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Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 27.10.2022 Tid: 18:30 - 22:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Opptak av møtet blir direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
Orientering: 
Kl 18.30 – 18.40 Tretten sangkor 
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ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 22/2968     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/22 Formannskapet 18.10.2022 
 
107/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Økonomirapport 2. tertial 2022 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 63/22 Økonomirapportering 1. tertial 2022 
KS-sak 126/21 Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022 
 
Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser for kommune per utgangen av 
august. Samlet årsprognose for Øyer kommune i 2022 er negativ med 12 millioner kroner 
som følge av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene. Merforbruket gjelder hovedsakelig 
skole, helse- og omsorgstjenestene, kommunes energiutgifter og selvkostområde byggesak. 
Kommunen får reduserte rente- og avdragsutgifter og pensjonskostnader inneværende år, 
og økte inntekter fra integreringstilskudd og vertskommunetilskudd akuttmottak. Det 
knyttes fortsatt usikkerhet til koronakompensasjon i 2022.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter utgangen av august. Det 
rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31. august 2022, og 
prognoser for året. 
 
Etter andre tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 12 million-
er kroner. Det er en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt årsbudsjett. 
Dette gjelder først og fremst skolene, helse- og omsorgstjenestene, samt energi. I tillegg var-
sles et merforbruk på selvkostområde byggesak som ikke vil bli dekket av fond. 
 
Årsprognosene i andre tertialrapport inneholder, til forskjell fra første tertial, merutgifter 
både til den ekstraordinære flyktningsituasjonen og pandemi, samt prognoser ut året for 
disse forholdene. Utgifter til bosetting og akuttmottak dekkes gjennom økte inntekter fra 
integreringstilskudd og vertskommunetilskudd, og kommunedirektøren tilrår at deler av 
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årets integreringstilskudd avsettes til ubundet driftsfond for bruk i 2023. Hittil i år er det 
kjent at kommunen får økt rammetilskudd på 0,9 millioner kroner knytta til pandemien, til 
vaksinasjonsutgifter og beredskap testing. Ytterligere koronakompensasjon til kommunene 
er ikke kjent, men regjeringen vil legge fram sitt forslag i november. 
 
I revidert nasjonalbudsjett ble det kjent at kommunene får økte skatteinntekter i 2022 på 2,5 
milliard, der det foretas en omfordeling mellom kommuner med trekk i rammetilskuddet. 
Samlet årsprognose for skatt og rammetilskudd er tilnærmet balanse for Øyer, med et 
positivt avvik på 0,5 millioner kroner. I tillegg kommer vertskommunetilskudd for akuttmot-
tak, der det anslås at kommunen vil motta 2,5 million kroner. Denne inntekten regnes som 
en del av rammetilskuddet i kommuneregnskapet. Økt integreringstilskudd som følge av bo-
setting fra Ukraina gir inntekter på 10,5 million utover budsjett ut fra antall bosatte som er 
bekreftet.  
 
Det meldes en liten merinntekt på eiendomsskatt. Det ligger an til positivt avvik på renter på 
2,6 millioner kroner. Dette skyldes at en større andel av kommunens renteutgifter vil bli 
belastet sjølkostområdene inneværende år, samt økte renteinntekter på innskudd. Avdrags-
utgifter vil bli 3,6 millioner lavere enn budsjettert. Det vil også bli lavere pensjonskostnader 
enn forutsatt på grunn av tilbakeførte midler fra KLP. 
 
På grunn av prisnivået på energi ligger Øyer kommune an til å få merinntekter fra salg av 
konsesjonskraft i størrelsesorden 7 millioner kroner inneværende år. Prognosen avhenger 
av prisnivå utover i året, og ses i sammenheng med merutgiftene på kjøp av energi. 
 
I tillegg til varslet merforbruk i tjenesteenhetene er det en underdekning på lønns- og pris-
vekst i årets budsjett, som er forverret av økt anslag på kommunal deflator i revidert nasjo-
nalbudsjett. Underdekningen utgjør anslagsvis 3,6 millioner kroner.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinntekter, både inneværende år, og ut 
fra forventet inntektsnivå i kommende økonomiplanperiode. Det er nødvendig med nedtak 
av driftsutgifter både på kort og lengre sikt, og nedtaket vil måtte skje ved å redusere antall 
årsverk.  
 
Ubalansen i drift av tjenester er av et alvorlig omfang i 2022. En gikk inn i året med et forut-
setning om å identifisere tiltak for nedtak innen helse- og omsorgstjenestene på 6 millioner 
kroner. Dette er ikke gjennomført. Det er i stedet påløpt ytterligere merforbruk, samtidig 
som forutsatt reduksjon av nattevakt, med en årlig besparelse på 2 millioner kroner, er ut-
satt.  
 
Innenfor oppvekst er også skolene i alvorlig ubalanse, mens barnehagene er innenfor bud-
sjett. På skolene skyldes deler av merforbruket i 2022 styrket bemanning i forbindelse med 
akuttmottak og bosetting av flyktninger, og dette er utgifter som dekkes inn. Det er imidler-
tid et for høyt driftsnivå utenom flyktningsituasjonen også på skole.  
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Tekniske tjenester har merforbruk knytta til energi, og innenfor selvkostområde byggesak er 
gebyrinngangen inneværende år langt under budsjett.  
 
Kommunedirektøren innførte innkjøps- og ansettelsesstopp i august, for å redusere varslet 
merforbruk i tjenestene. Tiltaket har effekt ved at flere stillinger i organisasjonen nå holdes 
vakante, og at innkjøp som ikke vurderes strengt nødvendig for å opprettholde ordinær drift 
ikke gjennomføres. Sett opp mot den totale økonomiske utfordringen i tjenestene er 
imidlertid ikke dette tiltaket nok til å ta ned merforbruket. 
 
Prognosene for året viser at kommunen styrer mot merforbruk på årsbasis. Et merforbruk 
må dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond, og bruk av disposisjonsfond. 
Framlagt prognose tilsier at det ikke vil bli avsatt midler til ordinært disposisjonsfond i 2022, 
og at det må hentes inn 8 millioner fra fondet. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift mellom skatt og rammetilskudd i 
henhold til oppdaterte årsprognoser.  
 
Det foreslås fullmakt til kommunedirektøren for å fordele vertskommunetilskudd for akutt-
mottak på 2,5 million kroner til Helse- og familietjenesten, Solvang skole og Øyer ungdoms-
skole. Dette endrer ikke samlet framlagt årsprognose, men gir lavere budsjettavvik på tjen-
esteenhetene. 
 
Kommunedirektøren har gjennom budsjettvedtak for 2022 fullmakt til å disponere økt inte-
greringstilskudd. Prognose for økt integreringstilskudd i 2022 er på 10,5 million kroner, mens 
prognosen for økte utgifter i tjenestene knytta til bosetting er på 5,7 millioner kroner. 
Kommunedirektøren anbefaler at det vedtas å avsette 4,8 millioner av årets integreringstil-
skudd til ubundet driftsfond (flyktningefond), for bruk i 2023. Dette forverrer framlagt års-
prognose med 4,8 millioner kroner.  
 
Budsjettvedtak 2022 legger opp til å avsette årets premieavvik pensjon (fratrukket tidligere 
års premieavvik) til ubundet driftsfond (pensjonsfond). Prognoser fra pensjonsselskapene 
tilsier en avsetning på 2,1 millioner kroner. Det er bevilget kr 760 000 til bredbåndsmidler i 
2022, som foreslås avsatt til ubundet driftsfond (bredbåndsfond). Disse to forholdene endrer 
ikke samlet framlagt årsprognose. 
 
Budsjettmidler til spesialpedagogiske tiltak i barnehage er avsatt under Fellesutgifter barne-
hage. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til Mosjordet og Vidarheim 
barnehage som omtalt i rapporten. Budsjettmidler til lærlinger er avsatt under Fellesutgifter, 
og kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midlene til tjenesteenheter med utgifter til 
lærlingelønn. Dette endrer ikke framlagt årsprognose.  
 
I budsjett 2022 ble det lagt inn økt nivå på kommunens årlige bidrag til snøproduksjon i 
Hafjell Nasjonalanlegg, for å innfri finansieringsavtalen fra 2015 mellom Hafjell Alpinsenter 
AS, Norges Skiforbund og Øyer kommune. Økningen som ble lagt inn fra 2022 ble ved en feil 
fordelt på 6 år i stedet for 5. For å rette opp dette økes beløpet med kr 43 000 i 2022, finan-
siert ved bruk av disposisjonsfond.   
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Investeringsprosjektene det rapporteres på etter 2. tertial er innenfor gjeldende budsjettrammer, 
med unntak av fem prosjekter innenfor Bolig og eiendom, som har et samlet merforbruk på kr 350 
000. Merforbruket foreslås dekket inn ved å omdisponere mindreforbruk på to andre investerings-
prosjekter innen Bolig og eiendom; ENØK-tiltak kommunale bygg og gulvoppgradering i lagerbygg. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2022 sak 63/22 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 3, 4 og 5 ble vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 
SV) mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 6, 7, 8 og 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  
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FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - KOSTNADSOVERSLAG GANG- OG SYKKELVEG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 Q21  
Arkivsaksnr.: 22/1644     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/22 Formannskapet 18.10.2022 
 
108/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Vurdering av tidspunkt for regnskapsføring, Innlandet revisjon IKS 
2. Kostnadsoverslag Fv. 2556 Sør-Trettenvegen – fortau, Innlandet fylkeskommune 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 65/22 Fv. 2556 Sør-Trettenvegen – medfinansiering gang- og sykkeveg 
Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025, Innlandet fylkeskommune 
KS-sak 93/19 Fortau/gang- og sykkelveg Tretten sentrum – Aurvoll skole 
KS-sak 27/15 Reguleringsplan G/S-vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i juni 2022, sak 65/22, å opprettholde kommunal medfinansiering av 
gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 langs Sør-Trettenvegen, etter at det ble avklart at tiltaket 
må finansieres i kommunens driftsregnskap. Kommunestyret ba videre om at alternative 
muligheter for inndekning legges fram som egen sak i forkant av økonomiplan 2023-2026 og 
årsbudsjett 2023.  
 
Det er avklart at kommunal medfinansiering av gang- og sykkelvegen må finne inndekning i 
kommunens driftsregnskap. Det er videre avklart med revisjon at tidspunkt for regnskaps-
føring i sin helhet vil være 2023, uavhengig av finansieringsplan (Vedlegg 1).  
 
Innlandet fylkeskommune har utført et nytt kostnadsoverslag for prosjektet som viser en for-
ventet totalkostnad på 29,6 millioner kroner brutto (Vedlegg 2). Fylkeskommunen forut-
setter i sitt Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 at den kommunale medfinansier-
ingen utgjør 50 %. 
 
Ut fra kostnadsoverslaget vil Øyer kommunes andel utgjøre et netto anleggsbidrag på 11,8 
millioner kroner.  
 
Vurdering: 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen skal bidra med midler til medfinansiering 
av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556, og at alternative muligheter for inndekning legges fram 
i egen sak. Det er avklart at tiltaket må finansieres i kommunens driftsregnskap, og at 
kostnaden i sin helhet belastes i gjennomføringsåret.  
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For å innarbeide kommunens andel på 11,8 millioner i driftsbudsjett 2023 kreves det et 
økonomisk handlingsrom som kommunen per i dag ikke har. Det er ikke ledige driftsmidler i 
kommunebudsjettet, og andre driftsutgifter må følgelig reduseres tilsvarende. At tiltaket er 
en engangsutgift og ikke gir varig økt driftsnivå, tilsier at det bør vurderes andre alternativer 
for inndekning. Dette vil i praksis være å redusere avsetning til disposisjonsfond med 11,8 
millioner kroner i 2023, eller å hente beløpet direkte fra kommunens disposisjonsfond.   
 
Kommunedirektøren finner det riktig å understreke at kommunens økonomiske forutsetn-
inger er forverret siden kommunestyrebehandling av saken i juni 2022. Det er flere forhold 
som i enda større grad enn anslått i juni utfordrer saldering av kommunebudsjettet for 2023. 
De mest vesentlige forholdene er økt rentenivå og høye strømpriser. Salderingsutfordringen 
for budsjett 2023 er så stor at det ikke vurderes som realistisk å løse situasjonen utelukken-
de ved aktivitetsnedtak fra 2022 til 2023. Redusert avsetning og bruk av fondsmidler er til 
vurdering allerede før finansiering av gang- og sykkelvegen er lagt inn.  
 
Saldo på kommunens disposisjonsfond per 1. oktober 2022 er 53,9 millioner kroner. Drifts-
prognoser for 2022, som det framgår av økonomirapportering for 2. tertial, tilsier at det ikke 
vil bli avsatt midler til fond inneværende år, og at kommunen styrer mot et merforbruk som 
må dekkes inn fra fond. 
 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til innstilling.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling.  
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2022 sak 64/22 
 
Behandling: 
Svein Løken (Sp)fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
For Øyer kommune er gjenoppbygging av Tretten Bru første prioritet innen samferdsel. 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en formell henvendelse til Innlandet 
Fylkeskommune om å utsette arbeidet med gang og sykkelveg fra Tjønnlykkja til Aurvoll 
skole langs FV 2556 til 2024. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
For Øyer kommune er gjenoppbygging av Tretten Bru første prioritet innen samferdsel. 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en formell henvendelse til Innlandet 
Fylkeskommune om å utsette arbeidet med gang og sykkelveg fra Tjønnlykkja til Aurvoll 
skole langs FV 2556 til 2024 
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STØTTEORDNING I FORBINDELSE MED BRUKOLLAPS 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3005     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/22 Formannskapet 18.10.2022 
 
109/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram sak i hht til vedtak i KST-sak 104/22 fra 29.9.22, og redegjør 
for situasjonen for innbyggere, næringsliv og kommunens tjenesteapparat i forbindelse med 
brukollaps på Tretten. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret ba om følgende i sitt vedtak: 

- En kartlegging av situasjonen for berørte innbyggere, næringsliv og kommunen. 
- En redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre for å 

tilpasse tjenestetilbudet til situasjonen. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning for innbyggere som har behov for 

økonomisk bistand. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning til lokalt næringsliv som er berørt av 

situasjonen, inkludert kriterier og prioritering for tildeling. 
 
På bakgrunn av tidsaspektet er kartlegging og redegjørelse noe begrenset, men anses å være 
tilstrekkelig for en konkludering i saken. For kartlegging av situasjonen for innbyggere og 
tjenestene har kommunedirektøren vært i kontakt med idretten som representant for 
frivilligheten, Aurvoll skole, Mosjordet barnehage, hjemmetjenesten og NAV.  
 
Idretten: 
Trettenhallen har vanlig drift i forbindelse med gym på Aurvoll, men for enkelte håndballag/ 
grupper er det enklere å gjennomføre treninger i Øyerhallen på grunn av kortere vei for dem 
som bor på vestsiden av brua. Dette medfører foreløpig litt mindre aktivitet i Trettenhallen. 
De som bor på vestsiden har ca. 30 min kjøring hver vei for å komme på aktivitet som er 
bundet til Trettenhallen som f.eks. turn. Dette gjør at oppmøte er redusert for de som bor på 
vestsiden.  
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ØTI ser på tiltak for å gjøre det enklere å trene rett etter skolen, så de begrenser 
reisebelasting for de som er berørt av brukollapsen. Etablere ØTI Allidrett barnehage som 
aktivitetstilbud i Trettenhallen, for den avdelingen fra Dulven som er midlertidig etablert på 
Misjonshuset på Tretten. 
 
Skole: 
ELEVER: 
For Aurvoll skole sin del har skysselevene på vestsiden fått lengre skolevei. Alle elever bosatt 
på vestsiden har blitt skysselever. Skyssen fungerer i det store og hele bra etter at logistikken 
gikk seg til i løpet av en uke eller to. Det er fortsatt noen spørsmål og «klager», men mest 
fordi det er jevnlig bytte av sjåfører slik at elever kan bli «glemt» eller usikkerhet knyttet til 
taxi eller buss enkelte dager. Mange elever på SFO har en forskyvning av tida på 
ettermiddagen, men alle er henta før stengetid kl.16.30.   
 
Helsesykepleier har vært og er tett på elever som opplevde ubehag og redsel i forbindelse 
med kollapsen. 
 
Fritida for elevene er nok mere utfordrende da vennskap/bursdager/aktiviteter/besøk fysisk 
er adskilt, og krever mer fra foresatte for å opprettholde.  
 
PERSONALE: 
Flere ansatte har fått lengre reisevei. 
 
FAU: 
Vi har brukt teams til møter. Innlandet fylkeskommune er inne med deltagelse, informasjon 
og samarbeid med skole og FAU for å ivareta elevene – skal ha befaringer under 
byggeprosessene når de starter opp – samt trygge elevene (og foresatte) når ny bru skal tas i 
bruk. 
 
Barnehage: 
I Mosjordet barnehage er det 8 barn / 5 familier som bor på vestsida av Lågen. Disse blir 
berørt i varierende grad, avhengig av bosted og foreldrenes arbeidssted. Noen av familiene 
har henvendt seg til Øyer kommune om ulike problemstillinger.  
 
De kommunale barnehagene har en grense for barnas maksimale oppholdstid på 9 timer pr. 
dag. Det er ingen av barna som har fått lengre dager enn dette som følge av brukollapsen - 
men familiene har fått lengre veg til og fra barnehagen, og noen har en opplevelse av at 
barna får en lang dag når reisetida inkluderes. 
 
Åpningstida til barnehagen er 06.45 – 16.30. Det har vært sporadiske tilfeller av at foreldre 
med sammenfallende arbeidstid får knapp tid om ettermiddagen. I slike tilfeller har 
barnehagen justert arbeidstida til ansatte for å møte foreldrenes behov. 
 
Ved behov for å endre åpningstida i Mosjordet som fast ordning, er det et organisatorisk og 
økonomisk spørsmål. Til nå har behovet vært noe fleksibilitet enkelte ettermiddager. Det har 
vært løst fortløpende som beskrevet i forrige strekpunkt. 
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Det er ledige barnehageplasser i Dulven barnehage pr i dag. Dersom foreldre vurderer at det 
vil gi en bedre løsning at barn bytter barnehage, er det derfor mulig. I Mosjordet er det ingen 
ledige plasser og barnehagen kan derfor ikke ta imot nye barn akkurat nå. Dersom Tretten 
blir uten bruforbindelse på ubestemt tid kan det komme til å påvirke det neste 
hovedopptaket til barnehageplasser i 2023. 
 
Hjemmebaserte tjenester: 
Enkelte brukere av hjemmetjenesten blir berørt ved at tjenesten kommer til annet tidspunkt 
enn de er vant til pga. kjøreavstand. Enkelte oppdrag er flyttet på rent tidsmessig pga. 
logistikken i kjøringen.  
 
Pr i dag klarer tjenesten å opprettholde tilbud innenfor planlagt bemanning da det generelt 
på Tretten er noe «rolig» i omfang av hjelp som må gis. Det kan være mindre effektiv tid på 
dagtilbudet på enkelte brukere, da det brukes mer tid på kjøring. 
 
Tiltak som er satt i gang: 
• Enkelte rom på ØHH kan lånes av hjemmeboende slik at de får hjelp av hjemmetjenesten 

der. Dette er brukt i liten grad. Pr nå har 1 pasient vært der i 6 dager i slutten av august. 
• Enkelte dager tar pleier som bor på andre siden av broen bil og arbeidstelefon med hjem 

fra kveldsvakt for så å starte vakten på den siden av broen. Dette bidrar til ca. 30-40 
minutter spart tid de gangene logistikken i dette går. 

• Det er gjort om på arbeidslister så de er mer geografiske orientert. 
• Med tanke på alarm på kveld kan pleier på østsiden av broen få hjelp av pleier ved ØHH 

ved f.eks. fall, dersom det er i nærheten, i stedet for å tilkalle pleier som er i oppdrag på 
vestsiden. 
 

Mulige tiltak: 
• Det må vurderes om enkelte som har stort behov for dagtilbud og som ikke kommer seg 

til dette nok pga. kjøring trenger et mer oppsøkende tilbud fra aktivitør. 
 
NAV: 
Brukollapsen medfører endringer både i folks tidsbruk og økonomi. NAV betaler ikke 
automatisk økonomisk stønad når folk får endringer i sin livssituasjon på bakgrunn av 
brukollaps eller andre hendelser. Hvis innbyggerne opplever at økningen i utgiftene blir stor, 
og at dette medfører at man ikke har råd til nødvendige utgifter til bolig og levekostnader, 
kan de søke om økonomisk sosialhjelp. Vi har stor forståelse for at slik økonomisk belastning 
til drivstoff, sammen med økninger i omtrent alle andre utgifter, kan være krevende. Vi 
forsøker å yte økonomisk bistand for å avhjelpe vanskelige situasjoner.  
 
De som henvender seg til kommunen, kan henvises til www.nav.no/sosialhjelp der de kan få 
ytterligere informasjon. Der er det mye god informasjon, og en lenke til digital søknad om 
økonomisk sosialhjelp. Om det er ønskelig med en samtale med veileder på NAV, kan de 
ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 5555 3333 og be om å bli kontaktet av veileder ved NAV 
Øyer. Veileder tar kontakt med vedkommende innen 2 arbeidsdager, men vil stort sett ringe 
i løpet av samme eller neste arbeidsdag.   
 
 

http://www.nav.no/sosialhjelp
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Næring: 
Næringslivet på Tretten har blitt hardt rammet av brukollapsen i august. Ansatte har fått 
lang og utrygg reisevei på jobb, leverandører har måttet kjøre tungtransport på en veg 
uegnet til formålet. Den største konsekvensen ser allikevel ut til å være tapt omsetning for 
handels- og servicebedriftene i sentrum, siden innbyggerne på vestsiden legger handelen i 
Øyer eller Lillehammer og hyttefolket på Musdalsæter kjører om Gausdal. 
 
Kommunen har vært i kontakt med de fleste næringsaktørene både på vest- og østsiden av 
Lågen, og blant aktørene på østsiden har vi oppsummert følgende: 
• Over 50 arbeidsplasser 
• Rundt 1,5 mill i tapt omsetning pr mnd, en halvering av omsetningen 
• Underskudd i alle bedrifter 
• Dette kommer oppå økte strømkostnader og andre økte kostnader 
• Stor fare for konkurser om dette drøyer lenge 
 
Det er gjort henvendelser mot fylkeskommunale og nasjonale myndigheter for om mulig få 
utløst kompenserende midler vi kan viderefordele til næringslivet, på lik linje med Covid19 
midlene. Dette har foreløpig ikke gitt resultater og det er usikkert om det lykkes. 
 
Vurdering: 
Støtteordning for innbyggere: 
Kommunedirektøren ser ikke at det kan opprettes noen lokal støtteordning som ivaretar 
tilfredsstillende håndtering av informasjonsinnhenting og kvalitetssikring av denne på 
nåværende tidspunkt. NAVs ordning med økonomisk sosialhjelp anses å være tilstrekkelig i 
denne sammenheng, og gjennom den blir behovsvurdering rutinemessig gjennomført. 
 
Støtteordning for næringsfondet: 
For å kompensere noe for de tap virksomhetene påføres på grunn av brukollapsen kan Øyer 
kommune tilføre det kommunale næringsfondet midler, som næringslivet på Tretten kan 
søke på for å dekke ekstrakostnader og kompensere for tapt omsetning og underskudd som 
følge av dette. På grunn av kommunens økonomiske utfordringer i innværende år anbefales 
ikke dette. 
 
Om kommunestyret likevel ønsker å iverksette en slik ordning kan kommunestyret avsette 
midler til dette som må dekkes fra disposisjonsfondet. Videre kan da bedriftene søke på 
ordinær måte via regionalforvaltning.no på eget søknadsskjema etter følgende kriterier: 
• Postadresse Tretten 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med samme 

periode i 2021 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 

perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.   
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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På grunnlag av kommunedirektørens samlede anbefaling legges saken fram uten forslag til 
innstilling. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til innstilling. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2022 sak 65/22 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps   

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på 
4 mill. kr.  

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et 
eventuelt tilskudd som blir prioritert: 
• Postadresse Tretten 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021 
• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter 1.10.2022.  
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no 
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
      tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 15. november  

 
Brit K Lundgård Ap) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2, kulepunkt 2 fra Øyer Ap: 
Forretningsadresse registrert i Øyer med postadresse Tretten. 
 
Forslaget ble trukket. 
 
Omforent forslag: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps  

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr.  

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et 
eventuelt tilskudd som blir prioritert: 
• Postadresse Tretten. 

http://www.regionalforvaltning.no/
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• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 
samme periode i 2021. 

• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 
permittering av ansatte etter søknadsfrist. 

• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps  
1.Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr. 
2.Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt 
tilskudd som blir prioritert: 

• Postadresse Tretten. 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter søknadsfrist. 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3.Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/
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UBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808) 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201808  
Arkivsaksnr.: 18/2011     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
110/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 6.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-møte 22.3.2022 PMU-sak 16/22 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B, sist revidert 6.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
22.3.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Høghaugen H6B. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
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Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Høghaugen H6B vil det derfor være 
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
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utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Utbyggingsavtalen er ikke spesifisert ned på hvilket tiltak i sentrumsringen som skal 
delfinansieres med midler fra Høghaugen H6B. Dette er i tråd med den prosessen som nå 
gjøres med aktuelle eldre utbyggingsavtaler som er spesifikt knyttet til konkrete tiltak for 
trafikksikkerhet og fremkommelighet.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering.  
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.10.2022 sak 107/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering.  
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201408 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201408  
Arkivsaksnr.: 20/4361     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
111/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Storsteinslia, sist revidert 10.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Storsteinslia, vedtatt 31.3.2022, KST-sak 33/22. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia, datert 10.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
20.9.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget pr. 10.10.2022. Dersom 
det kommer inn merknader før saken sluttbehandles i kommunestyret 27.10.2022, vil 
kommunedirektøren anmode om at saken utsettes. Normalt kommer det ingen merknader 
til slike offentlige høringer av utbyggingsavtaler. Avtalepart er kjent med avtalens innhold. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Storsteinslia. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
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paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Storsteinslia vil det derfor være 
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
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Det som ligger utenfor planområdet, er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet, er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Endringer før sluttbehandling er merket rødt i avtaledokumentet, og er kun retting av feil 
henvisning, og konkretisering av signering. 
 
Dersom det kommer inn merknader, som knytter seg til forhold i utbyggingsavtalen, før 
denne tas til sluttbehandling av kommunestyret, vil kommunedirektøren vurdere om 
merknaden kan ettersendes, eller om det er nødvendig å anmode om at saken utsettes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.10.2022 sak 108/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201501 BJØRGESETRA 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201501  
Arkivsaksnr.: 21/4     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
112/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Bjørgesetra, korrigert 10.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Bjørgesetra, vedtatt 31.3.2022, KST-sak 34/22. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra, datert 10.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
20.9.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget pr. 10.10.2022. Dersom 
det kommer inn merknader før saken sluttbehandles i kommunestyret 27.10.2022, vil 
kommunedirektøren anmode om at saken utsettes. Normalt kommer det ingen merknader 
til slike offentlige høringer av utbyggingsavtaler. Avtalepart er kjent med avtalens innhold. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Bjørgesetra. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 



  Sak 112/22 
 

 Side 25 av 80   
 

nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Bjørgesetra vil det derfor være 
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rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det som ligger utenfor planområdet, er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet, er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Endringer før sluttbehandling er merket rødt i avtaledokumentet. 
 
Dersom det kommer inn merknader, som knytter seg til forhold i utbyggingsavtalen, før 
denne tas til sluttbehandling av kommunestyret, vil kommunedirektøren vurdere om 
merknaden kan ettersendes, eller om det er nødvendig å anmode om at saken utsettes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.10.2022 sak 109/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 22/2695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
113/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest2, datert 10.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Haugan Vest2, vedtatt 9.12.21, KST-sak 138/21. Endret 16.3.2022 i PMU-
sak 95/22. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest2, datert 10.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
20.9.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget pr. 10.10.2022. Dersom 
det kommer inn merknader før saken sluttbehandles i kommunestyret 27.10.2022, vil 
kommunedirektøren anmode om at saken utsettes. Normalt kommer det ingen merknader 
til slike offentlige høringer av utbyggingsavtaler. Avtalepart er kjent med avtalens innhold. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan Vest2. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
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nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Haugan Vest2 vil det derfor være 
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rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det som ligger utenfor planområdet, er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet, er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Endringer før sluttbehandling er merket rødt i avtaledokumentet. 
 
Dersom det kommer inn merknader, som knytter seg til forhold i utbyggingsavtalen, før 
denne tas til sluttbehandling av kommunestyret, vil kommunedirektøren vurdere om 
merknaden kan ettersendes, eller om det er nødvendig å anmode om at saken utsettes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.10.2022 sak 110/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
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GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/2989     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
114/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Mosetertoppen Hafjell AS datert 21.12.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Avtale mellom partene av 5.5.2011 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 16/101, en grunneiendom fradelt 
landbrukseiendom g/bnr 16/2, med beliggenhet ved Mosetra i Øyer. Konsesjonseiendommen er på 
232,4 daa areal og består i hovedsak av infrastruktur rundt fritidseiendommer i Hafjell, samt 
skogområder som i arealplaner skal bygges ut til fritidseiendommer. Det er kun 3,185 daa som har 
arealformål landbruk i reguleringsplanen og som utløser konsesjonsplikt for ervervet. 
 
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 16/101. Arealets beliggenhet er 
ved Mosetra i Øyer og eiendommens størrelse er på 232,4 daa areal. Den er ikke bebygd og består 
hovedsakelig av infrastruktur og produktiv skog, samt noe annet markslag. Konsesjonssøker har i 
flere år hatt fullmakt til å utvikle og disponere eiendommen, og ønsker nå å bli hjemmelshaver.  
 
Grunneier var tidligere Aina Karlsen Hunder, men landbrukseiendommen ble overdratt til sønnen 
Per-Kristian Hunder i desember 2021. Konsesjonseiendommen var en del av landbrukseiendommen 
g/bnr 16/2, men ble fradelt denne med tanke på utbygging. Hunder inngikk avtale med 
Mosetertoppen Hafjell AS i 2011 om tillatelse til utbygging og utvikling av området.  
 
Fakta om konsesjonssøker 
Mosetertoppen Hafjell AS er et privateid aksjeselskap med forretningsadresse i Øyer. Selskapet ble 
stiftet i 2007 og daglig leder er Stein Plukkerud. Selskapets næringskode er 41.109: Utvikling og salg 
av fast eiendom, og har som formål å eie og utvikle eiendom, planlegge og styre utbygging av 
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turistanlegg i tilknytning til Hafjell Alpinanlegg, samt investeringer tilknyttet til dette. Foretaket eier 
flere andre arealer i området. 
 
Fakta om konsesjonseiendommen 
Konsesjonseiendommen er på 232,4 daa areal, fordelt på 110,5 daa produktiv skog, 85,2 daa areal 
samferdsel mm og 36,7 daa areal annet markslag. Arealet består i hovedsak av infrastruktur og 
skogarealer med formål fritidsbolig i arealplaner, samt andre mindre områder rundt eller i tilknytning 
til fritidseiendommene. Siden matrikkelenheten har mer enn 25 daa med produktiv skog kan den 
klassifiseres som en landbrukseiendom. 
 

 
G/bnr 16/101 – Oversikt over konsesjonseiendommen 

 
Matrikkelenheten ligger innenfor flere reguleringsplaner der formålet er utbygging til 
fritidseiendommer mm. Ett avmerket område med beliggenhet som vist i kartet nedenfor ligger 
innenfor følgende plan med formål Landbruk: 

• 3185 m2- Mosetertoppen idnr 3440 118 vedtatt 28.5.2009  
Deler av parsellen er skogsmark, men noe er også utbygd til vei. 
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G/bnr 16/101 - Oversikt over arealet med formål Landbruk  

 
 

 
Lysegrønt areal med formål Landbruk i planen. 
 

 
Deler av arealet med formål Landbruk er utbygd til vei. 
 
Lovgrunnlaget 
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese: 
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke er nødvendig med konsesjon i §§ 4 og 5. Iht. § 4 første ledd nr. 
3 er ikke konsesjon nødvendig ved erverv av andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område 
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som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller 
som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. Konsesjonsfriheten etter første 
ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. I dette tilfellet er 
mesteparten av konsesjonseiendommen regulert til annet formål enn LNF, men inneholder ett 
mindre areal der formålet er Landbruk. Erverv av matrikkelenheten faller dermed ikke inn under 
unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
Ved konsesjonsbehandling for landbrukseiendommer skal ervervet vurderes iht. § 9 som gjelder 
særlige forhold som skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Dersom 
formålet er noe annet enn landbruk, skal konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i momentene i § 1 
som er lovens formålsbestemmelse. Det er likevel ikke til hinder for at momentene i §§ 9 og 9a også 
er relevante. 
 
Det arealet som utløser konsesjonsplikt, er i AR5 registrert som skogsmark. Siden formålet med 
ervervet ikke er landbruk mener kommunedirektøren at det vil være lovens formålsparagraf som i 
første rekke kommer til anvendelse i konsesjonsvurderingen. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, mellom anna for å tilgodese 
landbruksnæringen. 
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter 
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk 
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken. 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Formålet med konsesjonsloven er mellom anna å verne landbrukets produksjonsarealer mot 
nedbygging, utarming eller annen virksomhet som utfordrer landbrukets interesser. Det vil derfor 
være relevant å vurdere om eiendommen er egnet til landbruksproduksjon og om forvaltningen av 
eiendommen vil ha innvirkning på drift av tilgrensende eiendommer.  
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De tradisjonelle landbruksinteresser som mat- og skogproduksjon gjør seg mindre gjeldende i dette 
ervervet. Arealet med formål Landbruk er et inneklemt område mellom fritidseiendommer og 
eiendomsgrense, og vurderes til å ha lite produksjonspotensialet som landbruksareal. 
 
Eier og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet  
Denne formuleringen har til hensikt å sikre et eierskap og en bruksstruktur som viderefører de 
langsiktige målene i areal- og landbruksforvaltningen i Norge og de som har sitt yrke i landbruket. 
Erverver er i dette tilfellet et privat aksjeselskap med formål om kjøp og utvikling av fast eiendom. 
Kommunedirektøren ser ikke at det er problematisk å gi konsesjon til et aksjeselskap for erverv av 
eiendom og arealer hvor eierskapet har begrenset betydning for hvordan eiendommen kan forvaltes. 
Mosetertoppen Hafjell AS allerede er sterkt involvert i dette område og ønsker nå å erverve 
restarealene rundt fritidsbebyggelsen. 
 
Aksjeselskap som eierform  
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i 
størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist 
seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 
Vurderingen av om eierformen byr på fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler 
for aksjeselskapet, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Konsesjonseiendommen er vurdert til å ha liten landbruksmessig bruksrelevans. Betydningen av at 
det er et AS som erverver eiendommen synes derfor å være begrenset. 
 
Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Konsesjonseiendommen er ubebygd, består kun av skog/utmark/veger og skal ikke 
underlegges priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.10.2022 sak 115/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
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GBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/2990     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
115/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Mosetertoppen Hafjell AS datert 21.12.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Avtale mellom partene av 5.5.2011 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 17/50, en grunneiendom fradelt 
landbrukseiendom g/bnr 17/1, med beliggenhet ved Mosetra i Øyer. Konsesjonseiendommen er på 
175,9 daa areal og består i hovedsak av infrastruktur rundt fritidseiendommer i Hafjell. Det er kun 
4,317 daa som har arealformål Landbruk i reguleringsplanen og som utløser konsesjonsplikt for 
ervervet. 
 
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 17/50. Arealets beliggenhet er 
ved Mosetra i Øyer og eiendommens størrelse er på 175,9 daa areal. Den er ikke bebygd og består av 
infrastruktur, produktiv skog og noe annet markslag. Konsesjonssøker har i flere år hatt fullmakt til å 
utvikle og disponere eiendommen, og ønsker nå å bli hjemmelshaver.  
 
Grunneier er Erlend Kester Moe. Konsesjonseiendommen var en del av landbrukseiendommen g/bnr 
17/1, men ble fradelt denne med tanke på utbygging. Moe inngikk avtale med Mosetertoppen Hafjell 
AS i 2011 om tillatelse til utbygging og utvikling av området.  
 
Fakta om konsesjonssøker 
Mosetertoppen Hafjell AS er et privateid aksjeselskap med forretningsadresse i Øyer. Selskapet ble 
stiftet i 2007 og daglig leder er Stein Plukkerud. Selskapets næringskode er 41.109: Utvikling og salg 
av fast eiendom, og har som formål å eie og utvikle eiendom, planlegge og styre utbygging av 
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turistanlegg i tilknytning til Hafjell Alpinanlegg, samt investeringer tilknyttet til dette. Foretaket eier 
flere andre arealer i området. 
 
Fakta om konsesjonseiendommen 
Konsesjonseiendommen er på 175,9 daa areal, fordelt på 49,3 daa produktiv skog, 36,4 daa annet 
markslag og 90,2 daa samferdsel mm. Arealet består i hovedsak av infrastruktur, samt noen mindre 
områder rundt eller i tilknytning til fritidseiendommer. Siden matrikkelenheten har mer enn 25 daa 
med produktiv skog kan den klassifiseres som en landbrukseiendom. 
 

 
G/bnr 17/50 – Oversikt over konsesjonseiendommen 
 
Matrikkelenheten ligger innenfor flere reguleringsplaner der formålet er utbygging til 
fritidseiendommer mm. Fire avmerkede områder med beliggenhet som vist i kartet nedenfor er 
innenfor følgende planer med formål Landbruk: 

• 2776 m2 – Mosetertoppen- idnr 201601 vedtatt 24.11.2016  
• 559 m2 - Mosetertoppen idnr 201307 vedtatt den 30.4.2015  
• 534 m2 og 448 m2 - Mosetertoppen idnr 3440 118 vedtatt 28.5.2009  
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G/bnr 17/50 - Oversikt over arealene med formål Landbruk  
 
Lovgrunnlaget 
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese: 
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke er nødvendig med konsesjon i §§ 4 og 5. Iht. § 4 første ledd nr. 
3 er ikke konsesjon nødvendig ved erverv av andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område 
som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller 
som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. Konsesjonsfriheten etter første 
ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. I dette tilfellet er 
mesteparten av konsesjonseiendommen regulert til annet formål enn LNF, men inneholder fire 
mindre arealer der formålet er Landbruk. Erverv av matrikkelenheten faller dermed ikke inn under 
unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
Ved konsesjonsbehandling for landbrukseiendommer skal ervervet vurderes iht. § 9 som gjelder 
særlige forhold som skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Dersom 
formålet er noe annet enn landbruk, skal konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i momentene i § 1 
som er lovens formålsbestemmelse. Det er likevel ikke til hinder for at momentene i §§ 9 og 9a også 
er relevante. 
 
De arealene som utløser konsesjonsplikt, er i AR5 registrert som skogsmark. Siden formålet med 
ervervet ikke er landbruk mener kommunedirektøren at det vil være lovens formålsparagraf som i 
første rekke kommer til anvendelse i konsesjonsvurderingen. 
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Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, mellom anna for å tilgodese 
landbruksnæringen. 
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter 
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk 
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken. 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Formålet med konsesjonsloven er mellom anna å verne landbrukets produksjonsarealer mot 
nedbygging, utarming eller annen virksomhet som utfordrer landbrukets interesser. Det vil derfor 
være relevant å vurdere om eiendommen er egnet til landbruksproduksjon og om forvaltningen av 
eiendommen vil ha innvirkning på drift av tilgrensende eiendommer.  
 
De tradisjonelle landbruksinteresser som mat- og skogproduksjon gjør seg mindre gjeldende i dette 
ervervet. De fire arealene med formål Landbruk er små inneklemte områder med beliggenhet 
mellom fritidseiendommer og infrastruktur, og vurderes til å ha lite produksjonspotensialet som 
landbruksarealer. 
 
Eier og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet  
Denne formuleringen har til hensikt å sikre et eierskap og en bruksstruktur som viderefører de 
langsiktige målene i areal- og landbruksforvaltningen i Norge og de som har sitt yrke i landbruket. 
Erverver er i dette tilfellet et privat aksjeselskap med formål om kjøp og utvikling av fast eiendom. 
Kommunedirektøren ser ikke at det er problematisk å gi konsesjon til et aksjeselskap for erverv av 
eiendom og arealer hvor eierskapet har begrenset betydning for hvordan eiendommen kan forvaltes. 
Mosetertoppen Hafjell AS er allerede er sterkt involvert i dette område og ønsker nå å erverve 
restarealene rundt fritidsbebyggelsen. 
 
Aksjeselskap som eierform  
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i 
størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist 
seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 
Vurderingen av om eierformen byr på fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler 
for aksjeselskapet, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Konsesjonseiendommen er vurdert til å ha liten landbruksmessig bruksrelevans. Betydningen av at 
det er et AS som erverver eiendommen synes derfor å være begrenset. 
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Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Konsesjonseiendommen er ubebygd, består kun av skog/utmark/veger og skal ikke 
underlegges priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 18.10.2022 sak 116/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
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INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: L14  
Arkivsaksnr.: 22/1626     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/22 Kommuneplanutvalget 20.09.2022 
 
97/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
116/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev av 10. mai 2022 fra Lillehammer kommune med referat fra møtet 21. august 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har henvendt seg til Øyer kommune med spørsmål om Øyer 
kommune nå er interessert i å ta opp arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene. 
Kommunedirektøren har pekt på ressurssituasjonen, andre behov for planer og andre 
samarbeid i saksframstillingen. Kommunedirektøren tilrår at det ikke startes opp med en slik 
plan nå. 
 
Saksutredning: 
Lillehammer kommune har henvendt seg til Øyer kommune vedrørende å ta opp igjen 
arbeidet med en interkommunal plan for fjellområdene. Det vises til tidligere dialog om 
samme tema, og møte om dette som var 21. august 2019. Den gang ble det ikke gått videre 
med arbeidet med en interkommunal plan for fjellområdene. Deltagere den gangen var i 
tillegg til Øyer og Lillehammer kommuner, fylkeskommunen, Ringsaker kommune, og Hamar 
kommune. I tillegg var Løten kommune og Åmot kommune invitert, men hadde forfall til 
møtet. 
 
Nå ønsker Lillehammer kommune å ta opp igjen arbeidet, og har stilt to spørsmål til 
kommunene. Det de ønsker tilbakemelding på er: 

- Hva er betraktningen nå i din kommune vedrørende å ha en interkommunal plan for 
fjellområdene? 

- Har kommunen en egen fjellområdestrategi/plan eventuelt strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel eller kommuneplanens arealdel som berører 
forvaltningen av fjellområdene og da på en slik måte at et formalisert samarbeid med 
tilgrensende kommuner vil være aktuelt? 

 
Det var bedt om tilbakemelding innen 1. juni, men kommunedirektøren har sendt 
tilbakemelding om at svar kommer innen 1. oktober. 
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Hva har Øyer kommune av planer i dag som omfatter fjellområdene: 

- Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen har en strategi om å opprettholde 
hensiktsmessig soneinndeling både for indre fjellområder og andre sårbare områder, 
når det gjelder bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av naturressursene. Og 
fastsette en grense for utbygging mot fjellet. 

- I kommuneplanens arealdel er fjellet inndelt i 3 soner for forvaltning av villrein. 
Sonene er hentet fra Regional plan for Rondane – Sølnkletten. Her blir de indre 
fjellområdene gitt strengere bestemmelser med tanke på utbygging enn de andre.  

- I kommunedelplan Øyer Sør som nå er under revidering, har det vært diskutert en 
utbyggingsgrense mot fjellet. En slik grense ligger inne i planforslaget som nå 
kommer til politisk behandling i september. 

 
I planstrategien er interkommunal plan for fjellområdene satt opp under regionale planer 
med oppstart i 2023. Det er tatt inn en kommentar om at det forutsetter ekstra planressurs 
opprettholdt etter KDP Øyer Sør. 
 
Vurdering: 
Interkommunal plan for fjellområdene er tatt inn i kommunal planstrategi, med oppstart i 
2023. Ser man på planstrategien, er det mange planer som skal utarbeides eller endres, i 
tillegg har tidsplanen som var lagt for når det skulle startes med de ulike planene allerede 
røket for flere. Flere av planene var satt opp til å starte i tur og orden etter at KDP Øyer Sør 
var ferdig. De ulike oppstartsårene reflekterer at planer blir satt etter hverandre. 
Kommunedelplan Øyer Sør blir ikke ferdig før i 2023. Dette gjør at det ikke er kapasitet til å 
starte med andre planer, uten at det tilføres ekstra ressurser. Dersom det tilføres ekstra 
ressurser, må det vurderes nøye om det er interkommunal plan for fjellområdene som skal 
komme først, eller om det er andre planer som kommer før i køen. Kommunedirektøren ser 
det imidlertid som vanskelig å kunne prioritere ressurser til slikt arbeid, gitt den økonomiske 
situasjonen kommunen befinner seg i. 
 
Kommunedirektøren ser at det kan være fordeler med en interkommunal plan for 
fjellområdene. Samtidig må det konkretiseres hva man skal bruke en slik plan til, og hvilke 
virkninger den skal ha, og hva den skal inneholde. Utarbeidelse av en slik plan vil være 
ressurskrevende, om den skal få et godt innhold. 
 
Størstedelen av fjellet i Øyer, og særlig i de innerste delene av fjellet er omfattet av strenge 
bestemmelser i forhold til villrein. Kommunedirektøren kan ikke se at en interkommunal 
plan for disse områdene vil gi så mye. Da kan det heller være aktuelt å se på området rundt 
Hafjell, og hvordan utviklingen i Hafjell kan sees i sammenheng med Nordseter og 
Ringsakerfjellet. Dette området er også omfattet av Mjøsbyen-samarbeidet, slik at 
kommunedirektøren mener det kan være grunner til å se resultater av dette før det gjøres 
mer arbeid med interkommunal plan for fjellområdene, ev at arbeidet med Mjøsbyen peker 
på at det vil være viktig med en interkommunal plan for disse fjellområdene. 
 
Øyer er involvert i to regionale samarbeid. Det ene er Mjøsbyen, der også Lillehammer og 
Ringsaker er med. Det andre er Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner. Dette er 
arbeid som også krever ressurser. Kommunen holder også på med Entre Øyer, og bør se hva 
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dette bringer til kommunen før det tas ytterligere steg. Resultater fra alle disse prosjektene 
kan være aktuelt å innarbeide i en interkommunal plan på sikt. Det er imidlertid ikke slik at 
det pr nå kreves et formalisert samarbeid for forvaltningen av fjellområdene. 
 
Hvorvidt det skal arbeides med en interkommunal plan for fjellområdene, og ev når er 
spørsmål om politisk prioritering. Kommunedirektøren har tydeliggjort ressursspørsmålet, og 
har ellers kommet med noen betraktninger i forhold til pågående prosjekter. 
Kommunedirektøren tilrår at arbeid med interkommunal plan for fjellområder ikke startes 
opp nå. Etter planstrategien er det flere andre planer som er satt før denne planen, dersom 
det settes opp en tidslinje. Både ut fra ressurssituasjonen og prioritering av andre planer, 
tilrår kommunedirektøren at arbeidet med denne planen forskyves. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 20.09.2022 sak 6/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.09.2022 sak 97/22 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
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KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: K54  
Arkivsaksnr.: 22/2198     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
101/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
117/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra NVE om krav om vilkårsrevisjon inkludert , datert 13. juni 2022 
Sak fra Øyer Fjellstyret i brev av 26. august 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Moksa Overvåking 
2021» fra Statsforvalter i Innlandet  
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018» 
fra Fylkesmannen i Innlandet  
Rapport «Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune» fra 
Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum 
 
Sammendrag: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene fra Gudbrandsdal sportsfiskeforening, og har sendt spørsmålet til Øyer 
kommune om kommunen vil fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkårene. Det er 
utfordringer med minstevannføring i nedre del av Moksa, laveste reguleringshøyde på 
Vålsjøen som forårsaker kritisk lave oksygennivåer i Vålsjøen vinterstid, som kan føre til 
fiskedød. Kommunedirektøren tilrår at det fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkårene 
for Moksa, knyttet til laveste regulerte vannstand for Vålsjøen og Moksa nedre til. 
Gudbrandsdal Energi (GE) er konsesjonshaver i Moksa, og Øyer kommune eier en andel av 
GE. Dersom konsesjonsvilkårene endres, kan det gå ut over inntektspotensialet til GE, og 
med det til Øyer kommune. Kommunedirektøren tilrår likevel at det blir stilt krav om en 
revisjon av konsesjonsvilkårene inkludert manøvreringsreglementet knyttet til enkelte deler 
av Moksa-vassdraget. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har henvendt seg til Øyer kommune etter å ha 
mottatt krav om vilkårsrevisjon for Moksa. Det er Gudbrandsdal sportsfiskeforening (GSFF) 
som har fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa kraftverk. Dette knytter 
seg til minstevannføring, omløpsventil og forhold for fisk. Det er strekningen mellom Moksa 
kraftverk i Tretten sentrum og ned til Lågen som kravet fra GSFF. 
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NVE viser til Retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsregulering, der det 
står at krav om vilkårsrevisjon normalt bør fremmes og koordineres gjennom kommunene. 
 
NVE ber Øyer kommune om en kort redegjørelse for hvorvidt det ønskes å fremme 
revisjonskrav og om kommunen har krav ut over det som GSFF har fremmet. Slike krav kan 
baseres på allmenne interesser. 
 
Kommunedirektøren har bedt om utsatt frist i forhold til de frister NVE hadde satt, slik at det 
er tid til politisk behandling av saken. 
 
Øyer Fjellstyre har i møte 24. august vedtatt krav om vilkårsrevisjon for Moksa kraftverk. Det 
er da forholdene for fisk i de regulerte vannene og bekkene imellom disse i 
statsallmenningen som opptar fjellstyret. 
 
Om kravene: 
Kravene fra GSFF knytter seg til strekningen fra Moksa kraftverk og ut i Lågen. GSFF mener 
det er dårlige forhold for fisk på strekningen, og at dette forverres av manglende krav til 
minstevannføring og at en omløpsventil ute av drift. Dette understøttes av rapport «Bedre 
bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Moksa Overvåking 2021» utgitt av 
Statsforvalteren i Innlandet. Denne rapporten beskriver forholdene for fisk, og 
dokumenterer også konsekvensene av at omløpsventilen ikke fungerte ved en driftsstans 7. 
september 2021.  
 
Kravene fra fjellstyret knytter seg til vannene i fjellet. Og da særlig til Vålsjøen. Fjellstyret 
mener laveste regulerte vannstand (LRV) er for lav til at fisk kan greie seg. Det pekes også på 
at lav vannstand i magasinene gir utfordringer for fisken for at den skal komme seg opp i 
gytebekkene. Fjellstyret har gjort utbedringstiltak i flere bekker for å bedre gyteforholdene. 
Fjellstyret er særlig opptatt av forholdene for fisk i Vålsjøen. De peker på at rapporter viser 
at oksygennivået i vannet på senvinteren er lavt. De mener det må sees på at LRV kan heves. 
Fjellstyret mener det også kan sees på høyeste regulerte vannstand (HRV) kan økes, slik at 
potensialet for lagring av vann ikke reduseres. 
 
Fakta 
VannNett (vann-nett.no) viser miljøtilstand på vann og bekker i Norge. Det økologiske 
potensialet for Vålsjøen, viser godt potensiale. Men det viser noen elementer i tillegg, og her 
er fisk faglig vurdert til å være moderat og endring av reguleringshøyde som svært dårlig. 
Dette blir utdypet i rapporter som vises til under. 
 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Moksa Overvåking 
2021» fra Statsforvalteren i Innlandet tar for seg Moksa fra utløpet av kraftanlegget og ut i 
Lågen. Den viser lav tetthet av ungfisk. Den dokumenterer også en stopp i kraftverket høsten 
2021, som stopper tilførselen av vann til nedre del av Moksa i noen timer. Det antas i 
rapporten at en betydelig mengde ørretyngel gikk tapt som følge av stranding. 
 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018» 
fra Fylkesmannen i Innlandet tar for seg Goppollvatnet, Djupen, Grunnvatnet, Vålsjøen og 
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Moksa. Tre av de fire vannene ble vurdert til tilstandsklasse god med hensyn til fisk i henhold 
til vannforskriften. Det bemerkes for Vålsjøen at dette er til tross for at store arealer 
tørrlegges og det er lite oksygen i vannet om vinteren. I Vålsjøen tørrlegges det store 
områder vinterstid, og det er igjen tre begrensede og atskilte bassenger. I særlig to av disse 
er det funnet så lave oksygenkonsentrasjoner vinterstid at den er dødelig for ørret. Likevel er 
det en god tetthet av ørret i Vålsjøen.  For Goppollvatnet er tilstandsklassen moderat med 
hensyn til fisk. I Goppollvatnet er det fortsatt utsetting av fisk, og gyteforholdene er ikke 
gode nok til at produksjonen kan opprettholdes alene. Det pekes på overløp til Goppollåa 
først skjer når Goppolvatnet er fullt. Dette skjer trolig ikke så ofte, da det er lite spor av 
vannføring i Goppollåas øvre del. Nedre del av Goppollåa er en viktig gytebekk for 
Grunnvatnet.  
 
Rapport «Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune» fra 
Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum viser det som det henvises til om 
oksygeninnhold i Vålsjøen på vinteren. Det er også gjort dybdekartlegging, som viser at det 
er begrensede områder fisken har tilgjengelig på vinteren. Det er flere terskler i Vålsjøen. 
Ved LRV er vandringsmuligheten mellom de borte, og det er særlig i de to tersklene nærmest 
demningen at oksygeninnholdet i vannet er lavest. Rapporten karakteriserer 
overlevelsesforholdene som marginale.  
 
Vurdering: 
Øyer kommune er bedt redegjøre for om det ønskes å fremme revisjonskrav og om 
kommunen har andre krav. Det er gjort rede for en del i rapporten som omhandler ulike 
deler av det regulerte Moksavassdraget, med de tilhørende magasinene i Øyerfjellet. 
Tilstandsklassen for fisk er satt til god for tre av fire vann, og moderat for Goppollvatnet. Ut 
over dette er det avdekket noen deler som kan gi grunn til bekymring. Det gjelder særlig 
Vålsjøen og nedre del av Moksa, men også Goppollåa som ikke har tilstrekkelig vannføring i 
øvre del. 
 
Nedre del av Moksa har ikke krav om minstevannføring, men GE har sørget for at det er vann 
der. Siste årene har omløpsventilen, en ventil som leder vann ut forbi kraftverket ved 
driftsstans i kraftverket, vært ute av drift. Kommunedirektøren ser klart behovet for 
minstevannføring i nedre del av Moksa. Dette er gyteelv for storørret, en regionalt viktig art. 
 
Reguleringshøyden i Vålsjøen har vært et tema mange ganger etter at LRV ble redusert med 
0,5 m. Det er påvist dårlige forhold for fisken, selv om den klarer seg overraskende bra. Det 
er trolig små marginer som gjør at det går bra, og det bør sees på om det er mulig å bedre 
dette. Det bør utredes om LRV kan heves, men også om det er mulig å heve HRV, slik at det 
på måten ikke blir redusert netto vannlager. En heving av LRV vil gi mer vann for fisken på 
vinteren, og da trolig også bedre oksygenforhold. Da vil fisken kanskje kunne vandre mellom 
de ulike tersklene i Vålsjøen. 
 
Goppollåa har liten og ingen vannføring i øvre del. Dette hindrer fisk fra Goppollvatnet og gå 
ned i elva, og hindrer vandring av fisk helt opp fra Grunnvatnet. Det bør derfor sees på om 
det er mulig å få vannføring større deler av året. 
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Fiske i fjellvannene er en del av bruksretten i allmenningen, og en del av friluftstilbudet i 
kommunen. Det er viktig for kommunen at fiske i fjellvannene blir ivaretatt. Det er en lokalt 
viktig naturverdi å ta vare på. 
 
For Gudbrandsdal Energi (GE) vil det være en usikkerhet knyttet til en revisjon av 
konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet. GE har i møte med kommunedirektøren 
uttrykt at de mener de endringene GSFF ønsker kan endres uten en revisjon av 
konsesjonsvilkårene, ev. med en endring av manøvreringsreglementet. GE vil sette inn en ny 
omløpsventil i kraftverket for å sikre vannføring ut i Lågen. Om denne er tilstrekkelig stor nok 
er ikke avklart. Dersom vannmengdene som kan brukes i kraftverket reduseres, vil det bety 
reduserte produksjonsinntekter. Reduserte inntekter for GE, kan bety reduserte inntekter fra 
GE for Øyer kommune også.  
 
Kommunedirektøren kan ikke si noe sikkert om konsekvensene av en revisjon av 
konsesjonsvilkårene for GE, men kan ikke se at det skal ha uante konsekvenser for GE om 
det blir en revisjon knyttet til de punktene som er påpekt i saksframlegget. Det er viktig for 
kommunen å få vurdert de områdene som det er påpekt i saksframlegget. 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommune fremmer krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene knyttet til forholdene for fisk i nedre del av Moksa, fra utløpet fra 
kraftstasjonen til utløpet i Lågen, inkludert minstevannføring. Videre vurdere LRV for 
Vålsjøen, og vannføring i Goppollåa. Dersom det skal gjøres noe med LRV for Vålsjøen, 
mener kommunedirektøren at også HRV bør vurderes samtidig.  
 
Det er konsesjonsvilkårene som er beskrevet at skal vurderes revidert. I tilknytning til 
konsesjonsvilkårene er det også fastsatt et manøvreringsreglement. Det er i dette 
reglementet noen av utfordringene kan løses, og må også bli en del av revisjonen av 
konsesjonsvilkår. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa, inkludert 
manøvreringsreglementet. Gudbrandsdal sportsfiskeforenings krav støttes. Det kreves 
vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste reguleringshøyde i 
Vålsjøen og mer kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollvatnet. 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2022 sak 61/22 
 
Behandling: 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Stein Plukkerud (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.09.2022 sak 101/22 
 
Behandling: 
Saken ble ikke behandlet. 
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UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2250     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
93/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
118/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Saksprotokoll fra 07.06.2022 – sak 54/22 
- Saksfremlegg  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reglement for folkevalgte og folkevalgte organer  
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget (heretter forkortet PMU) ba om en utredning av når kommunen stiller 
vilkår om tømming av husdyrgjødsel i byggesaker for etablering av gjødselanlegg. PMU 
mener at vilkårene administrasjonen har satt er prinsipielle. Kommunedirektøren er ikke 
enig i det. Alle saker som er prinsipielle skal opp til kommunestyret for behandling, andre 
søknader behandler administrasjonen etter vedtatt delegeringsreglement. PMU fattet 
vedtak om endringer i delegeringsreglementet og at tidligere vedtak som er fattet skal opp 
til ny behandling politisk. PMUs vedtak er i strid med kommuneloven § 5-3 tredje ledd og 
forvaltningsloven § 35. Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. 
kommuneloven § 5-3 tredje ledd, og det ønskes derfor at kommunestyret tar stilling til 
hvorvidt delegeringsreglementet skal endres spesifikt når det gjelder søknad om etablering 
av lager for husdyrgjødsel etter plan- og bygningsloven § 20-1 og forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav. 
 
Bakgrunn: 
PMU ba om en utredning av det prinsipielle ved at det stilles vilkår i saker med etablering av 
frittstående lager for husdyrgjødsel. En slik vurdering ble lagt fram for PMU i møte 7. juni 
2022. 

Behandling i PMUs sak 54/22 i møtet 7. juni 2022 

PMU fattet følgende vedtak:  

1. Plan- og miljøutvalget mener at saker med etablering av frittstående lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Saken handler om å legge begrensninger gjennom vilkår på 
landbruksdrift i et område i kommuneplanen som er avsatt/definert som LNF område  

2. Saker om etablering av lager for husdyrgjødsel skal behandles politisk.  
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3. Saker som tidligere er behandlet administrativt og gitt vilkår skal tas opp igjen til politisk 
behandling. 
 

Utgangspunktet er at søker har krav på å få innvilget tillatelse til tiltak som er i samsvar med 
plan- og bygningslovgivningen. Hvis tiltaket er i strid med loven eller bestemmelser fastsatt i 
henhold til loven skal søknaden avslås. Kommunen er ved saksbehandling bunnet av 
begrensninger i plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften. Som alternativ til å 
gi avslag på søknaden kan kommunen sette vilkår i tillatelsen for å begrense eller utelukke 
ulemper tiltaket ellers vil gi. I disse tilfellene vil vilkårene som settes være en betingelse for å 
kunne gi tillatelse til tiltaket. Vilkår knyttes opp mot hvert enkelt tiltak og blir vurdert 
konkret med hjemmel i den ulovfestede vilkårslæren.  

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:  

Per i dag er myndigheten til å behandle byggesøknader etter plan- og bygningsloven fjerde 
del: Byggesaksdelen delegert fra kommunestyret til kommunedirektøren.  

Når det gjelder etablering av lager for husdyrgjødsel kan det, som i andre byggesaker, settes 
vilkår som betingelse for å kunne gi tillatelse. Istedenfor å gi avslag på byggesøknaden kan 
kommunen gi tillatelse dersom det stilles vilkår som sørger for at det ikke oppstår 
luktproblemer eller kvalifiserte ulemper for naboer i strid med loven. Slike vilkår kan 
eksempelvis være at tiltakshaver skal iverksette luktreduserende tiltak dersom det oppstår 
luktproblemer i fremtiden. Gjødsellager med husdyrgjødsel kan medføre luktproblemer og 
kan derfor være i strid med plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. 
Dette vil avhenge av flere faktorer og blir vurdert konkret i hver enkelt byggesak.  

Kommunen har som bygningsmyndighet ansvaret for å forvalte plan- og bygningsloven etter 
lovens formål i lovens § 1-1. Dette omfatter blant annet at kommunen må vekte ulike 
interesser opp mot hverandre og ivareta den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. Det kan stilles vilkår for å avhjelpe ulemper et tiltak ellers ville gitt for å sikre 
at tiltak utføres forsvarlig, også med tanke på naboers og andre berørte parters interesser. 
Vilkår som stilles i saker om etablering av anlegg for husdyr og lagring av 
husdyrgjødsel/avløpsslam stilles med bakgrunn i en konkret faglig vurdering av det enkelte 
tiltaket, i saker hvor det anses det som nødvendig.  

Saksbehandling etter gjødselvareforskriften: 

Per i dag er myndigheten til å behandle saker etter gjødselvareforskriften delegert fra 
kommunestyret til kommunedirektøren ved landbrukskontoret. Dette er en delegert 
myndighet som landbrukskontoret har i alle tre kommuner. Disse sakene inkluderer tillatelse 
til oppføring av lager for husdyrgjødsel, med vurdering av beliggenhet, sikkerhetsmessige 
krav, lagerkapasitet og spredeareal. Saksgangen i sakene er separat fra plan- og 
bygningsloven, der vedtak etter gjødselvareforskriften skrives i eget brev til søker. 

Vedtak etter gjødselvareforskriften oversendes byggesak, der dette utgjør en del av 
vurderingsgrunnlaget for vedtak etter plan- og bygningsloven. 
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Også forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) § 18 gir krav 
om behandling av oppsetting av gjødsellagre. Også her kan det stilles vilkår for innvilgelse, 
som for vedtak etter plan- og bygningsloven.  

Vurdering: 
PMUs vedtak om saker av prinsipiell karakter  

Det fremgår av reglement for folkevalgte organer punkt 4 at prinsipielle saker skal behandles 
i kommunestyret. Kommunedirektøren kan ikke se at alle saker som angår lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Dette er stort sett byggesaker på linje med andre tiltak. I 
enkelte tilfeller kan det være prinsipielle saker, men det vil være på linje med andre typer 
saker byggesaksavdelingen behandler. Kommunedirektøren kan ikke se at slike saker 
omhandler nye regler, ny fortolkning eller at de dreier seg om nye eller unike tilfeller. Enhver 
søknad om tillatelse vurderes og behandles individuelt. Saker om etablering av husdyrgjødsel 
er sterkt lovbundet, og vil i svært liten grad gi rom for skjønnsutøvelse.   

Når det gjelder å legge begrensninger for landbruksdrift, skjer ikke det primært i slike saker. 
Det er allerede gjort den gang det ble tillatt etablert boligbebyggelse i LNF-områder 
(Landbruks-, natur- og friluftslivsområder). Da kommunen først har tillatt boligbygging i LNF-
områder, har kommunen også sagt at akkurat der boligen tillates, er boliginteressene større 
enn landbruksinteressene. Boliger som er etablert i LNF-områder har det samme vernet 
etter plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften, som andre boliger. I LNF-
områder må det selvsagt tåles noe lukt fra landbruk, på linje med det som var der da boligen 
ble etablert og som følge av utviklingen i landbruket.  

PMUs vedtak om delegering 

Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. kommuneloven § 5-3 tredje 
ledd. Plan- og miljøutvalget har dermed ikke myndighet til å endre delegeringsreglementet.   
Vedtaket til PMU vil dermed være ugyldig. 

Saken legges fram for kommunestyret, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det ønskes 
å endre delegeringsreglementet.  Kommunestyret kan velge å endre delegering av saker om 
etablering av anlegg for husdyr og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 og gjødselvareforskriften fra kommunedirektøren til plan- og 
miljøutvalget. Kommunedirektøren foreslår derfor to alternative forslag til vedtak vedørende 
endringen av delegering for nevnte saker. Det ene alternativet er å endre delegeringen fra 
kommunedirektøren til Plan- og miljøutvalget, mens det andre alternativet er å ikke endre 
delegeringen. 

Dersom kommunestyret velger å endre delegeringen, vil det organ som det blir delegert til 
vil være bundet av det samme lovverket som administrasjonen er i dag. Byggesaker er sterkt 
lovbundet, og det er lite politisk handlingsrom. Dersom kommunen ikke stiller vilkår i de 
sakene hvor dette ansees å være nødvendig kan kommunen bli erstatningsansvarlige 
ovenfor tiltakshaver og eventuelle naboer.   

Byggesaksbehandlingen er 100 % selvkost, og en endring i delegering vil kunne gi endring i 
arbeidsmengde knyttet til sakstypen, som da kan bety endringer i gebyret.  
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PMUs vedtak om gjenopptakelse av tidligere vedtak 

PMU fattet et vedtak om at tidligere vedtak der administrasjonen har stilt vilkår i forbindelse 
med tillatelse for oppføring av gjødselanlegg skal behandles på nytt politisk.  

Hovedregelen i forvaltningsretten er at forvaltningens vedtak er endelig og bindende for den 
enkelte og for forvaltningen selv etter at klagefristen har utløpt. Vedtak kan kun endres av 
forvaltningsorganet utenfor klagesaker etter regler i forvaltningsloven § 35 dersom:  

a. endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 

b. underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c. vedtaket må anses ugyldig 
 

Kommunedirektøren har tatt en gjennomgang av vedtak som er fattet med vilkår. En evt.  
endring av gitte tillatelser kan være til skade for både tiltakshaver og naboer. Omgjøring av 
tidligere vedtak kan derfor ikke gjøres etter bokstav a. Underretning om tidligere vedtak har 
kommet frem til mottakere i samtlige saker, og omgjøring kan derfor heller ikke gjøres etter 
bokstav b. Kommunedirektøren kan heller ikke se at tidligere vedtak er ugyldige. Det siste 
vedtaket administrasjonen har fattet ble tillatelsen til oppføring av gjødsellager med vilkår 
påklaget til Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren skrev at det var riktig av kommunen 
å stille vilkår i byggesaken og vedtaket ble stadfestet. Øyer kommune har ikke hjemmel til å 
endre tidligere vedtak som er fattet. PMUs vedtak pkt. 3 anses derfor som ugyldig. 

Det følger av kommuneloven § 22-1 tredje ledd at kommunestyret kan omgjøre vedtak som 
er truffet av administrasjonen, men dette er avhengig av at administrasjonen selv kunne 
omgjort vedtaket. Som vurdert over har ikke administrasjonen hjemmel til å omgjøre 
tidligere fattede vedtak.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Alternativ 1:  
Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

 

Alternativ 2: 
Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
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Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 90/22 
 
Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet/SV:  
Plan og miljøutvalget trekker saken og anmoder om at kommunedirektøren sender denne 
direkte til kommunestyret. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.09.2022 sak 93/22 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
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ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G72  
Arkivsaksnr.: 22/2589     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
13/22 Tjenesteutvalget 20.09.2022 
 
100/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
119/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektrapport 2019-2022 med vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 36/19 og 69/19 
 
Sammendrag: 
I denne saken legges det frem forslag om etablering av FACT-team i ordinær drift fra 01.01.2023. 
Formålet er å sikre personer med alvorlig psykisk lidelse- og/eller rusproblematikk helhetlig 
behandling.  
 
Saksutredning: 
I KST-sak 36/19, 28.03.2019, ble det vedtatt at kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron inngikk forpliktende samarbeid med SIHF v/ DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Det ble godkjent en samarbeids- og driftsavtale og en 
vertskommuneavtale for igangsetting av et 3 årig prosjekt for perioden 2019-2022.  
                             
De norske helsemyndighetene har fra 2009 stimulert til etablering av FACT-team. Bakgrunnen for 
dette er at tilsyn og kartlegginger nasjonalt viser at tjenestetilbudet til personer med alvorlige 
psykiske lidelser og/eller rusproblemer er fragmentert og lite samordnet. Kartlegginger i regionen har 
vist samme utfordringsbilde som i landet for øvrig.  
 
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) skal gi behandling og oppfølging av mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider om å 
gi helhetlig og integrert behandling. Teamet jobber i pasientens hjem og nærmiljø, er tverrfaglig 
sammensatt og skal gi alle typer tjenester som brukeren har behov for. Her inngår integrert 
behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og 
bolig.  
 
Hovedmål med etablering av FACT-team: 

• Forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
• Tjenester skal tilpasses målgruppens behov  
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• Sikre koordinert og helhetlig behandling for målgruppen 
• Redusere innleggelser og liggedøgn i psykisk helsevern 
• Bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen 
• Redusere problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen 
• Sikre at brukermedvirkning blir en del av fagperspektivet 
• Bedre oppfølging av pårørende 

 
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansesenter for samtidig psykisk lidelse og 
ruslidelse (NKROP) evaluert de 7 første FACT-teamene i Norge.  
Dette er noen av hovedfunnene: 
 

• FACT-teamene klarer å beholde kontakten med brukerne og sikrer kontinuitet i behandling 
og oppfølging 

• Brukere som er fulgt i to år har oppnådd bedring på ulike områder i livet (bolig, meningsfylt 
aktivitet, funksjon, symptombelastning og livskvalitet).  

• Innleggelser og oppholdsdøgn på tvang er nesten halvert etter inntak i FACT-teamene 
sammenlignet med to år før inntak  

• Samlet sett viser evalueringen at FACT er en god tjenestemodell for målgruppa. Teamene ga 
et bedre tilbud enn brukere hadde fått tidligere, og er et viktig skritt på veien for å gi 
helhetlige og integrerte tjenester.  

                                         
Fakta: 
FACT-team Sør-Gudbrandsdal er et samarbeid mellom SIHF v/DPS Lillehammer og kommunene 
Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Teamet har vært i drift siden mars 
2020 og oppstarten ble derfor påvirket av pandemien. Teamet har 8,75 årsverk og i tillegg 0,5 årsverk 
arbeidsspesialister fra NAV. Teamet innehar den kompetansen som FACT-modellen krever. FACT-
teamet har kontorlokaler på DPS Lillehammer, men jobber i hovedsak ute i pasientens hjem og 
nærmiljø.   
 
De to første årene har vært preget av etablering og utvikling av teamet og det er brukt mye tid på 
samarbeid med kommunene. Det har vært viktig å avklare målgruppe, samarbeid, grensesnitt og 
gjøre FACT-teamet kjent for samarbeidspartnere.  
 
FACT-teamet har i prosjektperioden hatt oppfølging av pasienter i alle kommuner. Hovedvekten av 
pasientene som følges opp av teamet har alvorlige psykiske lidelser med omfattende funksjonsfall 
innen flere livsområder. Mange har samtidig rus- og psykisk lidelse. FACT-teamet har også fått 
henvist personer som i liten grad eller sporadisk har mottatt kommunale tjenester tidligere. Det er 
registrert at ca. en tredjedel av pasientene i FACT-team bor hjemme hos foreldre. Dette er voksne 
personer fra 20-45 år.  
 
Under følger de viktigste erfaringene fra prosjektperioden.  
 
Tilbakemelding fra pasientene 
Det er i løpet av prosjektperioden gjennomført en brukerundersøkelse for å innhente 
tilbakemeldinger fra pasientene som er i kontakt med FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Undersøkelsen 
ble sendt ut på SMS til alle pasienter, svarprosent 58 %. De fleste pasientene har foreløpig vært i 
kontakt med FACT over en kortere periode. 50% av pasientene som svarte hadde vært i kontakt med 
FACT under 6 mnd. Dette er noen av hovedfunnene fra brukerundersøkelsen:  
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Jeg har fått en bedre hverdag etter jeg kom i kontakt med FACT   (59%) 
Jeg har færre instanser å forholde meg til enn tidligere   (59%)  
Jeg har tydelige mål i min behandlingsplan     (46%) 
Jeg har ruset meg mindre etter at jeg startet i FACT    (37%) 
Jeg blir respektert        (87%)  
 
 
Fidelitymåling av FACT-Sør-Gudbrandsdal: 
FACT-modellen beskrives i en fidelityskala med 60 punkter som blant annet sier noe om hvilken 
kompetanse teamet skal ha, fagpersonene sin rolle og organisering av tjenesten (inntak av pasienter, 
gjennomføring av møter, tilgjengelighet, ansvar ved innleggelser/utskrivelser, 
behandlingsintervensjoner etc).  
 
Forskning viser at det å følge FACT-modellen systematisk har en innvirkning på gjennomføring og 
utfallet av behandlingen. FACT-team Sør- Gudbrandsdal ble evaluert oktober 2021 av Nasjonal 
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). De konkluderte i sin 
evalueringsrapport med en score på 4.0 av totalt mulig 5.0 som betyr at teamet har en 
tilfredsstillende modelltrofasthet.  
 
Kommunenes erfaringer med FACT-teamet  
Teamet har vært i drift i 2 år og det er kort tid for å kunne gi en fullverdig evaluering av et nytt tilbud. 
Kommunene viser til at pasientene får spesialkompetanse som kommunene ikke kan tilby og det 
innebærer lettere tilgang til spesialisthelsetjeneste. For mange pasienter er det krevende å følge 
behandling i poliklinikk på Lillehammer og ambulant oppfølging er derfor positivt. Noen kommuner 
ser at FACT-team er et supplement og erstatning for det kommunene tilbyr og enkelte viser til at 
noen saker har vært ressursbesparende for kommunen.  
 
Aktivitet og arbeid 
Deltakelse og inkludering i lokalmiljøet er viktig i pasientens bedringsprosess og sentralt i FACT-
modellen. Ifølge modellen skal teamet ha en jobbspesialist som jobber etter IPS (Individual 
Placement and Support).  Kjennetegnene ved IPS er lønnet arbeid som mål, å finne en ønsket 
arbeidsplass så snart som mulig, gi langsiktig oppfølging, samt integrere arbeidsrettete tiltak med 
psykisk helsehjelp. Det var ikke etablert IPS-tilbud i regionen da teamet ble etablert.  
NAV-kontorene la til rette for en løsning med arbeidsspesialist i FACT-teamet (en lignende metodikk 
som IPS). NAV Lillehammer-Gausdal har bidratt med 30% og NAV Midt-Gudbrandsdal 20% 
arbeidsspesialist inn i teamet. Intensjonen er å bringe fokus på arbeid inn i oppfølging og behandling. 
Dette blir en utfordring når rollen blir delt i små stillinger.  
 
Et FACT-team må også ha kjennskap til og samarbeide med tilbud i lokalmiljøet og bistå pasientene 
med å ta de i bruk.  FACT-team Sør-Gudbrandsdal har kartlagt frivillige og offentlige aktivitetstilbud i 
kommunene. Kartleggingen viser at det er stor variasjon mellom kommunene. Lillehammer 
kommune har naturligvis flere tilbud og mer variasjon enn de øvrige kommunene.  
Pasientene etterspør trenings- og aktivitetstilbud. FACT-teamet har lagt til rette for noe 
gruppeaktivitet, blant annet treningsgruppe og hestegruppe som gjennomføres sammen med 
allerede etablert tilbud ved Spenst og Havang brukerstyrte senter på Lillehammer. Pasienter fra flere 
av kommunene har benyttet seg av disse tilbudene.  
 
Organisering 
 Det ble valgt en modell som skulle sikre et helhetlig og integrert tilbud fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Halvparten av teamet ble derfor ansatt i DPS Lillehammer og halvparten i 
Lillehammer kommune (vertskommune). Enhetsleder for FACT-team har personalansvar for alle 
ansatte, faglig og økonomisk ansvar. Dette har trolig vært en viktig faktor i å etablere et team som 
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opplever fellesskap og likeverdighet. Psykiaterstillingen er delt som avdelingsoverlege for DPS og 
FACT-team. Lokaler i samme bygning som DPS Lillehammer har gjort det lettere for psykiater å være 
tilgjengelig for teamet.  
 
FACT Sør- Gudbrandsdal jobber i seks ulike kommuner med til dels store avstander. Det stilles krav til 
logistikk og planlegging av dagen og det kan være vanskelig å bistå på kort varsel i krisesituasjoner. 
Det er etablert et samarbeid med legevakt i de tilfeller hvor det kan oppstå akutte behov utenfor 
FACT-team sin åpningstid.  
 
Styringsråd har bestått av kommunalsjef fra hver kommune, tjenesteområdeleder psykisk helse og 
rus Lillehammer kommune, avdelingssjef DPS, NAV ledere, brukerrepresentant, fagorganisasjon, 
enhetsleder for FACT-team og koordinator for interkommunalt samarbeid.  
Driftsråd har bestått av enhetsleder i FACT, avdelingssjef DPS, tjenesteområdeleder psykisk helse og 
rus Lillehammer kommune, merkantil og prosjektstøtte.  
Lillehammer er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for de kommunalt ansatte i FACT-teamet.  
 
Tjenester i kommunene  
I hovedsak skal psykisk helse og rustjenester i kommunen avsluttes når pasienten mottar behandling 
fra FACT-teamet. Noen pasienter vil ha behov for andre kommunale tjenester i tilegg. Andre 
pasienter kan også ha behov for tilpasset oppfølging etter avsluttet behandling i FACT-team.  
 
Økonomi 
FACT-teamet har vært budsjettert i samsvar med planlagt aktivitet, men det har blitt lavere 
lønnskostnader enn budsjettert i 2020 og 2021 på grunn av manglende rekruttering. FACT-teamet 
har inntekt gjennom innsatsstyrt finansiering, ISF (aktivitetsbasert finansiering fra staten til 
spesialisthelsetjenesten). Prosjektet har hatt årlig tilskudd fra Statsforvalteren og siste år med 
tilskudd er i 2023.  
 
Teamets samlede kostnader, fratrukket ISF-inntekter og tilskudd fra Statsforvalteren fordeles slik 
mellom partene: 50% dekkes av Lillehammer DPS og de resterende 50% fordeles mellom de 
deltakende kommunene.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budsjett 2022 Sum pr. kommune 

avrundet  
Lillehammer kommune  578 000 
Gausdal kommune  231 000 
Nord-Fron kommune  224 000 
Øyer kommune  215 000 
Ringebu kommune  205 000 
Sør-Fron kommune  184 000 

Budsjett 2022 Prognose pr. 2022 
Driftsutgifter 693 000 676 000 
Lønnsutgifter  6 343 000 6 343 000 
Sum utgifter  7 036 000 7 144 000 
Tilskudd 2 188 000 2 188 000 
Refusjonsinntekter (ISF) 1 700 000 2 300 000 
Sum inntekter  3 888 000 4 488 000 
Total netto kostnad  3 274 000 2 656 000 
Kostnad kommunene  1 637 000 1 328 000 
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Totalt  1 637 000 
Finansieringsendringer fra 2023  
 

• Fra 2024 faller tilskudd fra Statsforvalteren bort 
• Refusjonsinntektene (ISF) er høyere enn budsjettert og øker i samsvar med aktiviteten  
• Fra 2023 endres kostnadsfordelingen: Andelen som fordeles likt mellom kommunene blir 

30% og 70% fordeles etter befolkningstall. I prosjektperioden har 50% av den kommunale 
kostnaden vært fordelt likt mellom de 6 kommunene og 50% fordelt etter befolkningstall 

Økt ressursbehov 
• Status juni 2022 er at teamet har begrenset kapasitet i forhold til å ta inn nye pasienter. Det 

meldes fortsatt om personer som har behov for oppfølging av FACT-teamet.  
Forutsatt at alle kommuner deltar videre i samarbeidet, vil det være nødvendig med en 
ressursøkning. Behandling i FACT-teamet er ofte langvarig, og det begrenser muligheten til å 
ta inn nye pasienter fortløpende.  

• Det foreslås en økning med et årsverk i 2023. I oversikten under er det lagt inn økning av 
stilling og endringer i inntekter og kostnadsfordeling som beskrevet over.  
 

 
Budsjett med økning av en stilling og endringer i inntekter og kostnadsfordeling som beskrevet 
over:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett 2023 og 2024 er korrigert med lønns- og prisvekst 3% 
 
 
 
Vurdering: 

Budsjett 2023 
 

Budsjett 2024 

Driftsutgifter 709 000 826 000 
Lønnsutgifter  7 265 000 7 483 000 
Sum utgifter  7 974 000 8 309 000 
Tilskudd -1 950 000 0 
Refusjonsinntekter (ISF) -2 300 000 -2 300 000 
Sum inntekter  -4 250 000 -2 300 000 
Total netto kostnad  3 825 000 6 009 000 
Kostnad kommunene  1 912 000 3 004 000 

Kommune  Sum pr. kommune 2023 
med økning av en stilling 

Sum pr. kommune 2024 
med bortfall av tilskudd 

Lillehammer kommune  818 000 1 285 000 
Gausdal kommune  250 000 392 000 
Nord-Fron kommune  239 000 376 000 
Øyer kommune  225 000 353 000 
Ringebu kommune  207 000 325 000 
Sør-Fron kommune  174 000 273 000 
Totalt  1 913 000 3 004 000 
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Tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen i prosjektperioden viser at pasientene i stor grad er 
tilfredse med behandlingen de får fra FACT-teamet. Mange opplever å ha færre instanser å forholde 
seg til og rapporterer at de ruser seg mindre. Dette er to av hovedmålene med etablering av FACT-
team. Den nasjonale evalueringen viser også til at brukere som er fulgt i 2 år har opplevd bedring på 
ulike områder i livet.  
 
Forskning viser at det å følge FACT-modellen systematisk har en innvirkning på gjennomføring og 
resultatet av behandlingen. 
FACT-team Sør-Gudbrandsdal jobber etter FACT-modellen og kommer i kontakt med personer som 
tidligere har hatt fragmentert behandling og oppfølging. Teamet jobber ambulant og sikrer også 
kontakt med pårørende og nettverk. Kommunene opplever at FACT-teamet bidrar med 
spesialkompetanse kommunene ikke har og at det blir et samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
som kommunene ikke har fra før. FACT-teamet har avdekket noen behov som også utfordrer 
kommunene på å legge til rette for tilpasset oppfølging etter behandling i FACT-team. 
Implementering av FACT-team vil gå over flere år og krever systematisk arbeid også internt i 
kommunene. FACT-team er en ny tjeneste for en målgruppe som det har vært vanskelig å gi et godt 
nok tilbud til gjennom ordinære tjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste.    
 
Det er en tydelig føring fra Helsedirektoratet om at FACT-team skal etableres i forpliktende 
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det har vært et godt samarbeid og god 
forankring i styrings- og driftsråd. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste har prioritert prosjektet 
og hatt et ønske om å utvikle noe nytt.  I dette samarbeidet har vi lyktes med å være likeverdige 
parter. Dette er et samarbeidstiltak som skiller seg ut i forhold til andre interkommunale 
samarbeidstiltak, fordi det inkluderer flere instanser og tjenestenivåer. Det omfatter både 
spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunale tjenester som her er organisert i en forpliktende og 
koordinert samhandling og tjenesteutøvelse både på pasient/bruker nivå og på systemnivå. 
 
Sykehuset Innlandets utviklingsplan og Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver behov for utvikling 
av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Helsefellesskap 
Innlandet prioriterer i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, spesielt samhandlingen mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste samt utvikling av tverrfaglige helseteam (som FACT-team er).  
 
Etablering av FACT-team har vært et utviklingsprosjekt og vil fortsatt i noen grad være det. FACT-
teamet jobber ambulant og tjenesten flyttes ut der hvor pasientene bor. I dette samarbeidstiltaket 
har derfor geografi og avstander en annen betydning enn i øvrige interkommunale samarbeid.  
Kostnadsfordelingen er også annerledes med 50 % finansiering fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunenes andel fordeles med 30 % fastledd og 70 % etter befolkningstall.  
 
Teamet bør ha en jobbspesialist i samsvar med modellen. Det er viktig for et FACT-team å ha en 
jobbspesialist integrert i teamet som dekker alle kommunene. Ut fra erfaringer i prosjektperioden må 
det være minimum 50% stilling. For å sikre denne funksjonen foreslås det at jobbspesialisten 
ansettes i FACT-teamet. En forutsetning for å ansette en jobbspesialist i FACT-teamet er et tett 
samarbeid med NAV som sikrer at jobbspesialisten får tilgang på nødvendig kompetanse og 
informasjon. NAV Lillehammer-Gausdal skal ha ansvar for dette samarbeidet, og sikre samarbeidet 
med øvrige NAV kontor i regionen.  
 
Endringene i kostnadsfordelingen mellom kommunene medvirker til at det blir en noe økt kostnad 
for Lillehammer kommune. For de øvrige kommunene vil kostnaden i 2023 bli på samme nivå som 
budsjett 2022. Det er drøftet alternative modeller for kostnadsfordeling, men konkludert med at det 
må være en modell som også ivaretar spesielle forhold ved aktiviteten. Det er også hentet inn 
informasjon om finansieringsmodeller for andre FACT-team.  
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Det er sentralt for det videre arbeid å budsjettere med økning med 1 årsverk i 2023 bl.a. for å kunne 
ansette jobbspesialist. Økonomisk så blir den største endringen i 2024, da tilskuddet fra 
Statsforvalteren bortfaller. Det forutsettes at økningen innarbeides i de årlige budsjetter. 
 
FACT-team er bygd opp over tid i et forpliktende samarbeid mellom partene. Det er en risiko for 
driften av teamet dersom en eller flere kommuner trekker seg fra samarbeidet. Det blir en 
økonomisk risiko for alle kommuner i samarbeidet og spesielt for vertskommunen og 
spesialisthelsetjenesten.   
I prosjektperioden har det vært oppsigelsestid på 1 år. En av deltakerkommunene gjorde et vedtak 
om å si opp samarbeidsavtalen i prosjektperioden. På bakgrunn av denne erfaringen er det 
nødvendig med et noe lengre tidsperspektiv for å finne bedre løsninger på utfordringer den enkelte 
samarbeidspart opplever. Derfor foreslås en oppsigelsestid på 2 år i samarbeidsavtalen. Det vil gi tid 
til nødvendig omstilling og forutsigbarhet for alle parter.   
 
Gjeldende samarbeids- og driftsavtale som regulerer kostnadsfordeling, myndighet og organisering 
revideres. Styringsråd videreføres i 3 år for å sikre og utvikle samarbeidet mellom kommunene, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Det etableres samarbeidsfora på tjenestenivå mellom kommunene, 
alle NAV kontorene og spesialisthelsetjenesten. Driften av FACT-team, organisering og 
samarbeidsavtale evalueres innen 1.juni 2025.  
 
Tjenestene i Øyer kommune ser at det potensielt kan være stor nytteverdi i FACT-teamet. Det har 
vært noen utfordringer i prosjektperioden, hvor forståelsen av gjenseskillet mellom kommunale 
tjenester, spesialisthelsetjenesten, og FACT-teamets rolle har vært tema. Arbeidet med felles 
forståelse for dette grenseskillet vil fortsette, og fokus på partenes likeverd i samarbeidet 
opprettholdes. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av erfaringene i prosjektperioden og i samsvar med føringer for utvikling av fremtidens 
helsetjenester, foreslår kommunedirektøren at FACT-team videreføres som et ordinært driftstiltak.  
Samarbeids- og driftsavtalen mellom kommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og NAV Lillehammer-
Gausdal revideres og det innarbeides endringer i samsvar med føringer og vedtak i denne saken.   
Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak fra alle samarbeidskommunene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team.          
                             
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 1.januar påfølgende år. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som vertskommune. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere tjenesteavtalen.  
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2022 sak 58/22 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Ap og Øyer H mener det ikke er riktig på nåværende tidspunkt å støtte forslaget om å 
etablere en ny tjeneste i den driftssituasjonen kommunen har.  
Vi ønsker i stedet å styrke de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus, og at dette 
må ses i en helhetlig sammenheng i pågående prosesser.  
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Ap/Øyer H sitt forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 H) 
mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 20.09.2022 sak 13/22 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets uttalelse: 
Tjenesteutvalget stiller seg bak Formannskapets innstilling. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.09.2022 sak 100/22 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
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REDUKSJON NATT-TEAM 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
99/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
120/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
ROS-analyse natt-team august 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 28/22 Montering av slokkeanlegg 1988 bygget Bakketun bosenter – varsel om ny 
risiko- og sårbarhetsanalyse 
KS-sak 130/21 Montering av slokkeanlegg 1988 bygget Bakketun bofellesskap  
KS-sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at reduksjon av nattevaktstilling effektueres etter at det er 
gjennomført ny ROS-analyse for beboerne på Bakketun bosenter.   
 
Saksutredning: 
I budsjett 2021 var det forutsatt nedtak av én stilling i kommunens nattevaktsteam, med en 
årlig innsparing på 2 millioner kroner. Dialog med tjenestene fastslo at et slikt nedtak best 
kunne gjennomføres ved at stedlig nattevakt på Bakketun bosenter ble fjernet.  

Det ble gjennomført ROS-analyse for beboerne ved Bakketun bosenter i november 2021 som 
fastslo at for å gjøre dette på en trygg måte måtte hele bygningsmassen ved Bakketun 
bosenter brannsikres med sprinkleranlegg og tilrettelegges for mer bruk av velferdsteknologi 
(digitalt tilsyn). Investeringskostnaden ved et slikt arbeid ble lagt fram til politisk behandling i 
desember 2021, og prosjektering av arbeidet ble gjennomført våren 2022. På grunn av utfor-
dringer med leveranse av arbeidet vil ikke Bakketun bosenter være tilrettelagt med 
sprinkling før tidligst i slutten av november 2022. Avvikling av nattevakt realiseres fra 
1.1.2023, slik at nødvendige tester av anlegg blir gjennomført og ny turnus kan i verksettes. 

Kommunestyret vedtok i sak 28/22 at vedtak om avvikling av fast nattevaktstilling på 
Bakketun bosenter settes på vent, og at kommunestyret behandler saken på nytt når ny 
vurdering og ROS-analyse foreligger.  

Det er gjennomført ny ROS-analyse av sikkerheten for beboerne på Bakketun i august 2022, 
for å sikre at vedtak fattes på best mulig grunnlag. Tidligere anbefaling om å fjerne stedlig 



  Sak 120/22 
 

 Side 63 av 80   
 

nattevakt ved Bakketun bosenter står, med forutsetning om at tilrettelegging for bruk av 
digitalt tilsyn opprettholdes. Det understrekes at selv om stedlig nattevakt ved bosenteret 
fjernes, vil de beboerne som har vedtak om tilsyn på natt fortsatt få dette gjennom bruk av 
utegående nattevakt, som andre hjemmeboende. 

Vurdering: 
ROS-analysen som er gjennomført omtaler tilstedeværelse, responstid, arbeidspress og 
sårbarhet. Det er flere av de beskrevne situasjonene hvor endring av nattevaktsteamet er 
utfordrende med tanke på sikkerheten, men tiltakene som er beskrevet skal ivareta disse 
utfordringene. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at reduksjon av natt-team er forsvarlig, og at nødvendige 
tiltak iverksettes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Reduksjon av nattevaktstilling effektueres ved at stedlig nattevakt ved Bakketun bosenter 
avvikles 31.12.2022  
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2022 sak 57/22 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet forslag fra Øyer SP/Øyer SV: 
Stedlig nattevakt ved Bakketun opprettholdes. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken fremmes på nytt etter at velferdsteknologi er installert og tatt i bruk, med en 

brukerundersøkelse blant de som arbeider og bor på Bakketun. Fjerning av 
nattevaktstilling kan ikke gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Omforent forslag: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
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3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 
omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.09.2022 sak 99/22 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
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HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VIA OVERLEVERTE BILDER 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2844     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll fra møte i kontrollutvalget i Øyer 05.10.2022, sak 34/2022 
Veileder handtering av henvendelser til kontrollutvalget 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite merforbruk 
for 2022. 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

  
Saksutredning: 
Bakgrunn 

Leder av kontrollutvalget mottok den 30.8.2022 materiale som inneholder utskrift/kopier av 
bilder som viser at oppbevaring av nøkler til arkiv som inneholder personlige opplysninger 
ikke ble oppbevart på en betryggende måte på Øyer ungdomsskole. Bildene viser hva slags 
opplysninger disse arkivene inneholder, og viser at det kan være lett å få tilgang til dem. I 
tillegg viser noen av bildene innhold som må anses å være personopplysninger.  

Ordfører ble varslet av leder av kontrollutvalget dagen etter, da dette ble vurdert som såpass 
alvorlig at leder av KU mente det var mest riktig å gi beskjed. Utskriftene ble i etterkant 
overlevert sekretariatet som har arkivert de som en varslingssak, altså i en helt lukket digital 
mappe.  

Ordfører ba om å få overlevert utskriftene fra kontrollutvalget. Etter den tid har det vært en 
del dialog mellom leder av kontrollutvalget, ordfører, sekretariat, KS advokaten mm. om hva 
som er riktig håndtering av disse utskriftene. Leder av KU og sekretariat har vært opptatt av 
å håndtere dette riktig, da det er mange lovverk som spiller inn. I tillegg har kontrollutvalgets 
integritet stått sterkt i vurderingene. Sekretariatet/leder av KU har bedt om en hjemmel for 
hvorfor disse dokumentene skal overleveres ordfører (uten at det er med bakgrunn i vedtak i 
kommunestyret), uten å ha mottatt dette. 
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Ordfører valgte etter en ukes tid å politianmelde forholdet. Når dette ble gjort kjent, sendte 
sekretariatet dokumentene til politiet med et oversendelsesbrev som forklarte dilemmaet.  

Temaet var oppe i kommunestyret i Øyer den 29.9.2022 som en orienteringssak. Denne 
saken viser også til denne orienteringssaken, medieoppslag inkl. pressemelding fra 
kommunen og behandlingen samt informasjonen som framkom i kommunestyret.  

Fakta 
Kontrollutvalget har via leder mottatt en henvendelse i form av kopierte bilder. Det er ikke 
noe oversendelsesbrev som sier noe om hva det ønskes at kontrollutvalget skal se på. 
Kontrollutvalget behandler ikke klager, politiske omkamper, saker som er til avgjørelse i 
andre organer eller varslingssaker. Kontrollutvalget er kommunestyrets organ. 
Kontrollutvalgsboka beskriver ansvaret til kontrollutvalget på følgende måte: 

«Kontrollutvalet er ansvarleg for kontroll med heile den kommunale verksemda. 
Kontrollansvaret til kontrollutvalet er ikkje avgrensa til administrasjonen, men omfattar også 
formannskapet, andre politiske utval og ordføraren.» 
 
I dagens møte vil leder av kontrollutvalget gi en redegjørelse for saken, som vil ligge til grunn 
for hvordan, og om, utvalget vil ta saken videre. Dette saksframlegget alene, dekker ikke 
hele saken og beskriver ikke alle detaljer. 
 
Vurderinger 
Dette har vært en vanskelig sak. Utskriftene som er mottatt viser at noen har tatt bilder av 
personlig informasjon og delt dette. Å spre slike bilder er ikke lovlig. Leder av 
kontrollutvalget og sekretariatet har ansett det som en varslingssak, og da skal varsler 
behandles deretter. Det har ikke blitt oppfattet som at noen ønsker å skade noen, men at 
hensikten har vært å varsle om at kommunens rutiner for oppbevaring av nøkler og 
arkivering ikke er gode nok. Dette blir antagelser, da det kun er snakk om kopierte bilder. 
Leder av kontrollutvalget og sekretariatet har vært opptatt av at dette skal behandles riktig, 
og har prøvd å finne ut av det. Vi har etterspurt den lovlige begrunnelsen for at ordfører skal 
kreve å få disse dokumentene, men har så langt ikke fått dette.  
 
Idet dette ble en politisak, kontaktet sekretariatet politiet. Etter et par telefoner, ble det 
enighet om å sende inn dokumentene til politiet og knytte dokumentene opp mot 
anmeldelsen. Dette framkommer ikke av orienteringssaken som ble lagt fram for 
kommunestyret den 29.9. Det ble også lagt ved et brev fra sekretariatet som beskriver 
dilemmaet rundt hvem som eier disse kopiene. Selve hendelsen er det dermed et annet 
myndighetsorgan som behandler, nemlig politiet. Hendelsen som varsling ville aldri vært en 
sak for kontrollutvalget heller.  
 
Kontrollutvalget som organ, har ikke hatt møte siden denne saken begynte å rulle. Det ble 
vurdert å kalle inn til et ekstramøte, men da saken ble politianmeldt etter kort tid ble det 
ikke lagt til rette for et ekstramøte. Medlemmer av kontrollutvalget kan få se dokumentene, 
dersom de ønsker det. I saken legges det mest vekt på en forståelse av innholdet, og det er 
ikke sikkert alle har ønske om å se de. Dette omhandler også at færrest mulig 
trenger/behøver å få kjennskap til faktisk innhold i dokumentene, da det ikke vurderes som 
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nødvendig for å forstå saken. I den sammenheng har ordfører møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter.  
 
Det er stor forståelse for at ordfører og kommunen gjerne vil ha dokumentene, da de har 
ansvar for å følge opp personer det har kommet/lekket informasjon om. Denne saken er en 
atypisk henvendelse til kontrollutvalget. Om saken hadde vært en varslingssak, uten at den 
viste til at det var gjort noe ulovlig for å dokumentere dette, så ville normal saksbehandling 
fra kontrollutvalget være å avvise saken med henvisning til at kontrollutvalget ikke er 
varslingsinstitutt. Det samme om henvendelsen var en klage. Men det kontrollutvalget kan 
gjøre ved ulike typer henvendelser, er å se på om det er enkeltelementer som faller inn 
under kontrollutvalgets mandat som bør undersøkes nærmere. I denne saken er det to 
områder som kontrollutvalget fort vil kunne stille spørsmål ved: 

• Kommunens rutiner rundt oppbevaring av nøkler og arkivering 
• Kommunens varslingsrutiner 

 
Når det gjelder oppbevaring av nøkler og arkivering, så ble det gitt en redegjørelse fra 
kommunedirektøren i kommunestyret den 29.9. Den ga et solid inntrykk av at kommunen 
har tatt dette på stort alvor, og at tiltak nå er igangsatt. Dermed vurderes det som 
tilstrekkelig at kontrollutvalget ber om en orientering på et møte om status på dette. Det ble 
blant annet orientert om at det skal innføres elektronisk adgangskontroll, og da vil rutiner 
rundt hvem som får tilgang til hva ut ifra rolle, samt at tilganger fjernes når folk slutter, være 
viktig. 
 
Når det gjelder kommunens varslingsrutiner, så antas det at det kan være lurt å vurdere 
dette nærmere. Dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet, og det er viktig for tilliten 
at det sjekkes ut at rutinene er på plass, at de er kjent, og at de brukes riktig. Hvis ikke, så 
kan det etterlates et inntrykk av at det å varsle til kommunen ikke er trygt eller gjøres på en 
tillitsvekkende måte. Her vil kontrollutvalget også gjøre et stykke arbeid for egen del, med å 
få på plass noen mer detaljerte rutiner for mottak av henvendelser.  
 
Kommunestyret fikk forelagt en orienteringssak om politianmeldelsen den 29.9.2022. Siden 
det var en orienteringssak, vedtok kommunestyret å ta informasjonen til orientering. 
Kontrollutvalget jobber på oppdrag fra kommunestyret, og flertallet i kommunestyret kan 
oppfordre eller pålegge kontrollutvalget å kontrollere konkrete saker for kommunestyret. 
Dette forutsetter en vurdering av om dette er en del av kontrollutvalgets mandat, riktignok. 
Enkeltrepresentanter fra kommunestyret kan ikke pålegge kontrollutvalget oppgaver.  
 
Det ble ikke vedtatt at kontrollutvalget skulle oversende disse dokumentene til kommunen 
av kommunestyret. Siden det ble lagt fram som en ren orienteringssak framkom det ikke noe 
forslag om dette. Leder av kontrollutvalget hadde en intensjon om å redegjøre for dette og 
be kommunestyret om å vedta en oversendelse i møtet. Han ble for øvrig erklært inhabil av 
kommunestyret, og fikk dermed ikke redegjort for saken. Kontrollutvalget kan diskutere og 
vurdere i dagens møte, om de vil oversende saken til kommunestyret med en anmodning 
om at de ber om at de kopiene som inneholder personopplysninger, oversendes 
kommunestyret ved ordfører. Kontrollutvalget jobber som nevnt på vegne av 
kommunestyret som organ, og ser at det kan være nyttig for kommunes videre arbeid i 
forhold til personvern. Det er satt opp et ekstramøte i kommunestyret den 7.10.2022, og det 



  Sak 121/22 
 

 Side 68 av 80   
 

hadde vært fint om saken kunne tas med allerede da. Leder av kontrollutvalget ble som 
nevnt erklært inhabil i orienteringssaken om politianmeldelse, men det antas at leder ikke 
kan erklæres inhabil på hvordan kontrollutvalget jobber med å følge opp en henvendelse.  
 
Når det gjelder temaet varsling, så er det aktuelt for kontrollutvalget å se nærmere på. Når 
kontrollutvalget kommer opp i en såpass komplisert og viktig sak, er det viktig å kartlegge 
saken og se om dette kan forbedres i kommunen. En full gjennomgang av rutiner hvor 
revisjonen vurdere de varslingssakene som er registrert i kommunen, samt hvordan disse er 
håndtert. Det kan også vurderes om man bør se på hvor godt kjent rutinene er og om 
ansatte bruker de. Dette er ting revisjonen vil se på og vurdere nærmere i en foranalyse, og 
de vil gjøre vurderinger omkring risiko og vesentlighet. Det er viktig at rutinene er 
tillitsvekkende og at folk faktisk bruker de ved behov, og de skal da føle seg trygge på at de 
blir godt ivaretatt.  
 
Ressursrammen som kontrollutvalget har fått av kommunestyret er for øvrig stram. For 2022 
er så godt som hele budsjettet brukt opp. Sekretariatet anbefaler allikevel at kontrollutvalget 
bestiller en foranalyse fra Innlandet revisjon IKS om varslingsrutiner. Foranalysen kan gjøres i 
2022, og tar normalt 30-40 timer å gjennomføre. Selve undersøkelsen bør og vil da 
gjennomføres i 2023, dersom utvalget ikke ber kommunestyret om mer midler for 2022. Det 
er per i dag heller ikke avklart om revisjonen har kapasitet til å ferdigstille en rapport før jul. 
Innlandet Revisjon er invitert til å delta på møtet, og kan gi informasjon om revisjonens 
kapasitet framover. Kontrollutvalget har de siste årene hatt et betydelig mindreforbruk, og 
om det blir et lite merforbruk i 2022 antar vi det er greit dersom kommunestyret får et varsel 
om det via denne saken.  
 
Konklusjon 
Det anbefales at kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om Øyer 
kommunes varslingsrutiner og håndteringen av dem. I tillegg anbefales utvalget å be om en 
orientering på det første møtet i 2023 om status på oppfølging av oppbevaring av nøkler og 
arkiv/adgangskontroll.  

 
Det anbefales også at kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret, dette av flere 
grunner. Det vil sikre en god dialog og forståelse for prioriteringen, det vil også gi et signal 
om ressurssituasjonen til kontrollutvalget. Det vil videre gi kommunestyret mulighet til å be 
om at kopiene/bildene som kontrollutvalget har mottatt som inneholder personopplysninger 
overleveres kommunestyret ved ordfører.   
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en foranalyse fra Innlandet Revisjon IKS om Øyer kommunes 

varslingsrutiner til møtet den 30.11.2022.  
2. Kontrollutvalget bestiller en orientering fra kommunedirektøren til det første møtet i 

2023 om status på tiltakene som er gjort innen oppbevaring av nøkler til arkiv, 
arkivering og adgangskontroller.  

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende: 
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Innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite merforbruk 
for 2022.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

 
 
Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 05.10.2022 i sak 34/2022: 
 
Protokoll 
 
Behandling:  
Leder av kontrollutvalget redegjorde for saken. Utvalget diskuterte deretter henvendelsen 
og stilte spørsmål til kontrollutvalgets leder. Det ble diskutert om det er juridisk riktig å 
oversende dokumenter til kommunestyret når hendelsen nå er politianmeldt. 
Kontrollutvalget konkluderte med at kommunestyret kan be om disse dokumentene fra 
kontrollutvalget, siden kommunestyret har det øverste formelle kontrollansvaret. 
Kontrollutvalget ønsket i tillegg å legge ved veileder fra FKT om henvendelser til 
kontrollutvalget, jf. referatsak 36/22 i dagens møte. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak. 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1.  Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite merforbruk 
for 2022.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

 
 
Kari Louise Hovland 
Sekretariatsleder 
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LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM INHABILITET - SAK 105/22 
POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV SENSITIVE OPPLYSNINGER 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2844     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/22 Kommunestyret 27.10.2022 
(Erstatter saksnr 122/22 som falt ut ved produksjon av saksliste) 
 
Vedlegg: 

- Krav om lovlighetskontroll, 17.10.22 
- Vedtak (sak 105/22), 29.09.22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Veileder, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Kommunal- og 
regionaldepartementet 

- Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023 
 
Sammendrag: 
Det er reist krav om lovlighetskontroll av vedtak om inhabilitet i sak 105/22 fattet i 
kommunestyret den 29.09.22. Kravet er reist av kommunestyremedlemmene Inger Synnøve 
Bratt (Ap), Hilde Margaret Strangstadstuen (Ap), Arne Skogli (Ap) og Dag Norvald Hansen 
(Ap).  
 
Lovlighetskontroll er hjemlet i kommuneloven §§ 27-1 til 27-3. 
  
Kravet er fremsatt innen fristen gitt i kommuneloven § 27-1 første ledd, og oppfyller kravet 
om at det må være minst tre medlemmer av kommunestyret som fremsetter kravet.  
 
Kommunedirektøren mener at det ikke er begått saksbehandlingsfeil ved vurderingene av 
inhabilitet i vedtak 105/22.   
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret behandlet sak 105/22 i møtet den 29.09.22. Saken omhandlet en 
orientering om tyveri- og oppbevaring av sensitive opplysninger. Det ble reist spørsmål om 
habiliteten til flere kommunestyremedlemmer og flere ble erklært inhabile jf. 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Den 17.10.22 mottok administrasjonen et krav 
om lovlighetskontroll av inhabilitetsvedtaket.  
 
Vurdering: 
Habilitet 
Vedtak som gjelder spørsmål om habilitet kan lovlighetskontrolleres jf. kommuneloven § 27-
2 første ledd bokstav c.  
 
Forvaltningssaken gjelder en orientering om at ordfører har anmeldt et forhold om tyveri- og 
oppbevaring av sensitive opplysninger fra Øyer kommune. I saksfremlegget fremgår det 
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opplysninger om at kommunestyremedlem Erling Broen er i besittelse av flere dokumenter 
som han har sendt til andre. Erling Broen ville ikke levere dokumentene til administrasjonen 
eller ordfører, og forholdet ble derfor anmeldt til politiet. Orienteringen gjelder informasjon 
om anmeldelsen og ordførers oppfølging av saken. I saken er det også informasjon om at 
Erling Broen har fortalt ordfører at flere kommunestyremedlemmer er i besittelse av 
dokumentene.  
 
Kommunestyremedlemmene som krever lovlighetskontroll hevder at det strider mot god 
forvaltningspraksis at partene ikke kjente til at det ville bli reist habilitetsspørsmål om 
kommunestyremedlemmene før kommunestyremøtet, slik at de ikke fikk områ seg eller 
komme med begrunnelser for eller imot. Reglene om habilitet skal bidra til tillit til kommunal 
forvaltning. Åpenhet, rolleklarhet og etisk bevissthet er helt sentralt for å tilrettelegge for at 
innbyggerne skal ha høy tillit til kommunen.i Det er kritikkverdig dersom en folkevalgt ikke 
fratrer ved inhabilitet.ii Det vil si at kommunestyremedlemmene som ble erklært inhabile i 
saken skulle på eget initiativ reist spørsmål om sin egen habilitet. Det fremgår av 
forvaltningsloven § 8 tredje ledd og kommunens reglement at en folkevalgt «skal i god tid 
før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet».iii God forvaltningsskikk tilsier at medlemmer 
skal reise spørsmål om egen habilitet i saker man er usikker på om man er inhabil. Ordfører 
eller andre folkevalgte kan reise spørsmål om andres habilitet jf. forvaltningsloven § 8 første 
ledd. Det er i samsvar med god forvaltningsskikk at andre parter reiser spørsmål om habilitet 
dersom medlemmet ikke gjør det selv. Det foreligger ikke en saksbehandlingsfeil fordi 
kommunestyremedlemmene som ble erklært inhabile i saken ikke ble informert på forhånd 
om at det ville bli reist habilitetsspørsmål i kommunestyremøtet den 29.09.22.   
 
Vurdering av habilitet 
Kommunestyremedlemmene som er omtalt i orienteringsvedtaket anses som «part» i saken 
jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. En «part» er nærmere definert i 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse retter seg mot eller 
som saken ellers direkte gjelder». Avgjørelsen gjelder direkte kommunestyremedlem Erling 
Broen og kommunestyremedlemmer som besitter de sensitive opplysninger som er anmeldt.  
 
I kravet om lovlighetskontroll står det at orienteringssaken i kommunestyret bar preg av å 
være en blanding mellom en orienteringssak og en vedtakssak. Orienteringssaken anses som 
en «avgjørelse» jf. forvaltningsloven § 6 første ledd. Begrepet avgjørelse skal forstås vidt, og 
kommunestyret har anledning til å fatte en annen avgjørelse enn å ta saken til orientering. 
Det er klart at habilitet skal vurderes ved behandlingen av saken.  
 
Erling Broen og Brit Kramprud Lundgård anses som parter i saken og sak 105/22 er en 
forvaltningssak der det skulle treffes en avgjørelse. Broen og Kramprud Lundgård var 
inhabile til å treffe en avgjørelse i saken jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil ved vurderingene av 
inhabilitet i sak 105/22, og det foreslås derfor ikke alternative forslag til vedtak.  

 
i Veileder, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Kommunal- og regionaldepartementet, 
s. 6 
ii Veileder, Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, Kommunal- og regionaldepartementet, 
s. 6 
iii Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023, s. 16 
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Partsrettigheter 
Det er reist en påstand om at kommunestyremedlemmene Erling Broen og Brit Kramprud 
Lundgård har partsrettigheter etter forvaltningsloven. Orienteringssak 105/22 er ikke et 
«enkeltvedtak» jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Et enkeltvedtak er definert 
følgende: «et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer».  Vedtaket gjelder ikke rettigheter eller plikter, men en orientering om en 
politianmeldelse og oppfølging av en sak om tyveri- og oppbevaring av sensitive 
opplysninger. Partsrettigheter etter forvaltningsloven kapittel IV gjelder kun enkeltvedtak. 
Erling Broen og Brit Kramprud Lundgård kan derfor ikke påberope seg disse rettighetene ved 
behandlingen av saken.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtak 105/22 i kommunestyret den 29.09.22 om habilitet opprettholdes og saken sendes til 
Statsforvalteren i Innlandet for lovlighetskontroll jf. kommuneloven § 27-1.  
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2666     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
123/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022» 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 
Saksprotokoll KU sak 3/2022 oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Som et ledd i kontrollutvalgets kontroll med kommunens forvaltning, følger kontrollutvalget 
opp at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de 
underliggende politiske organer. 

Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget går gjennom rapporten fra 
kommunedirektøren om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og 
formannskap pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de 
gitte kommentarene anses tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i 
kommunestyret. 
 
Den 9.2.2022 vedtok kontrollutvalget at rapporten også skulle inneholde oppfølging av 
vedtak fra andre underliggende organer også. 
 
Fakta: 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektøren, nå er også andre organ utover kommunestyre og 
formannskap vurdert. Som vanlig er kommunedirektøren invitert til kontrollutvalgets møte 
for å svare på spørsmål knyttet til rapporten.  

I vedlagte rapport pr. 25.8.2022 er de vedtak som var merket med G i forrige rapport tatt ut 
og nye aktuelle vedtak i andre saker tatt inn. Kontrollutvalget hadde i tillegg en del innspill 
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på enkeltsaker (se under behandling av sak 3/2022 for detaljer) som er hensyntatt i den nye 
rapporten. 
 
 
Vurderinger: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med forrige rapport og hatt dialog 
med administrasjonen om dette.  

Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og 
kommentarer til rapporten.  
 
Konklusjon: 
Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konfererer med 
kommunedirektøren i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling.  

Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 31.08.2022, sak 29/2022: 
Kontrollutvalget gikk gjennom oversikten med kommunedirektøren ved Anniken Reitan 
Borgestrand til stede som svarte på spørsmål og ga ytterligere kommentarer.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til rapporten, som det bes om at politisk 
sekretariat i kommunen ser på før saken oversendes kommunestyret:  
• Sak 64/20 fra kommunestyret - kontrollutvalget ønsker at denne fortsatt er med på lista og 
at status endres til O  
• Sak 104/21 fra kommunestyret - kontrollutvalget ønsker at denne fortsatt er med på lista 
og at status endres til O  
• Sak 6/21 fra kommunestyret - kontrollutvalget lurer på om det står feil årstall og at riktig 
årstall er 2022?  
• Sak 63/22 fra plan- og miljøutvalget - kontrollutvalget ønsker at tittel i saken føres opp og 
at status settes til O (var lagt fram uten status) 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
«Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering». 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering. 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.09.2022 sak 103/22 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
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HØRINGSINNSPILL - REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE INNLANDET 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2031     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
124/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det vises til invitasjon til å gi høringsinnspill til forslag til Regional plan for det inkluderende 
Innlandet, datert 22.06.22. Høringsfristen var 15.10.22. 
 
Det vises videre til KST-sak 104/22. Øyer kommune fikk utsatt frist til 27.10.22, i påvente av 
kommunestyrebehandling den 27.10.22. 
 
Forslag til høringsuttalelse fra Øyer kommune: 
Det vises til tilsendt planforslag – Regional plan for det inkluderende Innlandet.   
 
Øyer kommune mener at det framlagte planprogrammet viser et tydelig ønske om å være 
framoverlent i utviklingen av å bli et mer inkluderende samfunn i Innlandet. 
Satsingsområdene som er valgt ut, dekker mye av de problemstillingene/utfordringene man 
sammen bør se nærmere på for å nå målene som er satt i planen.  
 
Vi er helt enige i at FN sine bærekraftsmål legges til grunn, sammen med de nasjonale 
forventninger, ved regional og kommunal planlegging. Fylkeskommunen på lik linje med 
kommunene og andre forvaltningsorgan må implementere bærekraftsmålene på en god 
måte i sine virksomheter.   
 
Det ligger føringer i planen at de kommunale, private og frivillige aktørene må jobbe enda 
tettere sammen for å nå de ulike målene. Dette mener vi er riktig og viktig for å få frem nye 
innovative løsninger, og ikke minst for å samle kraft til gjennomføring av foreslåtte tiltak.  
 
Handlingsprogrammet konkretiserer hvordan målene skal nås og mener den har en ryddig 
inndeling. Inndelingen gir oversikt over hvilke satsinger som er på Fylkes, distrikts- og 
by/regionsnivå.   
 
Satsinger for å få til en god utbygd digital infrastruktur, for å sikre større andel av den 
digitale innbygger, mener kommunen bør prioriteres høyt. Dette blant annet for å få 
fortgang i at våre innbyggere øker bruken av blant annet digitale velferdsløsninger. Dette blir 
viktig for å avhjelpe helsetjenester fremover, slik at arbeidskraft og kompetanse på dette 
området blir brukt på en god måte.   
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Kommunen støtter tiltaket at det lages ny Folkehelse strategi for Innlandet. Dette som en 
erstatning for tidligere Hedmark og Regional plan for folkehelse i tidligere Oppland. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar høringsinnspill til Regional plan for det inkluderende Innlandet, som 
kommunedirektøren sitt forslag. 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør  
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FRITAK POLITISKE VERV 
ASTRID SKURENGSLIEN SVEGÅRDEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 22/2847     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post fra Astrid Skurengslien Svegården mottatt 21.09.2022. 
 
Sammendrag: 
Astrid Skurengslien Svegården trer ut fra sitt politiske verv som 8.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti ut valgperioden 2019 – 2023 grunnet flytting til annen 
kommune.  
 
Påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti rykker en plass opp ut 
valgperioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Astrid Skurengslien Svegården har ved e-post av 21.09.2022 søkt om fritak fra sitt politiske 
verv som 8.vararepresentant i kommunestyret for Øyer Senterparti ut inneværende 
valgperiode da hun har flyttet til Ringebu kommune. Hun er som følge av dette ikke lenger 
valgbar til verv i Øyer kommune. 
 
Kommuneloven § 7-9, 1.ledd Uttreden og fritak 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 
lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen 
to år. 
 
Kommuneloven § 7-10 omhandler Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
3.ledd 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 
 
5.ledd 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
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faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 
som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 
 
Vurdering: 
Astrid Skurengslien Svegården er ikke lenger valgbar grunnet flytting til annen kommune og 
trer ut av sitt politiske verv som 8.vararepresentant i kommunestyret for Øyer Senterparti ut 
inneværende valgperiode. Kommunedirektøren viser til kommunelovens § 7-9, 1.ledd. 
 
Påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti rykker en plass opp ut 
inneværende valgperiode i henhold til kommunelovens § 7-10, 3.ledd. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er nødvendig med suppleringsvalg av 
varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti ut inneværende valgperiode. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Som følge av at Astrid Skurengslien Svegården trer ut av sitt politiske verv ut valgperioden 
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - KST 27.10.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/3108     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
126/22 Kommunestyret 27.10.2022 
 
 
Svar fra Innlandet fylkeskommune, datert 10.10.2022; FYLKESKOMMUNAL STØTTE TIL ØYER 
KOMMUNE 
 
Brev til finans- og kommunalminister, datert 19.10.2022; TRETTEN BRU – EIN BRUKOLLAPS 
OG EIT LOKALSAMFUNN OG NÆRINGSLIV m/vedlegg 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


