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SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG 
SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT  
 
 
Vedlegg: 
Framdriftsplan – sentrumsforskjønnelse/-utvikling: Kort og lang sikt 
Innspill Øyer Næringsråd 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 7/21 – Sentrumsutvikling/-forskjønnelse: Politiske signaler om rammene/omfanget av 
arbeidet 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til tiltak som kan gjøres på kort sikt i de to 
sentraene i kommunen. Det tas kontakt med Øyer Næringsråd for innspill inkl spørsmål om 
delfinansiering.  
 
Organisering og finansiering av mer omfattende sentrumsutviklingstiltak vil 
kommunedirektøren komme tilbake til etter at de overordnede planene som vedrører de to 
sentraene, er ferdigbehandlet.   
 
Saksutredning: 
K-sak 7/21 – Sentrumsutvikling/-forskjønnelse: Politiske signaler om rammene/omfanget av 
arbeidet 
I K-sak 7/21 er listet opp diverse saker og vedtak som er relevante for denne saken.  
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt 
til dette arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en 
undersøkelse mot næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og 
i Øyer. Hensikten skal være å kartlegge villighet til deltagelse både på 
finansieringssiden og ved å stille eventuelle grunnarealer til disposisjon.» 

 
For begge de to sentraene er det omfattende planprosesser i gang, planprosesser som gir 
føringer for utviklingen av store deler av de to sentraene. I framdriftsplanen som legges 
fram til politisk behandling i denne saken er det fokus på tiltak som kan gjennomføres nå og 
som «står seg» uavhengig av konklusjonene i de store planprosessene som er i gang. Når 
det gjelder de store planprosessene er framdriftsplanen for disse synliggjort. 
 
Når det gjelder de kortsiktige tiltakene er det hensiktsmessig å inngå avtale med en 
anleggsgartner for rydding og beplantning.   



 
Næringslivet og aktuelle grunneiere 
I møte i næringsrådet 11.5. vil framdriftsplanen bli lagt fram. Kommunedirektøren vil be om 
innspill til framdriftsplanen generelt. Når det gjelder tiltakene på kort sikt vil næringslivet bli 
utfordret på delfinansiering. Innspillene blir lagt fram til formannskapet 18.5..   
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er viktig å komme i gang med den forskjønnelsen av 
sentraene som kan gjøres uten risiko for at ressursinnsatsen er bortkastet i det lange løp, se 
tiltak på kort sikt. Næringsdrivende og grunneiere inviteres til å gi innspill til tiltakene og 
medfinansiering gjennom møtet i Næringsrådet.  
 
Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren tilbake 
til organisering av arbeidet med videre utvikling av de to sentraene.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   
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