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Innledning      
 

Planstrategi og plansystem 

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planopp-
gaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. 
Planstrategien skal sette et sterkere fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 
omfattende enn nødvendig. Kommunestyret skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi minst en 
gang i hver valgperiode og senest innen ett år etter konstituering, jmf. plan- og bygningslovens § 10-1.  

 

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke plan-
oppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å 
styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal 
planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov, slik at kommunen 
bedre kan møte de aktuelle utfordringene.  

 

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Kommuneplanen omfatter både samfunnsdelen og 
arealdelen.  Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurs-
er og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)-
planer. 

 

Det er viktig å presisere at den kommunale planstrategien er ikke en plan. Iht. PBL § 10-1 bør planstrate-
gien omfatt en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valg-
perioden. 

 

Planstatus 

I forbindelse med arbeidet med kommunal planstrategi skal det utarbeides en oversikt over kommunes 
planer og en foreløpig vurdering om disse skal rulleres de neste 4 år.   

 

Planprosess 

Planstrategien skal bidra til en politisk prioritering av de overordnede kommunale planene i perioden.  
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Nasjonale forventninger 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14. mai 2019, skal legges til grunn 
i arbeidet med den kommunale planstrategien, samt i de oppfølgende planprosessene. Nasjonale for-
ventninger er det regjeringen forventer at kommunene tar særlig hensyn til i planleggingen. Regjeringen 
legger gjennom de nasjonale forventningene vekt på fire store utfordringer, som regionale og sentrale 
myndigheter har sentrale oppgaver med å håndtere. Disse fire er: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 
 

Videre har nasjonale forventninger til kommunal planlegging bl.a. følgende føringer for vurdering og 
utarbeidelse av kommunale planer:  

- FNs bærekraftmål skal legges til grunn for samfunns- og arealplanlegging. 
- Overordnet arealstrategi og strategisk retning for samfunnsutvikling bør avklares i 

samfunnsdelen. 
- Planer og beslutninger skal bygge på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
- Detaljeringsgraden i planer og utredninger skal tilpasses behovet. 
- Planleggingen skal effektiviseres og forenkles innenfor de virkemidler som er gitt i plan- og 

bygningsloven. 
 

FNs bærekraftsmål som overordna rammeverk  
 
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging legger til grunn at FNs bærekraftsmål skal følges opp i 
arbeidet med planstrategi. De 17 utviklingsmålene skal vise veg mot en bærekraftig utvikling på kort og 
lang sikt, og skal fremme både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft lokalt, nasjonalt og globalt.  
 
Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med å utvikle bærekraft, både økologisk, sosialt og økono-
misk, og må derfor være seg bevisst og aktivt ta rollen som samfunnsutvikler. Det er lagt opp til at FNs 
bærekraftsmål skal legges til grunn for planstrategien til Øyer kommune 2020-2023.   
 

Hva er bærekraftig utvikling? 

Bærekraftig utvikling blir av FN definert som å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
for at framtidige generasjoner skal få dekket sine behov. FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har forplikta 
seg til å nå innen 2030, er verdens felles arbeidsplan for blant annet å sikre sosial rettferdighet og god 
helse, og å stanse klimaendringer og tap av naturmangfold. Regjeringa har bestemt at FNs bærekrafts-
mål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i våre største utfordringer, og legger vekt på fire 
store bærekraftsutfordringer:  

• Å skape et beærekraftig velferdssamfunn  

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn  

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  

• Å skape et trygt samfunn for alle  

Det er viktig å merke seg at det er rom for lokal politikk innenfor bærekraftsmålene, og at bærekrafts-
målene kan benyttes som en politisk bevisstgjøring, og en tydeliggjøring av konsekvenser ved politiske 
valg. I kunnskapsgrunnlaget henvises det til de aktuelle bærekraftsmål for hvert tema i dokumentet. 
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FIGUR 1: FNS BÆREKRAFTSMÅL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kunnskapsgrunnlaget 

Dokumentet beskriver utviklingstrekk og synliggjør utfordringer og problemstillinger som Øyer kom-
mune står overfor i tida framover. Dokumentet bygger i hovedsak på tilgjengelig statistikk og prognoser, 
folkehelseprofilen og føringer fra kommunale planer. 

Kunnskapsgrunnlaget skal danne grunnlag for drøftinger av utfordringer som kan være relevante i for-
hold til kommunens vurdering av planbehovet, både med tanke på rullering av eksisterende planer, 
samt nytt planbehov.  

Prioritering av det kommunale planarbeidet og tildelinger av ressurser kan skje via behandling av plan-
strategien, samt rulleringen av økonomiplan og behandling av årsbudsjett. 
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Befolkningsutvikling  

 

  

 

 

 

 

Øyer er en av få kommuner i regionen som har hatt en stabil og svakt positiv folketallsutvikling de siste 
årene, men både i 2019 og 2020 har Øyer også hatt nedgang. Fra 2015 til 2020 økte folketallet i Øyer 
med 0,7 %, og fra 2010 til 2020 med 1,6 %. I 2020 utgjør befolkningen i Øyer 0,095 % av landets totale 
befolkning, denne andelen har vært synkende på hele 2000-tallet. Øyers prosentvise andel av totalbe-
folkningen i Innlandet er 1,37 %, og var for første gang siden 2011 stigende i 2020. 

Det er noe svingninger i folketallet fra år til år i Øyer i perioden 2000-2000. Størst økning var +1,8 % fra 
2010 til 2011, mens største nedgang var -0,49 % fra 2014 til 2015. 

 

     

FIGUR 2: BEFOLKNING I ØYER KOMMUNE 2000-2020.          FIGUR 3: ÅRLIGE BEFOLKNINGSENDRINGER I ØYER 2000-2020. 
KILDE: KOMMUNEPROFILEN             ANTALL. KILDE: KOMMUNEPROFILEN 
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FIGUR 4: ØYERS ANDEL AV BEFOLKNINGEN I LANDET 2000-2020. FIGUR 5: ØYER KOMMUNES ANDEL AV BEFOLKNINGEN I  
KILDE: KOMMUNEPROFILEN      INNLANDET 2000-2020. KILDE: KOMMUNEPROFILEN 

 

      

FIGUR 6: INNFLYTTING OG UTFLYTTING I ØYER KOMMUNE                  FIGUR 7: ANTALL FØDTE OG DØDE I ØYER KOMMUNE 2000-
2000-2020. KILDE: KOMMUNEPROFILEN                   2020. KILDE: KOMMUNEPROFILEN    

 

Det har vært fødselsoverskudd i Øyer kommune i 
perioden 2015-18. Siste år fra statistikken viser et 
fødselsoverskudd på 9, og 51 fødte i kommunen i 
2018. Gjennomsnittlig fødselstall i perioden 2000-
2018 er på 45 per år.  

I 2018 hadde kommunen innflyttingsunderskudd på 
15 personer, mot innflyttingsoverskudd på 31 året 
før. Gjennomsnittlig innflyttingsunderskudd i 
perioden 2000-2018 er på -14 personer.  

Innvandring er årsaken til positiv befolkningsutvik-
ling i kommunen på 2000-tallet. Øyer har hatt et 
gjennomsnittlig innvandreroverskudd på 31 person-
er årlig fra 2000-2020. Bare i 2000 og i 2018 har det 
vært innvandrerunderskudd, i 2018 var dette på -5. FIGUR 8: INNVANDRING OG UTVANDRING I ØYER KOMMUNE 

2000-2020. KILDE: KOMMUNEPROFILEN 
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FIGUR 9: ALDERSFORDELING I ØYER KOMMUNE PER 1. JANUAR 2020. KILDE: KOMMUNEPROFILEN 

 

 

Figuren under viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er 
barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. 

 

 

FIGUR 10: PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I ØYER KOMMUNE PER 1. JANUAR 2020.  
KILDE: SSB, KOMMUNEFAKTA 
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FIGUR 11: BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING FOR ØYER ETTER TRE ALTERNATIVER 2020-2040. KILDE: SSB 

 

Framskrivninger fra SSB viser ulike scenarioer for befolkningsutvikling framover. Det er mest aktuelt å se 
på ulikt nivå på innvandring i årene framover. I grafen over vises tre alternativer, med lav, middels og 
høy nettoinnvandring.  

Middelalternativet gir en befolkningsvekst på 5 % fram mot 2040, mens høy nettoinnvandring viser en 
mulig økning på 8 % og lav nettoinnvandring en økning på 4 %. Ut fra dagens situasjon er en utvikling 
mellom lav- og middelsalternativet mest realistisk, og dette tilsier at folketallet i Øyer vil kunne øke opp 
mot 5400 innbyggere i 2040. 

 

 

FIGUR 12: BEFOLKNINGSSAMMENSETNING I ØYER 2020-2040 MED MIDDELS VEKST. KILDE: SSB 

Befolkningsframskrivinger for Øyer viser at fram mot 2040 vil antall innbyggere 0-5 år være stabilt med 
noen svingninger. For innbyggere i grunnskolealder ser vi noe av det samme bildet, mens antallet her 
øker svakt fra 2027 og utover. Andelen yrkesaktive forventes å gå ned med 5 % (174 personer) i perio-
den, mens andel innbyggere over 67 år vil øke med hele 45 % (422 personer). Antall innbyggere over 80 
år forventes å øke med 74 %, fra 287 til 498 innbyggere.  
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Utfordringer og muligheter  

Folketallsutviklingen vil fortsatt kunne svinge, og det er viktig at kommunen prioriterer tiltak som kan 
bidra til å øke folketallet. Det må planlegges for at kommunal tjenesteyting dimensjoneres i forhold til 
demografiutviklingen kommunen møter i årene framover.  

I følge gjeldende kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen ha en aktiv rolle for at kommune skal 
ha befolkningsvekst, blant annet ved å ha en direkte rolle i boligbygging.  

 

Til debatt: 

• Hvilken befolkningsvekst bør Øyer kommune legge til rette for? 

• Hvordan legger man til rette for ønsket befolkningsvekst? 

• Hvilke planbehov utløser dette? 

• Hvilken rolle skal kommunen ha i forhold til boligutbygging? 
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FIGUR 13: HØYESTE UTDANNINGSNIVÅ I ØYER KOMMUNE. 2018. KILDE: SSB, KOMMUNEFAKTA 

Utdanning og kompetanse      
    

 

 

God utdanning er viktig for den enkelte, for det sosiale fellesskapet og for samfunnet som helhet. En god 
utdanning skal fremme barn, unge og voksnes kunnskapsutvikling, ferdigheter og holdninger. Slik skal de 
oppleve å meste eget liv og utvikle kompetanse til å delta i arbeidsliv, samfunn og være en del av et fel-
lesskap med andre. Utdanningen skal bygge på menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon og frem-
me demokratiske verdier og holdninger. 

Utdanningsnivået i Øyer kommune er noe lavere enn fylket og betydelige lavere enn landet ellers. Vi ser 
at utdanningsnivået har vært stigende de siste åtte årene. Andelen med høyere utdanning har gått opp 
fra 20, 9 % i 2011 til 26, 3 % i 2019.  Dette er i tråd med trenden i landet for øvrig, der vi ser at andelen 
med høyere utdanning har steget fra 29,1 % til 34, 6 %. Øyer kommune har en høyere andel av befolkn-
ing med videregående skole som høyest fullførte utdanningsnivå enn landet ellers. 
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Barnehagetilbudet 

Fødselstallet i Øyer kommune har til tider variert i stor grad fra år til år og dette har medført svingninger 
i etterspørselen av barnehageplasser.  

 

 

De siste to årene har antall plasser økt både i kommunale og private barnehager og framskrivninger 
viser at dagens antall plasser er tilstrekkelig fram til 2025 dersom bruksmønsteret holder seg stabilt. 

KOSTRA-tall viser at i 2019 var andelen barn i aldersgruppa 1-5 år med barnehageplass i Øyer kommune 
90,4 %. I landet for øvrig var andelen 92,2 %.  Andelen har variert noe de siste fem årene, men ligger i 
overkant av 90 %. Nesten alle barn i aldersgruppa 3-5 år går i barnehagen, ca 99 %, mens andelen i 
aldersgruppa 1-2 år ligger på omtrent 80 %. 

Etterspørsel etter deltidsplasser har gått ned de siste årene. To av kommunens barnehager har bare 

fulle plasser, begge i Øyer sogn, mens det fortsatt er noen deltidsplasser i de øvrige. Fordelingen er i dag 

slik: 

2 dager 3 dager 4 dager 5 dager 

0,0 % 3,0 % 4,7 % 92,4 % 

 

Grunnskoleopplæring 

Nye læreplaner for grunnskolene og gjennomgående fag i videregående opplæring innføres fra høsten 
2020. 

 

Med de nye læreplanene får skolen et verdiløft og vi legger til rette for at elevene lærer mer og bedre. 
Dette blir det største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006. Digitale ferdigheter har 
fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette handler om god digital dømmekraft, kildekritikk og 
informasjonssikkerhet. Programmering inngår også i den digitale satsingen. Flere fag blir mer praktiske 

og utforskende. Det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna. Kritisk tenking og kildekritikk blir en 
sentral del av flere fag. Det skal også bli mer tid til faglig fordypning», sier kunnskaps- og 

integreringsminister Jan Tore Sanner (H). 

 

Tre tverrfaglige temaer kommer inn i fagene der det er relevant. Disse temaene er: Demokrati og med-
borgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Alle handler om sentrale samfunnsutfor-
dringer.  

Grunnskolen i Øyer har gjennomgående gode resultater, dette kommer fram av de siste års tilstands-
rapporter som har vært behandlet av kommunestyret.  
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Elevens grunnskolepoeng er gjennomsnittet av alle avsluttende karakterer påført vitnemålet multiplisert 
med ti. Dette er elevens konkurransegrunnlag ved opptak til videregående skole.  

Statistikk viser at med over 40 grunnskolepoeng fullfører en stor andel av elevene på normert tid, mens 
de med under 30 grunnskolepoeng har svært høy risiko for å falle ut av videregående opplæring. Det er 
derfor viktig å ha et høyt fokus på resultater gjennom hele skoleløpet. Resultatene i Øyer har vært stab-
ile på over 40 poeng de siste årene.  

 

 

 

Videregående opplæring 

Det er et mål at innen 2030 skal alle fullføre videregående opplæring. De siste årene har frafallsprosent-
en gått ned både nasjonalt og i Øyer kommune og Øyer kommunes elever fullfører videregående i stor 
grad. 

 

 

 

Utfordringer og muligheter 

Å sikre at kommunen har nok barnehageplasser til alle med rett, og samtidig unngå overkapasitet, er en 
utfordring når barnetallet svinger fra år til år.  

Elevtallet på skolene vil være noenlunde stabilt i årene fremover. Det er utfordringer knyttet til nivået 
på spesialundervisning og det vil være behov i årene framover å jobbe for å få ned denne andelen. At 
elevtallet er stabilt gir oss mulighet til å fokusere på optimalisering av drift. 

Det er innført normer i skole- og barnehage som binder opp mye ressurser. I barnehage er dette beman-
nings- og pedagognorm, og i skole er det den såkalte lærernormen. Det gir mindre lokalt handlingsrom 
at dette er sentralt styrt. 

 



 

14 

Til debatt: 

• Hvordan arbeide for å øke andel innbyggere med høyere utdanning? 

• Andel fremmedspråklig voksne i kommunen har økt (arbeidsinnvandrere og bosatte flyktninger). 
Hvordan nyttegjøre kompetansen til denne delen av befolkningen? 
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Næring og sysselsetting 

 

 

Øyer kommune har sammen med Gausdal og Øyer etablert en felles næringsenhet – Lillehammer-regi-
onen Vekst. Øyer ble med i dette samarbeidet i 2016. 

I 2014 ble det utarbeidet en felles næringsplan for regionen som er rullert hvert andre år etterpå, sist i 
2018. Det ble i 2019 bestemt at det skulle utarbeides en helt ny næringsplan som er under utarbeidelse 
og der formannskapet og kommunestyret i Øyer er involvert.  

Planen fokuserer ikke denne gangen på bransjer som sist, men mer på arbeidsform. Den inneholder følg-
ende seks områder: 

• Bærekraft 

• Fremtidens næringsliv 

• Tilrettelegger/utviklingsaktør 

• Kompetanse og samarbeid 

• Nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

• Regional utvikling 

Denne planen forventes å legge ut til høring i oktober 2020, legges frem for Interkommunalt Politisk Råd 
i desember 2020, formannskapet i Øyer i januar 2021 og i kommunestyret i Øyer i januar 2021. 

 

Status for Øyer 

I kommune-NM for 2019 rangeres Øyer som nr. 9 i Innlandet og nr. 131 i Landet. Tilsvarende nasjonal 
plassering i 2010 var 415, så fremgangen har vært formidabel. I 2013 var Øyer på 192. plass, og i 2018 på 
130. Beste plassering var i 2016 da vi var på 121. plass, så vi har en svak tilbakegang siden da. Øyer kom-
mer på 5. plass over sammenlignbare kommuner (5.000 – 10.000 innbyggere) med størst fremgang 
siden 2013. 

Når det gjelder sysselsetting kommer vi dårligere ut, med plass nr. 38 i Innlandet og 291 nasjonalt. 

Lillehammer-regionen, og tilliggende kommuner er en bo- og arbeidsregion, det ser vi på pendlingen ut 
og inn av kommunen. Det er 1470 som pendler ut av kommunen, mens 678 pendler inn (2019). 

Andel sysselsatte pr 2019 (15-74 år) var 68,3%, en nedgang fra 70,4 i 2010 (Kilde: SSB). Her avviker tall-
ene for kommune-NM, som vider 55,5%. Bakgrunnen for dette avviket er ikke kjent.  
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Fordelingen på antall ansatte i næringer fordeler seg slik: 

  

FIGUR 14: SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ØYER KOMMUNE 2019. KILDE: SSB, KOMMUNEFAKTA 

 

Bransjedelt sysselsettingsutvikling i Øyer 
  2010 2019 Endringer 

      Pers % 

I alt alle næringer 2671 2587 -84 -3 % 

Jordbruk, skogbruk 168 138 -30 -18 % 

Sekundærnæringer 608 193 -415 -68 % 

Tjenesteytende næringer 880 1239 359 41 % 

Off. adm. 174 179 5 3 % 

Undervisning 159 149 -10 -6 % 

Helse- og sosialtjenester 514 533 19 4 % 

Andre sosiale og personlige tjenester 149 139 -10 -7 % 

Uoppgitte 19 17 -2 -11 % 

KILDE SSB 

Dette viser ihht bosted, arbeidssted kan være i en annen kommune. Stor nedgang i sekundærnæring kan 
skyldes nedleggelse av bl.a. Gausdal Bruvoll og Nortura, samt generell nedgang i antall industriarbeids-
plasser. Oppgang i Tjenesteytende næringer skyldes bl.a. reiseliv og bygg/anlegg. 

 
Utfordringer og muligheter 

Strategisk næringsplanen for Øyer ble vedtatt i januar 2011 og har vedtatt 4 strategier for de neste 10-
12årene: 1. Øyer skal være en næringsvennlig kommune. 2. Øyer skal være en attraktiv bokommune. 3. 
Øyer skal etablere flere arbeidsplasser. 4. Øyer skal prioritere regionalt samarbeid. Første etappe av 
Tingberg industriområde er nå klart. Industriområdet er en oppfølging av kommunens mål om å legge til 
rette for og bidra til at det etableres flere arbeidsplasser i Øyer.  
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Næringsrådet i Øyer ble formelt etablert i 2008. Øyer Næringsråd er en nøytral, upolitisk interesseorga-
nisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stim-
ulere til etablering av nye virksomheter i Øyer kommune. 

 

Utfordringer og muligheter 

Selv om Øyer har felles næringsstrategi med Gausdal og Lillehammer, har Øyer spesielle utfordringer og 
muligheter med sin næringsstruktur, med tung vekting på fritidsboligbygging, reiseliv og landbruk. Sår-
barheten med få store næringer viste seg da Covid-19 rammet reiselivet, og mange bedrifter fikk akutt 
store problemer og kommunen fikk mange arbeidsledige. 

 

Til debatt: 

• Hvordan kan vi sørge for at kommunen ikke er så utsatt med få konjunkturavhengige næringer? 

• Hvordan tilrettelegge for at Øyer skal være et attraktivt etableringssted for næringsvirksomhet? 

• Hvilken type næringsvirksomhet ønsker vi i kommunen? 

• Hvordan kan kommunen tilrettelegge bedre for næringsareal? 

• Hvordan kan kommunens etater bli enda bedre medspillere for næringslivet? 
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Folkehelse og levekår  

 

Folkehelseloven gir kommunen et ansvar for å identifisere og ha oversikt over sine folkehelseutfordring-
er. Folkehelseprofilen som utarbeides av Folkehelseinstituttet (vedlegg) er et bidrag for å gi oversikt og 
vil etter hvert bli komplettert med utvidet statistikk. Kommunen har også egne data utover dette.  

Som det framgår av tabeller som er gjengitt under oversikt over befolkningsutvikling foran (befolknings-

framskriving og aldersfordeling) viser prognosen for Øyer en noe gunstigere utvikling enn for de andre 

regionkommunene når det gjelder forholdet mellom antallet eldre og yngre i kommunen. Likevel er vek-

sten i antallet eldre en faktor som i stor grad vil påvirke behovet for framtidige tjenester. Generelt er det 

behov for flere og mer omfattende helsetjenester jo eldre befolkningen blir. Planlegging og til rettelegg-

ing for folkehelsearbeid for å forebygge helseproblemer vil derfor være sentralt framover.   

 

FIGUR 15: ANDEL ARBEIDSLEDIGE I PROSENT. KILDE: FHI/KOMMUNEHELSE 

 

FIGUR 16: ANDEL BARN I LAVINNTEKTSHUSHOLDNING. KILDE: FHI/KOMMUNEHELSE 
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FIGUR 18: ANDEL KVINNER SOM RØYKER - I PROSENT. KILDE: FHI/FOLKEHELSE 

 

Helseutfordringer knyttet til miljø 

De sosiale miljøfaktorene som i størst grad påvirker folkehelsen er knyttet til sosialt nettverk, bomiljø, 

arbeidslivstilknytning, skole og utdanning familie og fritid.  

I et lengre perspektiv er utdanning den faktoren som har størst betydning for helse og livskvalitet.  

Eksempler:  

• Arbeidsledigheten er lavere enn landsgjennomsnittet  

• Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsgjennomsnittet 

• Husholdninger med lavinntekt er på nivå lands- og fylkesgjennomsnittet  

 

Helseutfordringer knyttet til levevaner 

De fremtidige helseutfordringer er nært knyttet til levevaner: Levevaner henger sammen med levekår, 

sosioøkonomisk status og normer og forventninger i ulike grupper og samfunnslag. Det er en klar sam-

menheng mellom sosioøkonomisk status og helseatferd. 

FIGUR 17: LEGEMIDDELBRUK - ANTALL BRUKERE PER 1000 INNBYGGER. KILDE: FHI/KOMMUNEHELSE 
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De viktigste risikofaktorene i forhold til kronisk sykdom og for tidlig død er røyking, fysisk inaktivitet, 

alkoholbruk og usunt kosthold.  

Eksempler:  

• Røyking ser ikke lenger ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen 

gravide som røyker ved første svangerskapskontroll  

• Alkoholbruk og bruk av illegale rusmidler er ikke dokumentert å være er annerledes enn i andre 

kommuner, men er uansett en betydelig risikofaktor  

 

Helse og sykdom 

Eksempler:  

• Antall personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser som angst og depresjon er lavere 

enn landsgjennomsnittet.  

• Psykiske lidelser: Antall sykehusinnleggelser (inkl. poliklinisk behandling), er lavere enn lands, – 

og fylkesgjennomsnittet. 

• Antall unge som får kommunale tilbud om behandling og støttesamtaler i forhold til psykisk 

helse/rus har økt de siste årene  

• Kols, (sykehusinnleggelser og medikamentbruk) øker, og er på nivå eller over lands, - og 

fylkesgjennomsnittet 

 

Det foreligger ellers litt lite statistikk som kan vise forekomst av livsstilssykdommer. 

 

Utfordringer og muligheter:  
Folkefolkehelseprofilen viser at Øyer kommune ikke er entydig forskjellig fra andre kommuner. 

Uavhengig av det bilde som kommer fram i profilen, er det mye kunnskap om hva det er viktig å satse på 
av forebyggende og helsefremmende arbeid og denne kunnskapen bør derfor være styrende for priori-
teringer. Med utgangspunkt i kommunens visjon: Lev i Øyer! bør målet være at folkehelseprofilen etter 
hvert viser at Øyer kommune kommer entydig bedre ut enn andre kommuner.  

Øyer kommune har gjennom prioriteringer som er nedfelt i flere kommunale planer og handlingspro-
gram, jfr. planoversikt, satt et tydelig fokus på tidlig innsats i betydningen tidlig i alder og tidlig i forløp 
og dermed satt en retning for det forebyggende arbeidet. Det er i en oppfølging av dette at utfordringer 
og muligheter ligger. Det må sikres en bærekraftig utvikling, gjennom at ressurser disponeres slik at 
helsefremmende og forebyggende tiltak bidrar til å redusere framtidige behov.  

 

Til debatt:  

• Hva legger vi i gode levekår og hvordan kan kommunepolitikken bidra til gode levekår for innbyggerne i 

Øyer? 

• Hvilke folkehelseutfordringer og omsorgspolitiske utfordringer kan det være behov for å utrede 

nærmere? 

• Hvilke utfordringer er det aktuelt å utrede i samarbeid med andre kommuner?  
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Energi, klima og miljø     
   
Klimagassutslipp 

Det ble i september vedtatt et klimagassregnskap for Øyer kommune. 
Det er inntatt noen hovedpunkter herfra, for utfyllende informasjon 
vises til klimaregnskapet. 

 

 

 

FIGUR 19: SEKTORFORDELTE KLIMAGASSUTSLIPP I TONN CO2-EKVIVALENTER. UTLIPP SOM SKJER I ØYER KOMMUNE.  
KILDE: MILJØDIREKTORATET OG KLIMAGASSREGNSKAP 2020 FOR ØYER KOMMUNE 

Figuren over viser klimagassutslipp innenfor Øyer kommune. Dette tar ikke med produksjon av innsats-
faktorer og varer som skjer utenfor Øyer kommune. Det betyr blant annet at all produksjon av innsats-
varer til utbygging av fritidsboliger ikke fremkommer i denne oversikten. De to store sektorene for 
klimagassutslipper veitrafikk og jordbruk. Dersom man ser på hele landet, inkludert norsk sokkel, ser vi 
at disse to sektorene ikke utgjør så store andeler av totalutslippet. Se figuren under. 

 

FIGUR 20: NORGES TOTALE KLIMAGASSUTSLIPP I 2019. KILDE: MILJØDIREKTORATET OG SSB 
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For veitrafikk utgjør tungtrafikken over halvparten av utslippet. Figuren under viser hvor kjøretøyene 
som gir utslipp i kommunen stammer fra. Det er ca 1/3 av utslippet som stammer fra kommunens egne 
innbyggere. Det meste av det resterende fra våre nabokommuner, og ca halvparten fra Lillehammer. 
Dette henger trolig sammen med leveranser av varer og tjenester og busser som er hjemmehørende i 
Lillehammer. 

 

 

FIGUR 21: OPPHAV TIL KJØRING I ØYER KOMMUNE. KILDE: MILJØDIREKTORATET OG KLIMAGASSREGNSKAP FOR ØYER KOMMUNE 2020 

 

For jordbruk utgjør utslipp fra drøvtyggere ca 50 %, de resterende utslippene fordeler seg mellom 
gjødselhåndtering og jordbruksarealer. 

 

Bygging av fritidsboliger 

Klimagassregnskap for Øyer kommune 2020 viser at både arealbruksendringer og bygging av fritidsbol-
iger gir klimagassutfordringer. Ikke alt er synlig på statistikken fra Miljødirektoratet.  

 

Avfall 

 

 

FIGUR 22: HUSHOLDNINGSAVFALL I ØYER. KG PER ÅRSINNBYGGER. KILDE: SSB 
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FIGUR 23: ANDEL AVFALL LEVERT TIL MATERIALGJENVINNING INKL. BIOLOGISK BEHANDLING. I PROSENT. KILDE: SSB 

 

Det er godt utbygde muligheter for sortering av avfall i Øyer. I de siste årene har det også blitt utbygd 
med Molock-system for sortering i hytteområdene i Hafjell, og nå kommer også Musdalssætra. Mengde 
levert avfall har steget jevnt siden 2016, noe som trolig har sammenheng med økt bruk av fritidsboliger, 
som trolig ikke fullt ut har sammenheng med årsinnbygger. Det er de siste årene de har kommet mulig-
het for sortering i hytteområdene våre, og gjør også utslag på andelen avfall levert til materialgjenvinn-
ing.  

 

Utfordringer og muligheter 

Mye av klimagassutslippet i Øyer kommune stammer fra sektoren veitrafikk. Dette er utslipp Øyer kom-
mune i begrenset grad kan gjøre noe med, selv om noe kan gjøres. Blant annet kan det sees på hvordan 
behovet for transport kan reduseres, og hvordan det kan legges til rette for at transporten kan vris mer 
over på transportløsninger som gir mindre utslipp. 

Fortsatt utbygging av Øyer som en reiselivsdestinasjon gir noen utfordringer når det gjelder påvirkining 
av energiforbruk, klimagassutslipp og arealbruksendringer. Økt fritidsboligutbygging gir omdisponering 
av mer utmark, som gir høyere mindre binding av CO2, og samtidig utslipp ved nedbrytning av organisk 
materiale. Med flere fritidsboliger går det totale energiforbruket i kommunen opp. Samtidig er det mul-
igheter for å gjøre klimagassavtrykket mindre. Det kan være fortetting og mer konsentrert utbygging, 
det kan være andre måter å bygge på. 

 

 

Til debatt: 

• Hvordan kan Øyer kommune legge til rette for redusert transportbehov innen kommunen, og legge til 
rette for at transportbehovet kan dekkes av transportmidler med mindre utslipp? 

• Hvordan kan Øyer kommune redusere energibehovet og klimagassutslippet ved videre utbygging av 
Øyer som reiselivsdestinasjon? 
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Langsiktig arealbruk       
 

 

 

 

 

 

 

 

Øyer kommune har et totalareal på 640 km2, hvor bebygd areal og samferdsel utgjør 0,9 %.  

Av det ubebygde arealet utgjør skog opp mot halvparten, og skogarealer og åpen fastmark til sammen 
utgjør om lag 75 %. Kommunen har gjennomsnittlig mer skog og åpen myr enn Oppland og landet, men 
mindre snaumark/fjell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 24: OVERSIKT OVER UBEBYGD AREAL I ØYER KOMMUNE. KILDE: SSB, KOMMUNEFAKTA 
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FIGUR 25: OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR JORD I TIDSSERIE FOR ØYER. KILDE: SSB 

 

Skog, våtmarker og åpen fastmark utgjør det vesentligste av arealene i Øyer kommune. Åpen fastmark 
er fjellarealene. Omdisponering av dyrka mark i Øyer er gjennomgående liten, men med noen topper 
enkelte år. 
 
Det er snart dobbelt så mange fritidsboliger som boliger i Øyer. Utbygging av fritidsboliger foregår opp 
mot fjellet, og fjellet er en del av det som gjør Øyer attraktivt som reiselivsdestinasjon. Bruken av fjellet 
øker stadig, og det blir mer tilrettelegging. Det gjør at større deler av fjellet får større påvirkning av 
reiselivsutbyggingen. 

 
I Trodalen er det ikke telt med reell tomtereserve, i påvente av hvordan utfordringene med flom blir 
håndtert der. Dersom dette kommer i orden, er det inntil 187 enheter i reserve i Trodalen. 
 
Oversikten inneholder både byggeklare enheter, det som er under regulering og avsatt i kommuneplan 
og kommunedelplan. 
 
Det er lite tilgjengelig næringsareal. På Rabben er det ikke mer areal tilgjengelig. Det bør derfor arbeides 
med å finne nye næringsarealer. 

 

Utfordringer og muligheter 

Øyer kommune har relativt lite ubenyttede arealer som er flate i dalbunnen. Dette gir begrensninger for 
å få lettbrukte arealer til næringsformål og boligbygging. Det er derfor viktig at de flate arealene brukes 
planmessig for å gi mest mulig nytte og utvikling.  

NVEs kart over aktsomhetsområder for flom, skred og ras gir store utfordringer for å utnytte arealene 
oppover i dalsidene i Øyer. Samtidig gir klimaet, med våtere og villere klima utfordringer med å hånd-
tere vannet, slik at det ikke kommer på avveie og forårsaker skade nedstrøms. 

 

Tilrettelegging og bruken av fjellet er en attraksjon som gir store muligheter for ytterligere vekst og 
utvikling. Dette vil også kunne gi økte konflikter med andre brukere av fjellet.  

Næring (Fritid- og turistformål) Øvrig næringsareal 

KDP 3431 enheter KDP 254 enheter KDP 180 enheter KDP 87,7 daa (2 felt)

KP 324 enheter KP 96 enheter KP 0 enheter KP 37,9 daa (4 felt)

Total 3755 enheter Total 350 enheter Total 180 enh. (23daa) Total 125,6 daa

BoligenheterFritidsenheter
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Til debatt: 

• Hvor skal Øyer fortsette å vokse – retninger? 

• Hvor skal tyngden av boligutvikling komme de neste årene? 

• Hvordan skal kommunen tilrettelegge for næringsutvikling i tilknytning til Hafjell? 

• Hvor skal kommunen tilrettelegge for nye næringsarealer? 

• Hvordan skal tilretteleggingen i fjellet framover skje? 
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Transport og infrastruktur       

 

 

 

 

 

Det er 487 km private veger i Øyer kommune og 
169 km offentlige veger. 

I offentlige veger inngår Europaveg/Riksveg, fylkes-
veger og kommunale veger. Av de offentlige 
vegene utgjør Europaveg/Riksveg 20 %, fylkesveger 
52 % og kommunale veger 26 %.  

 

  

 

 

 

FIGUR 26: OFFENTLIGE OG PRIVATE VEGER I KM, ØYER. KILDE: KOMMUNEPROFILEN 

 

   

FIGUR 27: GANG OG SYKKELVEGER SAMLET LENGDE I  FIGUR 28: GANG OG SYKKELVEGER – METER PER INNBYGGER 
ØYER KOMMUNE. KILDE: KOMMUNEPROFILEN   KILDE: KOMMUNEPROFILEN  
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Figuren viser antall drepte og skadde i tra-
fikkulykker i Øyer kommune. I alt ble 155 
mennesker drept eller skadd langs veger i 
kommunen i perioden 2005-2018, av disse 
4 drepte og 151 skadde. Siste dødsulykke 
var i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 29: DREPTE OG SKADDE I VEGTRAFIKKULYKKER I ØYER KOMMUNE.  
KILDE: KOMMUNEPROFILEN 

Det er vedtatt utbygging av ny E6 i søndre delen av Øyer. Sammen med nullvisjonsvegen vil det da være 
en trafikksikker gjennomgangsveg gjennom Øyer fram til tunellen i Skarsmoen. Samtidig arbeides det for 
å få på plass en gang/sykkelveg fra Ensby til Måkerud. Dersom denne kommer på plass, vil det være 
gang/sykkelveg fra sør og forbi Tingberg. Dette vil bedre trafikksikkerheten, men er også nødvendig når 
det ventes at trafikken på Hundervegen skal dobles i løpet av en 20-års periode. 

Utbygging i Hafjell gir økt press på vegene i og rundt sentrum. Dette er veger som i stor grad også brukes 
som skoleveg. 

I Hafjell er det manglede sammenheng mellom de ulike hytteområdene. Dette gjør at det må kjøres ned 
og opp for å komme fra et hytteområde til et annet. Dette kan også skape utfordringer for utryknings-
kjøretøy. 

 

Utfordringer og muligheter 

Bygging av ny E6, og med det ny gang/sykkelveg gir muligheter. Det vil gi en sikrere veg langs E6, samtid-
ig som trafikken øker. En utfordring her er trafikken inn mot og gjennom sentrum, og forbi Solvang skole 
og Øyer ungdomsskole. En utfordring fremover blir å få plass til all treafikken gjennom Øyer sentrum, 
samtidig som det skal være et sentrum for alle og skoleveg. 

Manglende sammenheng mellom de ulike hytteområdene i Hafjell er en sikkerhetsrisiko, men også en 
miljøutfordring.  

I Øyerfjellet legges det til rette for at flere kan komme seg rundt, både på ski, sykkel og på beina. Dette 
kan skape konflikter med andre brukere av fjellet. 

 

Til debatt: 

• Hvordan få til en videre utbygging av gang- og sykkelveger, samt turveger i Øyer, finansiering?  

• Hvordan tilrettelegge/arbeide for bedre kollektivtilbud til bl.a. Lillehammer? 

• Hvordan tilrettelegge for jernbanen i Øyer? 

• I hvilken grad skal det tilrettelegges for aktivitet innover i fjellet og hvor langt skal det tilrettelegges? 

• Andre utfordringer i forhold til trafikk og infrastruktur? 
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Kultur, idrett og friluftsliv        

 

 

 

 

Figuren under viser bruk av kulturmidler i Øyer kommune i 2019, kroner per innbygger til ulike formål. 
Her er det kulturskole, kommunale idrettsbygg og bibliotek som er hovedformålene i kommunen.   

 

 

FIGUR 30: BRUK AV KULTURMIDLER TIL UTVALGTE FORMÅL. KRONER PER INNBYGGER I 2019. KILDE: SSB, KOMMUNEFAKTA 
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De nyeste nøkkeltallene fra Norsk kulturindeks er fra 2018. Øyer kommune er blant de lavest rangerte 
av 422 kommuner. Norsk Kulturindeks dekker alle kommuner i landet og er utarbeidet av Telemarksfor-
skning i Bø.  

Den første figuren over viser hvordan Øyer scorer på de elleve områdene som inngår i indeksen. Øyer 
kommune scorer lavt på de fleste områdene, med unntak av kulturskole. Den andre figuren viser kom-
munens plassering på rangeringsoversikten fra 2014 - 2018. 

KOSTRA-tallene 2019 og Kommunal Rapports Kommunebarometer 2020 bekrefter indikasjonene kultur-
indeksen gir, Øyer ligger under sammenlignbare kommuner når det gjelder kommunale kroner pr. inn-
bygger til kulturformål. Det fins ingen tilsvarende indeks for idrett- og friluftslivsområdet, men KOSTRA-
tallene bekrefter også her at Øyer ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner.  

Tall fra Folkehelseinstituttets Oppvekstprofil 2020 viser at i 2018 bodde 12% av barn i kommunen i lav-
inntektshusholdninger, tilsvarende andel for Innlandet er i underkant av 11 % og for hele landet i under-
kant av 10 %. I 2019 sto 15 % av unge mellom 16 og 25 år utenfor utdanning og arbeid, tilsvarende andel 
for Innlandet og hele landet var 12 %.  

 

Utfordringer og muligheter 

Et sentralt element innen lokalsamfunnsutvikling er å tilrettelegge gode kultur- og friluftstilbud i kom-
munen. Kultur- og friluftstilbud blir stadig fremhevet som viktige faktorer for trivsel, folkehelse, boset-
ting og integrering. Tiltak som iverksettes på kulturområdet støtter opp under kommunen som reiselivs-
kommune. 

Øyers dårlige plassering på flere av delindeksene i Norsk kulturindeks, er naturlig sett i sammenheng 
med de relativt korte avstandene til Lillehammer. Dersom vi ser bort fra museum, konserter, kino og 
enkelte spesielle idrettsgrener, har Øyer et mangfoldig tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsliv. ØTI er 
f.eks. medlem i ti særforbund. Mesteparten av tilbudene er driftet av frivilligheten. Oppfølging av handl-
ingsplanen i Frivilligmeldingen vedtatt i 2020, vil støtte opp om det verdifulle bidraget frivilligheten gir. 
Kommunen har imidlertid et lavt driftsbudsjett til kultur, og lite frie midler som kan brukes til stimuler-
ing av frivilligheten. 

Det er veldig bra at amfiet på Solvang nå er utstyrt med et fullverdig lyd- og lysanlegg og at fastmonterte 
klappstoler er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2021. Når det gjelder de to samfunnshusene innfrir 
ikke disse kravene til moderne arenaer for utøvende kunst og kultur.  

FIGUR 31: ØYER KOMMUNES PLASSERING PÅ HVER AV ELLEVE 

DELINDEKSER. KILDE: NORSK KULTURINDEKS 

FIGUR 32: KOMMUNENS RANGERING I NORSK KULTURINDEKS.  
KILDE: NORSK KULTURINDEKS 
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Kommunen har gode anlegg for idrett, eksempelvis idrettshaller, ridehall, skistadion, alpinanlegg, ski-
skytteranlegg, skytteranlegg, nærmiljøanlegg og fotballanlegg. Det er lagt godt til rette for friluftsliv 
både sommer og vinter. Det er potensiale for videreutvikling av kultur, idrett og friluftsliv ved hjelp av 
økt tverrsektorielt samarbeid, samt økt samarbeid med frivilligheten. Det samme gjelder samarbeidet 
med den lokale reiselivsnæringen. Biblioteket bør videreutvikles som kulturarena og sosial møteplass. 
Kulturskolens tilbud er godt, det er likevel potensiale for å gi meningsfull fritidsaktivitet for enda flere, 
eksempelvis tilbud innen dans og kunst. Det er veldig mange tilskuddsordninger «der ute», i henhold til 
Norsk kulturindeks er det viktig at både kommunen, private og lag/foreninger gjør seg kjent med og 
utnytter de mulighetene som finnes for ekstern finansiering av tiltak og aktiviteter.  

Det ligger store muligheter for økt deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv blant innbyggerne, ved å bedre 
tilgjengeligheten av eksisterende tilbud. Redd Barna har i forbindelse med et oppdrag «Rett på fritid» 
etter et bredt og omfattende analysearbeid, kommet fram til følgende fem barrierer for deltagelse. 
Disse er transportutfordringer, penger, prestasjonspress/psykisk helse, tilgjengelighet/inkludering og 
mangel på møteplasser. Det pågår nå et administrativt arbeid med 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». I den forbindelse vil status i Øyer i forhold til de fem 
barrierene for deltagelse, blir kartlagt. Dette vil gi grunnlag for treffsikre tiltak for å redusere barrierene 
for deltagelse.  
 

 

Til debatt:  

• De fem barrierene for deltakelse – hvordan kan tilgjengeligheten bedres? 

• Bør det utarbeides en utviklingsplan for Øyer folkebibliotek? 
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Risiko og sårbarhet     
 

 

FIGUR 33: ENDRING I MIDDELTEMPERATUR FRA 1900-2000.  
KILDE: METEOROLOGISK INSTITUTT 

 

 

FIGUR 34: ENDRING I NEDBØR FRA 1900-2000.  
KILDE: METEOROLOGISK INSTITUTT 

   

Utfordringer og muligheter 

Kommunen har et ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Ansvaret omfatter blant annet 
planlegging for å forebygge og begrense skader ved uønskede hendelser som kan inntreffe lokalt i freds-
tid, samt å håndtere kriser som har inntruffet. I en krisesituasjon har kommunen ansvar for å videreføre 
oppgaver og funksjoner den til daglig har ansvar for.  

Kommunene er pålagt å ha en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Øyer kommune har i sam-
arbeid med Lillehammer og Gausdal utarbeidet helhetlig ROS, vedtatt i KST-sak 31/19, 28.3.19. I arbei-
det med ROS er tanken å være etterpåklok på forhånd. Det er også et prinsipp at en ROS-analyse skal 
være et levende dokument, der nye erfaringer løpende innlemmes i de enkelte analysene. Det er jobbet 
med å vurdere risiko, konsekvenser og sannsynlighet for 39 mulige uønskede hendelser i vår kommune.  
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Fylkesmannen vurderer at Øyer kommune ikke har store utfordringer i forhold til naturpåkjenninger 
som ras og skred. Det er ikke kjent at snøskred noen gang har medført større skader i Øyer. Hovedutfor-
dringer i kommunen er blant annet E6 med tunnel, togspor, og Hafjell alpinsenter. Videre har vi sett at i 
likhet med andre deler av offentlig forvaltning er sårbarheten som ligger i større avhengighet av elektr-
onisk kommunikasjon (EKOM) økende. Det har også vært en økning i bevisste angrep mot EKOM den 
senere tiden, og det vil være naivt å tro at Øyer ikke skulle kunne bli rammet.  

I løpet av det siste halve året har vi også sett og følt på sårbarheten med tanke på smittevern. En pande-
mi som vi har opplevd nå berører kommunens innbyggere og tjenester inngående. Vi har spesielt sett 
behovet for grundigere kontinuitetsplanlegging for å sikre at vi har tilstrekkelig personell tilgjengelig til å 
løse oppgavene når ansatte blir smittet eller satt i karantene. 

Klimautviklingen i innlandet i Norge viser at det kan bli varmere og tørrere somre, flere dager med sterk 
vind, kortere vintersesong, færre dager med snø og økte nedbørsmengder som kommer konsentrert, 
altså mye nedbør på en gang. Flom i flere av de siste årene viser noen av utfordringene dette kan føre 
til, blant annet i Kvam, Nord-Fron. Sannsynligheten for flom som vil medføre fare for liv og helse vurder-
es som svært lav i sidevassdrag i Øyer. Gode rutiner for rensk og ettersyn av både større og mindre side-
vassdrag, stikkrenner og sandfang vil være det beste bidrag for å redusere skadeomfanget ved framtid-
ige flommer. 

Klimaet tilpasser seg ikke, så kommunen må tenke klimatilpasning i all kommunal planlegging. Klimaet 
endres ikke bare av menneskeskapt aktivitet, men også av endring i solstråling og vulkanaktivitet. Øyer 
kommune satser på kontinuerlig evaluering av allerede gjennomførte tiltak samt oppfølging av foreslåt-
te energisparende tiltak i kommunens vedtatte klimaplan. 

Øyer kommune er en kommune med mye radon, men dette er godt ivaretatt.  

Øyer kommune ser stor nytte av å samarbeide med andre kommuner i regionen, innen området sam-
funnssikkerhet og beredskap, både når det gjelder kartkompetanse (GIS) og krisehåndtering.  

Politiets årlige trusselvurdering er noe kommunene alltid må ta i betraktning i beredskapsplanlegging. 
Kommunens ROS-analyse trekker fram uforutsigbare menneskelige handlinger som en av utfordringene, 
og fremhever betydningen av at folk følger med og sier fra til kommunale instanser ved behov.  

Øyer kommune har overordna beredskapsplan som inneholder en oversikt over hvilke tiltak kommunen 
har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Beredskapsplanen blir mer eller mindre kontinuerlig 
oppdatert, og kommunen gjennomfører beredskapsøving i tråd med Fylkesmannen sitt oppsett. Ut over 
dette har vi årlig møte i Beredskapsrådet og i den kommunale kriseledelsen. I februar 2020 gjennomfør-
te Øyer kommune en øvelse i større omfang. Øvelsen ble koordinert av Fylkesmannen i Innlandet i sam-
arbeid med Gausdal og Lillehammer kommuner. Fra mars og ut året 2020 har hele organisasjonen fått 
prøvd ut sin beredskapskapasitet gjennom pandemiens påvirkning av drift og tilgjengelighet. 

 

Til debatt: 

• Hvilke utfordringer kan Øyer stå overfor som følge av klimaendringer, og hvordan skal kommunen møte 
disse? 

• Hvordan kan kommunen bidra til samfunnssikkerhet for innbyggere og besøkende generelt og spesielt 
ved større arrangementer? 

• Hvordan kan kommunen forberede seg til en smittesituasjon med tanke på å opprettholde tjenester og 
sikre riktig og kompetent bemanning? 
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Kommunale tjenester og forvaltning 
 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren under viser utviklingen i kommunens netto driftsresultat i perioden 2015-2019. Netto drifts-
resultat er et uttrykk for forskjellen mellom inntekter og utgifter etter finanskostnader. Netto drifts-
resultat anses som den viktigste indikatoren for økonomisk balanse i kommunene, og viser hvor mye 
som kan avsettes til fremtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat er et ut-
trykk for kommunens økonomiske handlefrihet, og et netto driftsresultat på 3 % - 5 % av bruttoinn-
tektene over tid anses som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Øyer kommune har hatt en positiv 
utvikling av netto driftsresultat i perioden 2016-2018, med et resultat under anbefalt nivå i 2019. 

 

 

FIGUR 35: NETTO DRIFTSRESULTAT I ØYER KOMMUNE 2015-2019. KILDE: KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 
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Figuren til venstre viser utvikling 
av kommunens lånegjeld i for-
hold til brutto driftsinntekter i 
perioden 2017-2019, og til sam-
menligning vises gjennomsnitt 
for kommuner i Oppland og 
landet. Øyer ligger på et høyt 
nivå, langt over fylkes- og 
landsgjennomsnittet, men 
utviklingen er positiv gjennom 
redusert nivå fra 2017-2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 37: UTGIFTER I ØYER KOMMUNE ETTER UTVALGTE OMRÅDER 2019. KILDE: SSB, KOMMUNEFAKTA 

 

 

FIGUR 36: LÅNEGJELD I FORHOLD TIL BRUTTO DRIFTSINNTEKTER. I PROSENT. KILDE:SSB 
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Utfordringer og muligheter 

Øyer kommune har fortsatt høy lånegjeld per innbygger, noe som binder opp driftsmidler og gir mindre 
økonomisk handlingsfrihet. Økonomiske handlingsregler etablert i kommunen fra 2018 har som mål å 
redusere lånegjeld ned mot anbefalt nivå, og dette har gitt en utvikling i riktig retning.  

Når vi sammenlikner oss med andre kommuner har vi de siste årene blant annet brukt Kommunal Rap-
port sitt kommunebarometer. Sist tilgjengelig kommunebarometer er utarbeidet på grunnlag av 
KOSTRA-rapporteringen (tjeneste- og økonomirapportering) for 2019.  Øyers samlede rangering økte fra 
å være nr 70 i 2018 til å bli nr 63 i 2019. Dette er et bra resultat samlet sett. Variasjonen mellom tjen-
esteområdene er imidlertid stor, og det er potensiale for å kunne levere flere tjenester billigere i kom-
munene enn det som gjøres i dag. Å hente ut dette potensialet er nødvendig for å gjenopprette et bære-
kraftig forhold mellom utgifts- og inntektsveksten i Øyer kommune. 

Den demografiske utviklingen vil etter hvert føre til at kravet om effektivisering øker ytterligere. Kom-
munenes inntekter vil kunne øke som følge av befolkningsvekst, men veksten vil ikke kompensere for 
økningen i behov. Kontinuerlig endringsarbeid og effektivisering vil derfor være helt sentralt for kom-
munene i årene framover.  

Ved beregning av kommunenes rammetilskudd blir det justert for endringer i antall innbyggere i for-
skjellige aldersgrupper. Størst utslag gjør innbyggere i de yngste og eldste aldresgruppene. Dersom vi 
legger middels nasjonal vekst til grunn får vi i Øyer følgende endring i noen viktige aldersgrupper i 
perioden 2020 – 2025: 

• antall innbygger i barnehagealder 0 – 5 år øker svakt (+7) 

• antall innbyggere i grunnskolealder øker svakt (+6) 

• antall innbyggere over 67 år øker med 95  
 

 

 

Til debatt: 

• Hva er et bærekraftig driftsnivå framover og hva må til for å sikre det? 

 

 


