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Vedlegg: 

1. Kommunal planstrategi Øyer kommune 2020-2023 – utkast 
2. Kunnskapsgrunnlag 
3. Folkehelseprofil Øyer kommune 
4. Oversikt: Interkommunalt samarbeid 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tidligere politisk behandling av saken 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet utkast til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023. Som grunnlag for 
planstrategien er det laget et kunnskapsgrunnlag som viser utviklingstrekk i kommunen. 
Utkast til planstrategi skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrebehandling. 
 
Saksutredning: 
Det henvises til tidligere politisk behandling av saken. Kommunestyret fattet i sak 16/21 ved-
tak om ytterligere bearbeidelse av utkast til planstrategi før denne legges ut på høring.  
 
Det er foretatt endringer i planstrategiutkastet i tråd med kommunestyrets vedtak.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vil i det følgende begrunne de prioriteringer som ligger til grunn for 
framlagt planstrategi og planstatus øvrige planer. Kommunens planavdeling har ressurser for 
å håndtere ordinære planoppgaver. Det er ikke rom for flere større planoppgaver i en 
normalsituasjon. For tiden er det økt økonomisk ramme for å gjennomføre KDP Øyer sør. Å 
prioritere større planoppgaver etter KDP Øyer sør vil kreve at ekstra ressurs opprettholdes.  
 
Prioriterte planoppgaver i perioden 2020-2023 
Kommuneplan med handlingsdel 
Det er foreslått at det foretas en avgrenset revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med 
fokus på befolkningsframskrivinger. Opprinnelig var dette planlagt gjennomført i 2021. Kom-
munen står nå overfor tilsetting av ny kommunedirektør, og prosessen foreslås utsatt til 
2022. Kommuneplanens samfunnsdel er organisasjonens øverste plandokument, og en 
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revisjon bør foretas når ny administrativ leder er på plass. Dette er også et ressursspørsmål i 
perioden med konstituert kommunedirektør.  
 
Kommunestyret spilte inn delrevisjon av kommuneplanens arealdel i sak 16/21. Kommune-
direktøren holder fast på tidligere framlagte prioriteringer, der revisjon av kommuneplanens 
arealdel bør tas stilling til i neste planstrategiperiode. En avgrenset revisjon av arealdelen i 
planstrategiperioden 2020-2023 kan vurderes etter ferdigstillelse av KDP Øyer sør. Dette vil 
være et ressursspørsmål, og forutsetter fortsatt styrket planavdeling.  
 
Kommunedelplaner  
KDP Klima og energi er foreslått revidert i 2022-23. Ut fra ressurser på planavdelingen må 
revisjon skje etter ferdigstillelse av KDP Øyer sør. Framskyndet revisjon av kommuneplanens 
arealdel må vurderes opp mot revisjon av klima og energiplan.  
 
Planstatus øvrige planer  
Areal, klima og miljø 
Trafikksikkerhetsplanen er under revidering, og dette arbeidet vil bli gjennomført innevær-
ende år. Plan for hjortevilt og beitebruksplan utarbeides av Landbrukskontoret. Temaplan 
for sti og løypenett utarbeides i samarbeid med Landbrukskontoret, denne må utarbeides 
etter KDP Øyer sør. Sentrumsplan for Tretten er tatt inn på oversikten, det avklares om dette 
skal være en temaplan eller en områdeplan. Evt. framskynding må vurderes opp mot 
revisjon av kommuneplanens arealdel og klima og energiplan. 
 
Sosiale forhold 
Utarbeidelse av plan for livsløp er hovedprioritet innenfor dette området. Arbeidet er på-
begynt, men vil ikke kunne sluttføres som planlagt i perioden med konstituert kommune-
direktør. Underliggende planer vil bli utarbeidet/revidert etter plan for livsløp.  
 
Kultur, Beredskap og Regionale planer 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer knyttet til prioritering av planer 
innenfor disse områdene, det henvises til framlagt planstatus.   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
  
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.03.2021 sak 22/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp og Øyer SV: 
Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022 (Vedtatt i KST 02.02.2021, sak 16/21). 
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Nisvet Tiro (SV) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Arbeidet med avgrenset revisjon starter i 2021 og ses i sammenheng med tilsetting av ny 
kommunedirektør. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag og endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022 (Vedtatt i KST 02.02.2021, sak 16/21). 
 
Arbeidet med avgrenset revisjon starter i 2021 og ses i sammenheng med tilsetting av ny 
kommunedirektør. 
 
 
 


