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Arkiv: C50

Møtedato
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Vedlegg:
Temaplan kulturminner generell del 2021-2031
Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Oppstartnotat Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025
https://hundorp2021.no/
https://norgeitusenaar.no/
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025
Kommuneplanens arealdel 2018-2028
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025
St.mld.nr.16 (2019-2020) «Nye mål i kulturminnepolitikken – Engasjement, bærekraft og
mangfold»
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020
Sammendrag:
Tjenenesteutvalget vedtok i sak 17/20 «Oppstartnotat temaplan for religiøse kulturminner
2021-2025». I denne saken legges «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031» og
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» frem for Tjenesteutvalget.
Kommunen har valgt å skille ut den generelle delen av temaplanen i en egen plan som
rulleres hvert tiende år. Fremtidige temaplaner for kulturminner knyttes til den generelle
delen. 9 religiøse kulturminner er prioritert i «Temaplan for religiøse kulturminner 20212025».
Kommunedirektøren ber Tjenesteutvalget legge «Temaplan kulturminner generell del 20212031» og «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4
ukers innspillfrist.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Kommunen ønsket å utarbeide en temaplan for religiøse kulturminner i forbindelse med
1000 års-jubileet for kristningen av Norge. Tjenesteutvalget fattet i sak 17/20 følgende
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vedtak: «Øyer kommune legger oppstartnotat for «Temaplan for religiøse kulturminner
2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.». Kommunen mottok ingen
innspill.
Formål:
Formålet med å utarbeide en temaplan for kulturminner er å styrke kulturminnevernet
gjennom å:
- få et formelt grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens løpende planarbeid
og saksbehandling
- få en bedre oversikt over kommunens kulturminner for å gi et bedre grunnlag for å
prioritere
- gi et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv.
Prosess:
Kommunen har valgt å skille ut den generelle og overordnede delen om kulturminner i en
egen temaplan. Den generelle delen er forholdsvis statisk og kan rulleres hvert tiende år.
Fremtidige kulturminneplaner som omhandler nye tema knyttes til den generelle delen.
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd har deltatt i prosessen med
utarbeiding av «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». Representanter fra
historielaget og det kirkelige rådet har bidratt til å kartlegge religiøse kulturminner, har hatt
planen til gjennomsyn og har medvirket i prioriteringen av kulturminnene.
Prioriterte kulturminner:
«Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025» inneholder 9 kulturminner, hvorav 6 er
prioritet 1 (automatisk fredet etter Kulturminneloven av 1978) og 3 kulturminner er prioritet
2 (anbefaling til vedtak om vern). Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med
faktaark som inneholder historikk, beskrivelse, planstatus og eventuelle anbefalte tiltak.
Tiltak:
Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i handlingsplanen. Det er
kommunestyret som gjennom den årlige budsjettbehandlingen, beslutter hvilke tiltak som
blir fulgt opp.
Vurdering:
Det er kartlagt 16 religiøse kulturminner i kommunen. Kommunen har i samarbeid med
Øyer-Tretten historielag og Øyer og Tretten kirkelige råd foretatt en vurdering og prioritering
av kulturminnene.
Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av kulturminner er lagt til grunn i
prioriteringen. Her legges det vekt på:
- kunnskapsverdier
- opplevelsesverdier
- bruksverdier
- egenskaper ved kulturminnet
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Kommunedirektøren mener det er utført et grundig og godt arbeid med temaplanen.
Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 9 kulturminnene er fornuftige og tiltakene i
handlingsdelen er nøkterne.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget legger «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031» og «Temaplan for
religiøse kulturminner 2021-2025» ut til offentlig ettersyn med 4 ukers innspillfrist.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Hilde Odden Rom
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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Odden Rom
21/735

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
12/21
Tjenesteutvalget

Møtedato
17.08.2021

Vedlegg:

1. Fritidserklæringen: handlingsplan
2. Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune
Fritidserklæringen
Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna
FNs konvensjon om barnerettigheter
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025
Kommunedelplan kultur og fritid 2016-2025
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024
Mld.St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv et trygt samfunn
Mld.St. 13 (2018-2019) Mulighet for alle – Fordeling og sosial bærekraft
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege
frivilligheitspolitikken
Sammendrag:
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Tjenesteutvalget ble orientert om
«Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» i sak 7/21, 16.03.21. Etter
ønske fra Tjenesteutvalget blir utvalget nå orientert om handlingsplanen.
Saksutredning:
Bakgrunn
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide for å sikre
at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet,
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid og Øyer
kommunes oppvekstprofil har tjenesteenhetene Helse og familie og Kultur og fellestjenester
satt sammen en arbeidsgruppe som skal arbeide med Øyer kommunes oppfølging av
Fritidserklæringen.
Mål:
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
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Handlingsplan:
Det vises til vedlegg 1: handlingsplanen. Tiltakene er innbyrdes prioritert ut fra vurdering av
kostnad, ressursbruk og forventet effekt. Rådenes tilbakemeldinger er hensyntatt.
Vurdering:
Kommunedirektøren viser til arbeidsgruppens kommentarer om status i Øyer når det gjelder
de fem barrierene som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. En del av
statusen er at mer enn et av ti barn i Øyer lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt
(2018), dette er høyere enn gjennomsnittet for fylket og for landet.
Arbeidsgruppen lister opp mange treffsikre tiltak som vil bidra til å redusere barrierene for
deltakelse, og som dermed vil forbedre kommunens oppfølging av Fritidserklæringen.
Tiltakene er prioritert ut fra vurdering av kostnad, ressursbruk og forventet effekt.
Realisering av mange av tiltakene er avhengig av et utvidet tverrfaglig samarbeid, dette må
prioriteres fra administrasjonens side. Tiltak som er avhengig av økte rammer vil bli
synliggjort i økonomiplanprosessen til høsten.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar handlingsplanen til orientering.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Hilde Odden Rom
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