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Sammendrag: 
I henhold til opprinnelig fremdriftsplan skulle kommunedelplan for Øyer Sør legges frem til 
behandling i mars 2022. Kommunedirektøren vurderer det ikke som mulig å legge et 
komplett planforslag til 1. gangs behandling i kommunestyret i mars. Avhengig av kjøp av 
ekstern bistand anslår kommunedirektøren at planen vil kunne legges fram til 1. gangs 
behandling i juni 2022 eller november 2022. Når det gjelder fremdrift etter 1. gangs høring 
og offentlig ettersyn, vil dette være avhengig av hva slags merknader, og eventuelt 
innsigelser, som kommer inn til planforslaget.  
 
Forsinket fremdrift vil medføre et økt behov for ekstern bistand. Kommunedirektøren 
legger fram saken med to alternativer til vedtak, der det tilrås ekstrabevilgning på 1,8 mill. 
kr eller 1,2 mill fra disposisjonsfond. 
 
Et tredje alternativ er å ikke bevilge midler til ytterligere ekstern bistand. Dette vurderer 
kommunedirektøren til å være lite formålstjenlig og fremmer derfor ikke dette som et 
alternativt forslag til vedtak. 
 
Saksutredning/vurdering: 
I kommunestyresak 95/2021 26.08.2021, ble det gjort vedtak om innkjøp av mer ekstern 
bistand til arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør (Norconsult). Det ble også vedtatt en 
fremdriftsplan der et komplett planforslag til politisk behandling skulle fremlegges i mars 
2022.  Det har vært jobbet hardt for å få til dette. 
 
Det har tidligere vært lagt fram flere saker der det har blitt anslått framdriftsplan. En 
kommunedelplan for dette området er svært komplekst. Det er derfor vanskelig å gi en god 
framdriftsplan.    
 
I midten av januar - 22 viste det seg at det ville bli vanskelig å oppnå målsettingen om å 
legge KDP Øyer Sør ut på høring i mars som forutsatt i framdriftsplanen. Det gikk med mye 
tid som ikke gav stor nok framdrift mot utlegging i mars. Det har gått med mer tid til arbeid 
med prosesser knyttet til dialog og dialogmøter enn forutsatt. Arbeidet har vist seg å være 
mer krevende enn det både administrasjonen og ekstern konsulent så for seg i august.  



Det har i planavdelingen vært en stor utskifting av planleggere. Dette har gått ut over 
kontinuiteten, men også den totale kapasiteten på planavdelingen. Nåværende 
saksbehandler startet i månedsskifte september/oktober. Planavdelingen har også hatt noe 
sykefravær. 
 
Kommunedirektøren erkjenner at dialogen fra administrasjonen og til 
kommuneplanutvalget ikke har vært så god som den burde. Dette har vært med å bidra til 
at administrasjonen ikke har jobbet så effektivt som den kunne. Dette tar 
kommunedirektøren ansvar for, og vil arbeide med å ta de grep som er nødvendig. Dette vil 
også kreve ressurser i tiden fremover, og er i seg selv en risikofaktor for ønsket fremdrift. 
 
Økt timeforbruk 
Avviket i timeforbruk fra Norconsult fram til desember 2021 skyldes at: 

- konsekvensutredninger har vært mer arbeidskrevende enn antatt, selv om det ble 
lagt inn i forutsetningene at dette er et krevende arbeid.  

- det har medgått mer tid til sårbarhetskartleggingen enn forutsatt da det viste seg 
langt mer konfliktfylt enn først antatt, og krevde derfor flere møter og 
kvalitetssikring.  

- det ble mer arbeid enn forutsatt med plankartet, pga mer arbeid med 
kartgrunnlaget enn forutsatt.  

- arbeidet inn mot Entre Øyer har medført merarbeid, som det ikke var planlagt for 
med for Norconsult.  

- da Norconsult skulle drive mer av arbeidet med planen, krevde dette også mer timer 
til prosessledelse, koordinering og ledelse internt. 

- Norconsult har bistått og drevet møter mot kommuneplanutvalg og eksterne 
aktører i større grad enn forutsatt. 

 
Det gjenstår mye arbeid med kommunedelplan Øyer Sør enda. Det viktigste arbeidet som 
gjenstår er overordna konsekvensutredning, ROS-analyse, trafikkanalyse, og ferdig 
planbeskrivelse og planbestemmelser. I tillegg skal det skrives et saksframlegg til politisk 
behandling som skal gi vurderinger av kommunedirektørens forslag, og vise hvilke politiske 
handlingsrom som finnes, og konsekvenser av ulike valg.  
 
Overordna KU, ROS og trafikkanalyse har blitt avventa så lenge som mulig. For at dette 
arbeidet skal bli så effektivt og godt som mulig, gjøres dette så sent som mulig i prosessen. 
Dette var lagt inn i de timene som skulle vært utført før jul.  
 
Kommunedirektøren finner at det er nødvendig med en revidert fremdriftsplan og et behov 
for å leie inn ytterligere ekstern bistand. Kommunedirektøren orienterte om situasjonen i 
formannskapet 15.02.2022. 
 
 
 
 
 
 
Revidert fremdriftsplan – 3 alternativer 



 
Alt.1  
 

• Juni 2022: Politisk behandling av komplett planforslag 
• Sommeren/høsten 2022: Høring og offentlig ettersyn 
• August/september 2022: Åpne møter 

  
Til grunn for dette alternativet ligger det at administrasjonen planlegger å gjøre så mye som 
mulig selv, innenfor tidsramma til juni. Det resterende kjøpes inn fra konsulent. Anslaget på 
2 000 konsulenttimer viser en ramme for hvor mye Norconsult kan støtte kommunen fram 
til planen blir lagt ut på høring.  
 
Bidrag fra konsulent vil være overordna KU, ROS, trafikkanalyse, ferdigstilling av kart, 
planbeskrivelse og planbestemmelser. 
 
 
Alt.2  
 
Dersom kommunestyret finner at Øyer kommune ikke skal kjøpe bistand i det omfanget 
som er skissert i alternativ 1, vil fremdrift frem til 1. gangs behandling av 
kommunedelplanen ta lengre tid.  
 

• November 2022:    Politisk behandling av komplett planforslag 
• Desember 2022/januar 2023:  Høring og offentlig ettersyn 
• Desember 2022/januar 2023:  Åpne møter 

 
 
Ved bruk av konsulenttimer til utarbeidelse av planbeskrivelse og planbestemmelser, vil det 
likevel ta tid for administrasjonen å «bistå/levere» konsulenten innhold som kommunen 
uansett må bidra med. Slik sett vil det være mer rasjonelt at saksbehandler gjør en større 
del av arbeidet med planbestemmelser og planbeskrivelse. Saksfremlegget skal 
saksbehandler også uansett skrive, og det er lettere å holde tråden når man har styringen 
på disse dokumentene selv. Nåværende saksbehandler har lang erfaring med tilsvarende 
planarbeid i annen kommune, og kan i stor grad utarbeide mye av innholdet i 
planbestemmelsene og planbeskrivelsen. Dette vil kunne redusere behovet noe for å leie 
inn konsulent, men vil også medføre at fremdriftsplanen må strekkes mer ut i tid. 
Saksbehandler vil ellers trenge bistand til kvalitetssikring, utarbeidelse av 
plankart/kartutsnitt, arealregnskap m.m.  
 
Det vil uansett måtte brukes konsulent til KU av planforslaget, ROS og andre analyser som 
skal ligge til grunn for planforslaget.   
 
Kommunedirektøren anslår at det vil være behov for å kjøpe inn eksterne ressurser i noe 
mindre omfang, enn om framdrifta skal være raskere. Det anslås 500 timer mindre til 
konsulent ved dette alternativet. Behov for tilleggsbevilgning vil da være 1,2 mill. kroner. 
 
Alt. 3  



Dersom det ikke bevilges ytterligere midler til innkjøp av bistand, må bistanden opphøre 
snarest. Det betyr at det ikke kan kjøpes inn mer ekstern kompetanse. Dette vil bety at 
første gangs høring må utsettes betydelig. Dette vil også gå betydelig utover kvaliteten på 
planen. 
 
Det er noen utredninger som kommunedirektøren mener bør kjøpes inn, og det er ROS-
analyse og trafikkanalyse. Arbeid med kart har kommet langt, men det må kjøpes inn 
kompetanse til å få laget plankartet ferdig. Dette er områder hvor kommunen ikke har 
tilstrekkelig kompetanse i dag. 
 
Kommunedirektøren vurdere dette alternativet til å være lite formålstjenlig der Øyer 
kommune står i prosessen nå. Det er viktig for alle parter og aktører at denne planen blir 
ferdigstilt så snart det lar seg gjøre. 
 
Hvis dette alternativet velges, må kommunedirektøren komme tilbake med en mer 
detaljert fremdriftsplan. 
 
Økonomi - finansiering 
 
2021: 
Budsjett for 2021: 2,9 mill. til konsulenttimer 
Forbruk i 2021: 2,5 mill. til konsulenttimer  
Mindreforbruk: 400 000 kr 
 
Mindreforbruket vil gå inn i kommunens totale regnskapsresultat for 2021, og må eventuelt 
bevilges på nytt for 2022. 
 
2022: 
Opprinnelig budsjett for 2022:   
600 000 kr til konsulenttimer.  
 
Behov for 2022, frem til utlegging av planen til høring: 
Fra administrasjonen vil det bli bidratt med ca. 1,5 stillingsressurs i gjennomsnitt. Dette 
ligger inne i budsjettet. 1 stillingsressurs kommer fra styrket planavdeling. Resten er 
prioritering av ressurser på plan. 
 
Fra Norconsult er det estimert 2000 timer i 2022, frem til utlegging på høring, gitt alternativ 
1. Foreløpig er det påløpt 400 timer i januar og 250 timer fram til midten av februar.  
 
Kommunedirektøren vurderer estimatet på 2000 timer som høyt. Dette har en kostnad på 
2,4 mill kr (timerate 1207 kr). Det betyr at det mangler 1,8 mill kr å dekke inn. Norconsult 
jobber etter medgått tid. Kommunedirektøren anser 2 000 timer som øvre grense, og vil 
arbeide aktivt for å redusere timeantallet fra Norconsult. 
 
Det er enkelte leveranser fra Norconsult som er utsatt så lenge som mulig; ROS-analyse og 
trafikkanalyse. Dette er arbeid som er mest effektivt å gjøre så sent i planprosessen som 
mulig, for å ha best mulig bakgrunnsdata å gjøre analysene på og for å slippe å måtte gjøre 



om analysene. I tillegg kommer det noe arbeid til supplering av overvann/vurdering av 
reviderte innspill, støykartlegging og trafikkvurdering i sentrum.  
 
Tidsplan og kostnadsestimat er fram til utlegging på første gangs høring. Hva som skjer 
etter det vil avhenge av merknader som kommer og eventuelle innsigelser. 
Kommunedirektøren foreslår å komme tilbake til Kommuneplanutvalget med videre 
fremdriftsplan og kostnader etter første gangs høring. 
 
Den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at det ikke er andre 
finansieringsmuligheter enn bruk av disposisjonsfond ved en evt. tilleggsbevilgning.  
 
Saldo på disposisjonsfond ved regnskapsavslutning 2021 er kr 69 620 432,46.  
I regnskapssaken til kommunestyret vil kommunedirektøren foreslå at kr 2 400 000 
overføres til bredbåndsfond (KS-sak 80/21) og kr 11 296 530,98 overføres til pensjonsfond 
(KS-sak 82/20). Saldo på disposisjonsfond etter dette er kr 56 173 901,48. 
 
Kommunedirektøren legger fram 2 alternative forslag til framdrift. Alternativ 1 er plan om 
første gangs behandling i juni 2022, med et bevilgningsbehov på 1,8 mill. kr, og alternativ 2 
er plan om første gangs behandling i november 2022, med et bevilgningsbehov på 1,2 mill. 
kr. Et tredje alternativ er mulig, men kommunedirektøren vurderer det som lite 
formålstjenlig og legger ikke dette fram som forslag til vedtak. Kommunedirektøren tilrår at 
det velges alternativ 1. Det vurderes som viktig at planen kommer til første gangs 
behandling så snart som mulig. 
 
Kommunedirektøren vurderer arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør til å være en veldig 
kompleks prosess. Det har vist seg at det er vanskelig å være bastant når det gjelder endelig 
fremdrift. Historikken har vist at det dukker opp nye momenter underveis i prosessen som 
gjør det krevende å opprettholde ønskelig fremdrift.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om førstegangsbehandling i juni 
2022. Det bevilges inntil 1,8 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av ekstern 
bistand til planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
Alternativ 2: 
Kommunestyret slutter seg til en framdriftsplan med mål om førstegangsbehandling i 
november 2022. Det bevilges inntil 1,2 mill. kroner fra disposisjonsfondet til dekning av 
ekstern bistand til planarbeidet fram til første gangs høring. 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 


