsskatt/fritidsboliger: 0,7 mill ut over adm. Forslag 
Redusere overføring mellom drift og investeringer med 1 mill 
De resterende årene kommer vi tilbake til i forbindelse med kommunestyrebehandlingen av 
årsbudsjett og Økonomiplan. 
 
Øyer AP og Øyer Høyre trakk endringsforslaget. 
 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til endring på vegne av Øyer SP: 
«Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av frivillighetssentralen. Det ønskes 
herunder å se på brukertilfredshet og drift». 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag til endring: 
«Kreftkoordinator økes med                    kr 150.000,- 
Vedlikeholdskostnader reduseres med  kr 150.000,-.» 
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Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til endring på vegne av Øyer SP og Øyer SV: 
«Styrking skole 1,0 mill kr – tas fra Gevinstrealisering»     
  
Øyer SP og Øyer SV trakk endringsforslaget. 
 
«Forskuttering klubbhus ØTI 2,2 mill. kr – tas fra Disp.fond (det forutsettes fullfinansiering)» 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV, 2 stemmer SP) mot 
3 stemmer (3 stemmer AP). 
        
«Tilskudd klubbhus ØTI 0,5 mill. kr – tas fra det tilskudd som skal tilbakebetales i tillegg til 
utbetaling fra idrettsfond» 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 4 stemmer (1 stemme H, 1 stemme SV, 2 stemmer SP) mot 
3 stemmer (3 stemmer AP). 
 
Tiltak        
«Barnetrygd - de økonomiske konsekvensene tas hensyn til ved kvartalsvis rapportering» 
  
Endringsforslaget falt med 3 stemmer (1 stemme SV, 2 stemmer SP) mot 4 stemmer (3 
stemmer AP, 1 stemme H). 
         
«Økning dirigent/kulturskole økes fra 75.000 - 90 000 kr - rådmannen finner dekning i 
budsjettet for økningen» 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.        
 
 
«Flytte u.klubb til klubbhus 50 000 kr - innenfor ramma kultur (dette vil kun gjelde fra når 
klubbhus står klart)» 
 
Øyer SP og Øyer SV trakk endringsforslaget. 
 
 
«Til orgel Øyer kirke 1 mill. kr – tas ut»         
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Rådmannens forslag med vedtatte endringer legges ut til offentlig høring i 14 dager frem til 
behandling i kommunestyret 29.november 2018» 
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Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022 med endringer. 
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
10 230 000 kr i 2019.  

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
9 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst 
mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele 
lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer 
som faller inn under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket. 

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.    
5. Kommunale gebyrer 

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Stillingshjemler  
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
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Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd  
Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 

inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 
11. Godtgjørelse  

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Sats for inntektsskatt 

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

15. De politiske føringene som har vært gitt de to siste årene gjentas:Politiske 
retningslinjer drift og investeringer i 2019: Vedtatte budsjettrammer skal overholdes 
både på drift og investeringer.  
Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor 
rammen til sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal 
bringes frem til politisk beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for 
administrasjonen. Saken legges frem som forberedt sak om budsjettjustering av 
vedtatt budsjett.  
Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler 
om at investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges fram for politisk 
beslutning før investeringen foretas/settes i gang. 

16. Kommunestyret ber at det spørres om en gjennomgang av frivillighetssentralen. Det 
ønskes herunder å se på brukertilfredshet og drift. 

 
Budsjettendringer: 

1. Avsetningen i investeringsbudsjettet til Tretten renseanlegg – 30 millioner, slettes 
fordi denne fortsatt er under utredning og investeringsbehovet er for usikkert. 

2. Kreftkoordinator økes med kr 150.000,-. Vedlikeholdskostnader reduseres med   
kr 150.000,- 

3. Forskuttering klubbhus ØTI 2,2 mill kr – tas fra Disp.fond (det forutsettes 
fullfinansiering) 

4. Tilskudd klubbhus ØTI 0,5 mill kr – tas fra det tilskudd som skal tilbakebetales i tillegg 
til utbetaling fra idrettsfond 

5. Økning dirigent/kulturskole økes fra 75.000 til 90.000 – rådmannen finner dekning 
for økningen i budsjettet. 
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6. Til orgel Øyer kirke 1 mill.kr – tas ut. 
 
 
Behandling/vedtak i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 
den 19.11.2018 sak 6/18 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådene ønsker å kunne komme med innspill til økonomiplanen/budsjettet tidligere i 
prosessen. 
 
Rådene ønsker at styrking av flere institusjonsplasser for eldre/hjemmetjenesten skal 
prioriteres fremfor måltid i skolen. 
 
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm ga følgende uttalelse: 
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm tar formannskapets 
innstilling til Økonomiplan 2019-2022-Årsbudsjett 2019 til etterretning. 
 
 
Behandling/vedtak i Flerkulturelt råd den 19.11.2018 sak 8/18 
 
Behandling: 
Leder Mari Botterud gjennomgikk tjenestebeskrivelser og prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. Saken ble drøftet og uttalelse gitt. 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse til budsjett og økonomiplan: 
Flerkulturelt råd ser positivt på at økning i antall barnehageplasser og bemanning i 
barnehagene er prioritert i budsjett- og økonomiplan.. 
Rådet registrerer at flere enheter i kommunen tar imot lærlinger og personer som trenger 
språkpraksis mv. Rådet ser positivt på dette og vil understreke at alle enheter i kommunen  
bør tilrettelegge for det.  
Rådet vil påpeke at når kommunen kjøper tilbud fra Lillehammer læringssenter, er det er 
viktig å påse at tilbudet  er praksisrettet for de som ikke har grunnleggende skolegang fra 
hjemlandet.  
Flerkulturelt råd mener det bør tilrettelegges for sommerjobber til  ungdom i kommunen  
ved å  prioritere ressurser til dette. 
For øvrig har rådet merket seg at det i tjenestebeskrivelsene er fokusert på det positive ved å 
ha et flerkulturelt miljø i kommunen.    
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 20.11.2018 sak 8/18 
 
Behandling: 
Økonomiplan og årsbudsjett ble gjennomgått. Noe diskusjon rundt de tema som berører 
barn og unge direkte. 
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Ungdomsrådet ga følgende uttalelse til Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019: 
Flytting av ungdomsklubben 
Det ble fremmet forslag om at det undersøkes muligheter for å flytte ungdomsklubben fra 
Tingberg. 
Ungdomsrådet ber om følgende: 
Kommunestyret gir ungdomsrådet i oppdrag å utrede flytting av ungdomsklubben til mer 
sentral lokasjon. Ungdomsrådet ber om at det bevilges kr. 30 000 til slik utredning. 
 
Ungdomsrådet stiller seg for øvrig bak formannskapets innstilling. 
 


