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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216 
Arkivsaksnr.: 19/167   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
33/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
1. Øyer kommunes årsregnskap med noter 2018, av 20. februar 2019
2. Rådmannens årsberetning 2018, av 20. mars 2019
3. Revisjonsberetning 2018, Innlandet Revisjon, datert 15. april 2019
4. Kontrollutvalgets utalelse – etersendes 
5. Sektorrapporter 2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
KS-sak 87/17 Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjet 2018

Sammendrag:
Øyer kommunes drifsregnskap 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 9 613 965,26. 
Rådmannen tlrår at midlene avsetes tl disposisjonsfond og oppretelse av pensjonsfond. 
Investeringsregnskap 2018 er gjort opp i balanse. Kommunestyret vedtar årsregnskap 2018 
og årsberetningen.

Saksutredning:
I henhold tl Kommuneloven § 48 legges rådmannens årsberetning fram sammen med regn-
skap 2018. Sektorrapporter for 2018 er vedlegg i saken.

Øyer kommunes drifsregnskap 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 9 613 965,26. Det 
er ikke foretat strykninger. 

Neto drifsresultat for 2018 er 16,3 millioner kr, dete er 3,3 % av bruto drifsinntekter, og 
44,5 millioner høyere enn justert budsjet. Korrigert for premieavvik pensjon er neto 
drifsresultat på 2,2 %.

I henhold tl justert budsjet er det avsat 15,8 millioner kr tl disposisjonsfond i 2018, mens 
det er brukt 1,7 millioner kr.

Det ble vedtat et framførbart underskudd på kr 1 174 000 på selvkostområde regulerings-
plan i regnskap 2017. I 2018 har reguleringsplan mindreforbruk på kr 199 054, beløpet er ikke
avsat tl selvkostond, i henhold tl vedtak om framførbart underskudd. 

I 2018 er det merforbruk på selvkostområdene vann og slam, på henholdsvis kr 304 000 og kr
79 000, som ikke er dekket inn av selvkostond.
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Årets premieavvik pensjon utgjør kr 5 120 218 (positvtt. Beløpet inntektsføres i 2018 og skal 
utgifsføres over kommende 7 år. 

Øyer kommunes investeringsregnskap 2018 er gjort opp i balanse, det er ikke foretat strykn-
inger. 

Det ble avgit positv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 15. april 2019. 

Vurdering:
Det vises tl vedlagte regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for analyse og 
vurderinger av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer kommune. 

Gjennom denne saken tlrår rådmannen at årets mindreforbruk avsetes tl disposisjonsfond, 
og at det oppretes et pensjonsfond med sikte på å håndtere kommunens framtdige 
pensjonsforpliktelser. Kr 200 000 av mindreforbruket foreslås som fnansiering av stlling som
juridisk rådgiver i kommunen inneværende år, det henvises tl eget saksframlegg. 

I henhold tl retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan et 
negatvt selvkostresultat fnansieres av selvkostond, eller skape et framførbart underskudd. 
Hvert selvkostområde skal ha sit eget selvkostond, slik at gebyrene for den enkelte 
selvkostjeneste let kan kontrolleres. Det er ikke anledning tl å slå sammen fond for ulike 
tjenester, og det er ikke anledning tl å ha negatve fond. Selvkostunksjon Reguleringsplan 
har positvt resultat på kr 199 054 i 2018. jfr. Note 21. I henhold tl vedtak om framførbart 
underskudd i 2017 er dete beløpet ikke avsat tl selvkostond. 

Selvkostunksjonene vann og slam har merforbruk i 2018, på henholdsvis kr 304 000 og kr 
79 000. Dete bør ses på som framførbart underskudd.

Rådmannens forslag tl innstlling:
1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold tl vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold tl vedlegg 2.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i drifsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;

a. Avsetning tl pensjonsfond kr 5 120 218
b. Avsetning tl disposisjonsfond kr 4 293 747,26
c. Finansiering av stlling juridisk rådgiver kr 200 000

4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder: 
a. Vann kr 304 000
b. Slam kr 79 000

Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045.
Forutsat vedtak i samsvar med rådmannens innstlling i denne sak er saldo kr 36 189 792.

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde
Rådmann
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FINANSRAPPORT PER 31.12.2018

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 
Arkivsaksnr.: 19/411   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
34/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Finansrapport Øyer kommune per 31.12.2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Øyer kommunes fnansreglement 

Sammendrag:
Kommunestyret tar fnansrapportering per 31.12.2018 tl orientering. 

Saksutredning:
I henhold tl kommunens fnansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2018 
(KS-sak 79/18t, skal rådmannen i forbindelse med kvartalsrapportering legge fram rapporter 
for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for drifsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i tllegg foretas risiko-
vurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser utviklingen gjennom 
året og status ved utgangen av året. 

I henhold tl fnansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og andre 
midlerberegnet tl drifsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko. 

Ved revidering av fnansreglementet i 2018 er tabellene det skal rapporteres på endret noe 
sammenlignet med tdligere. For å kunne presentere sammenlignbare tall gjennom hele 2018
har rådmannen beholdt tdligere oppset for fnansrapportering. 

Vurdering:
De tre tabellene i fnansrapporten, sammenholdt med rådmannens kommentarer, gir over-
sikt og status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for drifsformål og 
kommunens gjeldsportefølje. Det rapporteres ikke om avvik i forhold tl kommunens vedtat-
te fnansreglement.  

Rådmannens forslag tl innstlling:
Kommunestyret tar fnansrapportering per 31.12.2018 tl orientering. 

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde
Rådmann
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Sak  35/19

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 
Arkivsaksnr.: 19/415   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
35/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Tabell: Overføring av ubenytede investeringsmidler fra 2018 tl 2019.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 114/18 Justering av investeringsbudsjet 2018 – periodisering mellom år

Sammendrag:
Rådmannen tlrår at ubenytede investeringsmidler tlsvarende 57,7 millioner kr overføres fra
2018 tl 2019 i henhold tl tabellvedlegg. Videre foreslås det å godkjenne låneopptak tl 
investeringer på 32,0 millioner kr. 

Saksutredning og vurdering:
Investeringsbudsjetet er etårig og ikke årsuavhengig, dete medfører at budsjeterte pro-
sjekter som ikke er iverksat eller fullført innenfor planlagt budsjetår må tas med på nyt i 
investeringsbudsjetet det året prosjektet kommer tl utørelse. 

I denne saken foretas en overføring av ubenytede investeringsmidler fra 2018 tl 2019, for 
prosjekter med utsat framdrif. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tdl-
igere enn 2018. Det foretas ikke endring i bevilgning tl enkeltprosjekter i denne sak. 

I sak 114/18 ble det foretat nedjustering av årsbudsjetet tl investeringsprosjekter med 
utsat framdrif. Dete danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2018 tl 2019. 
Samlet foreslås overført investeringsmidler på 57,7 millioner kr. Vedlagt tabell viser hvilke 
prosjekter dete gjelder.

Økningen i investeringsbudsjet 2019 fnansieres ved bruk av lån samt momskompensasjon 
for investeringer.

Bruk av lån tl de overførte investeringsmidlene utgjør 52,1 millioner kr. Ved inngangen tl 
2019 er ubrukte lånemidler balanseført med 20,1 millioner kr. Diferansen på 32,0 millioner 
kr fremmes som økt behov for låneopptak i 2019 på bakgrunn av denne sak.

For status og framdrif i de enkelte prosjekter vises tl rapportering per 1. kvartal.  
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Rådmannens forslag tl innstlling:

1. Investeringsbudsjetet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold tl vedlegg 1.
2. Investeringene fnansieres slik:

a. Momskompensasjon investeringer kr 5 624 000
b. Bruk av lån kr 52 064 000

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak tl investeringer på inntl 32,0 millioner kr.

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde
Rådmann
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BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER

Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 040 
Arkivsaksnr.: 19/740   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
36/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Notat tl Formannskapet datert 07.03.19

Sammendrag:
På grunn av økt eterspørsel eter barnehageplasser fra og med barnehageåret 2019/2020 

må kapasiteten økes for å kunne ta imot antall barn med ret tl barnehageplass i Øyer 

kommune. Kommunestyret godkjenner økt antall plasser i Vidarheim barnehage. 

Økonomiske konsekvenser for 2019 vil bli innarbeidet i økonomirapportering per 1.kvartal.

Saksutredning:
Eter samordnet opptak for barnehagene i Øyer kommune er det behov for minimum 20,6 

plasser for å kunne ta inn alle barn som har søkt plass med ret tl barnehageplass eter 

Barnehagelovens §12a. Det er i tllegg to barn under tre år som har søkt eter fristen, og to 

barn under tre år som ikke har fåt plass i de to barnehagene de har søkt seg plass i. Dersom 

disse barna også skal gis et tlbud er det reelle behovet for en økning i plasser 28,6 plasser.

Vidarheim barnehage har areal tl å kunne ta inn barna med ret tl barnehageplass. For å 

gjøre dete er det behov for en økning i bemanning med 1,0 årsverk pedagogisk leder og 2,15

årsverk med barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider. I tllegg er Vidarheim barnehage 

nå av en slik størrelse at det er behov for mer ressurser tl administrasjon. 

Særavtale om arbeidstd i barnehage (SFS 2201t gir følgende regler knytet tl styrer/leder i 

barnehage: «En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stlling, jf. HTA kap. 1, §2.3. I 

barnehager med plass tl 42 barn eller mer skal det avsetes en hel stlling tl lederoppgaver. I 

store barnehager bør det oppretes stlling som assisterende styrer.»

Vidarheim barnehage vil fra høsten 2019 ha ca 95 barn og 131,6 plasser.

Hverken Ringebu, Gausdal og Lillehammer har så store barnehager som Vidarheim 

barnehage, det er derfor innhentet tall på administrasjonsressurs fra Gjøvik kommune og 

Ringsaker kommune. 

Dete er sammenstlt i tabellen under:
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Tabell 1    

 Antall plasser/antall 

barn

Administratv 

ressurs

Kommentarer

GJØVIK    

Barnehage 

1

100 plasser 150 %  

Barnehage 

2

108 plasser 150 %  

Barnehage 

3

147 plasser 200 %  

RINGSAKER    

Barnehage 

1

90 barn 200% I tllegg 50 % merkantl 

ressurs

Barnehage 

2

80 barn 200 % i tllegg 42 % merkantl 

ressurs

Med økt antall barn og voksne er det også et behov for å supplere garderobeplasser og 

bord/stoler tl barna, samt garderobeplasser og IKT – utstyr tl de ansate.

Granrudmoen barnehage har areal tl å utvide med seks plasser og har lenge hat et ønske 

om dete for å få en mer økonomisk bærekrafig drif.  Kommunen har i henhold tl forskrif 

om tlskudd tl ikke-kommunale barnehager ingen plikt tl å utbetale tlskudd tl nye plasser 

dersom det er vurdert at det fnnes nok barnehageplasser i kommunen.  Det reelle behovet i 

Øyer sogn tlsier at det er et behov for at Granrudmoen tar disse plassene i bruk og at det gis 

tlskudd for plassene. Det er viktg at vi sørger for et godt drifsgrunnlag for kommunens 

private barnehager, samt at det vil være gunstg også for Vidarheim barnehage om behovet 

for antall plasser kan dekkes i et samarbeid med Granrudmoen. Dete kan sikre mer optmal 

drif i begge barnehagene.

Dulven barnehage på Treten har også per i dag fre godkjente plasser som de ikke får 

tlskudd for. Dete må tas opp tl ny vurdering dersom det oppstår tlsvarende behov for 

barnehageplasser på Treten som i Øyer. Per i dag har alle med ret tl plass som ønsker plass 

på Treten fåt innvilget dete.

Vurdering:
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Øyer kommune har i forbindelse med hovedopptaket git et tlbud tl de barna som har en 

lovfestet ret tl barnehageplass. Og med dete er det behov for å øke antall plasser i 

Vidarheim barnehage.

Rådmannen mener at det er grunn tl å defnere Vidarheim barnehage som en stor 

barnehage, og at det bør oppretes en stlling som assisterende styrer. Det er valgt å hente 

inn tall fra andre kommuner som et sammenligningsgrunnlag.  Vidarheim barnehage har per i

dag en 40 % stlling ledig som pedagogisk leder på grunn av at to ansate jobber i redusert 

stlling. Denne stllingen har det vist seg vanskelig å få tlsat pedagogisk leder i, og 

barnehagen har derfor hat dispensasjon fra utdanningskravet. Det er ønskelig å kunne 

kombinere denne stllingen med en administrasjonsressurs. Rådmannen foreslår derfor at 

det ansetes en assisterende styrer i Vidarheim barnehage i 60 % stlling. Vidarheim får fra 

høsten 2019 ca 90 barn og 130 plasser i bruk. Sammenlignet med tallene fra tlsvarende 

barnehager i andre kommuner mener rådmannen at en total administrasjonsressurs på 160 

% er rimelig.

Tabellene under viser de økonomiske konsekvensene for høsten 2019, samt helårsvirkning 

for årene fremover.

Tabell 2 - Drifsutgifer   

 Høsten 2019 (5/11t Fra og med 2020 (helårt

Økt bemanning  Vidarheim 
barnehage:

1.130.000 2.490.000

Økt foreldrebetaling 
Vidarheim barnehage:

   152.000    330.000

Økt tlskudd Granrudmoen 
barnehage:

   265.000 (5/12t    635.000

Sum 1.243.000 2.795.000

Tabell 3 – Investeringsutgifer 

Vidarheim barnehage

 

Garderobeplasser:    20.000

Bord og stoler:  130.000

Garderobeskap personale    30.000

IKT – utstyr    50.000

Totalt investeringsbehov  230.000
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Rådmannen ser at det er et behov for å gjennomgå prognosene for årene fremover, for å 

best mulig kunne planlegge behovet for barnehageplasser. Det tas sikte på å legge fram en 

sak knytet tl dete i forkant av behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023.

Rådmannens forslag tl innstlling:
1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser tl eterretning og 

tlleggsbevilger 1.243.000 kroner i henhold tl tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner tl 

kjøp av utstyr i henhold tl tabell 3. 

2. Det tas stlling tl fnansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for 

1.kvartal. 

3. Drifs – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politsk 

behandling i forbindelse med budsjet 2020, økonomiplan 2020 – 2023.

Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand
Rådmann Kommunalsjef
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OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 19/848   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
37/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelovent, kunngjort 22.6.2018.

Sammendrag:
Stlling som juridisk rådgiver tlrås oppretet i Øyer kommune. Hovedbegrunnelse for stlling-
en er nye bestemmelser i kommuneloven om prosedyrer for kommunal klagebehandling. 
Stllingen oppretes fra 1.7.2019 og fnansieres inneværende år i sak om regnskap 2018. 
Økonomisk helårsefekt innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

Saksutredning:
Ny kommunelov er vedtat og fere nye bestemmelser trer i kraf fra og med det 

konsttuerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Ny § 13-3 Inhabilitet ansate fastslår: 

«… når en klage skal behandles eter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansat 

som har vært med på å forberede eller trefe vedtaket, inhabil tl å delta i 

klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for 

klageinstansen.»

Videre framgår det: 

«Hvis en overordnet ansat er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet 

ansat delta i klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for 

klageinstansen.»

Denne bestemmelsen kommer tl anvendelse i saker der Øyer kommune selv er klageinstans.

Hovedtyngden av saker dete vil gjelde for er plan og byggesaker, samt klagesaker innen 

oppveksttjenester.

Vurdering:
For å følge nye prosedyrer for kommunal klagebehandling vurderer rådmannen som den 

mest hensiktsmessige løsningen at all klagebehandling plasseres i sentraladministrasjonen, 
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utenfor tjenesteenheter der vedtakene har blit fatet. Det er behov for juridisk kompetanse i

denne funksjonen. Dete er kompetanse som kommunen allerede har, og det er ønskelig å 

opprete stlling som juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen. 

Rådmannen har fullmakt tl oppretelse av stllinger innenfor vedtate budsjetrammer.

Helårsefekt av stllingen utgjør ca 0,8 millioner kr og innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 

Rådmannen legger tl grunn at halve stllingen vil kunne henføres tl selvkostunksjoner. 

Andelen vil måte vurderes ut fra saksomfang og erfaringstall eter oppretelse av stllingen. 

Økonomisk årseffekt som ikke kan henføres tl selvkost, ved å opprete stllingen fra 

1.7.2019, er kr 200 000. Rådmannen foreslår inndekning av beløpet gjennom sak om 

regnskap 2018.

Rådmannens forslag tl innstlling:
1. Kommunestyret godkjenner oppretelse av stlling juridisk rådgiver i sentraladmini-

strasjonen, med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken. 
2. Helårsefekt av stllingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde
Rådmann
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UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 19/849   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
38/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjet 2019

Sammendrag:
Stlling som arkivmedarbeider tlrås utvidet tl full stlling. Begrunnelsen for dete er å få tl-
strekkelig kapasitet tl arbeidet med digitalisering av arkiv. Stllingen oppretes fra 1.7.2019 
og dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer inneværende år. Helårsefekt innarbeides
i økonomiplan 2020-2023.

Saksutredning:
I rådmannens budsjetorslag for 2019 var det lagt inn midler tl stlling som arkivmedarbei-
der. Ved kommunestyrebehandling av sak 111/18 Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjet 
2019 ble dete redusert tl halv stlling. Stllingen er ikke besat per i dag.

Bakgrunn for at det ble lagt inn midler tl arkivmedarbeider er at kommunen ikke har tlstrek-
kelig kapasitet på arkivområdet. Det er behov for økt kapasitet med arkivfaglig kompetanse 
for å sikre at arkivarbeidet utøres i samsvar med kommunens arkivplan, og i henhold tl 
gjeldende regelverk. Videre er det behov for arbeidskapasitet tl å drive prosessen med 
digitalisering av arkiv, utvikle og vedlikeholde planverk, retningslinjer og rutner og gi 
opplæring tl saksbehandlere og ledere. 

Vurdering:
Eter nærmere vurdering tlrår rådmannen at denne funksjonen oppretes som full stlling. 
Særlig er dete ønskelig for å sikre nødvendig kapasitet tl å drive prosessen mot et 
fulldigitalisert arkiv i kommunen.

Det vurderes som større sannsynlighet å få søkere med ønsket arkivfaglig kompetanse ved å 
opprete funksjonen som full stlling.

Da stllingen per nå ikke er besat, er det lønnsmidler tl å etablere funksjonen i full stlling fra 
1.7.2019 innenfor årets budsjetrammer. Helårsefekt av full stlling innarbeides i økono-
miplan 2020-2023.
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Rådmannens forslag tl innstlling:
1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stlling som arkivmedarbeider. Stllingen 

oppretes som full stlling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske 
rammer inneværende år. 

2. Helårsefekt av full stlling innarbeides i økonomiplan 2020-2023.

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde
Rådmann
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BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR

Saksbehandler: Torstein Hansen Arkiv: 033 
Arkivsaksnr.: 19/870   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
39/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
- Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Ingen

Sammendrag:
Rådmannen innstller på at det bevilges 350.000 kr inkl mva for nødvendige bygnings-
messige tltak innomhus og inventar og utstyr i Øyer legekontor tl etablering av avdeling 
psykisk helse og rus (PHRt under tjenesteenhet Helse og Familie i de 7 ledige kontorene.  

Saksutredning:
Kommunestyret har tdligere vedtat at 7 ledige kontorer i Øyer legekontor skal tas i bruk av 
kommunale tjenester. Rådmannen nedsate en arbeidsgruppe som konkluderte med at 
avdelingen for psykisk helse og rus (PHRt fytes fra kontorbygget på Treten og inn i lege-
kontoret. Dete vil også frigi ønsket areal for utvidelse av helsestasjonen i kontorbygget.
Utordringen ved etableringen er å få etablert gode nok adkomstorhold tl eget venterom for
pasienter tl PHR da de ledige kontorene ligger innerst i Øyer legekontor.

Vurdering:
Eter fere vurderinger har rådmannen kommet frem tl at den beste måten å ordne en trygg 
og sikker adkomst tl de ledige kontorene på, er å bygge om akutmotak og tlstøtende rom 
for undersøkelse. Disse funksjonen vil da få ca halv plass av hva de har i dag og resterende 
areal i disse 2 rommene bygges om tl korridor. Korridoren leder inn tl eget venterom for 
pasientgruppene som skal tl PHR. Dete rommet er spesialbygd som rom for røntgen og gips.
I tllegg må det bygges inn en dør i hver av øst/vest-korridorene slik at man hindrer uønsket 
besøk i legeavdelingen. Det må bygges ca 12 m korridorvegg, monteres inn 3 nye dører og 
fyte en to-føyet dør, samt anordne adgangskontrollen for tlpassing tl ny brukergruppe. 
Det er ikke hentet inn prisoverslag på håndverkertjenestene, og utordringene ligger i å få 
heisen tl å levere pasienter tl legene i en dør og pasienter tl PHR den andre, samt forrigling 
av adgangskontrollene slik at dørene åpner seg ved eventuell brannalarm. Løsningen er 
utarbeidet eter forslag fra legene.
I tllegg vil det være behov for å kjøpe inn noen nye møbler, skrivebord og arbeidsstoler og 
besøksstoler. Gjenbruk av møbler fra nåværende kontorer vil også bli benytet.
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Rådmannens forslag tl innstlling:
Fysiske forhold legges tl rete slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli 
vedtat i kvartalsrapporten.

Ådne Bakke Torstein Hansen
Rådmann
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ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 
Arkivsaksnr.: 19/801   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
40/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2019
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Årsbudsjet 2019

Sammendrag:
Rådmannen framlegger økonomisk årsprognose eter 1. kvartal. Prognosen er negatv på 
grunn av økonomiske utordringer innen skole, helse og omsorgstjenester. Det arbeides med 
tltak i enhetene for å redusere merforbruket. Rådmannen tlrår at kommunestyret tar 
økonomirapporteringen tl eterretning, og ber om at det foretas budsjetjusteringer som 
omtalt i rapporten. 

Saksutredning:
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering per 1. kvartal 2019. Det rapporteres på 
økonomisk drif, investeringer og fnans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer 
kommunes økonomiske situasjon per 31.3.2019 og vurdering av prognose for året. 

Årsprognosen eter 1. kvartal er negatv, dete skyldes utordringer på barneskolene og 
helse- og omsorgstjenestene. Det følges opp fram mot neste rapportering for å begrense 
varslet merforbruk i disse tjenestene. 

Som omtalt i rapporten og egen framlagt sak tlrår rådmannen fnansiering av økt antall 
barnehageplasser i Vidarheim fra høsten gjennom bruk av disposisjonsfond. 

Nødvendige investeringsbehov som ikke ligger inne i årets investeringsbudsjet tlrås tat inn 
ved at andre ikke igangsate prosjekter utsetes. Disse tltakene er nærmere omtalt i 
økonomirapporten og egne saker. 

Vurdering:
Det vises tl vedlagt økonomirapport for rådmannens vurdering av de enkelte områder.  
 
Ved rapportering eter årets tre første måneder er det fortsat usikkerhet rundt fere av 
prognosene, og det er behov for videre oppfølging og tltak fram mot neste rapportering.  
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Rådmannens forslag tl innstlling:
1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal tl eterretning. 

2. Kommunestyret vedtar fnansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt 
tlskudd tl Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det 
foretas følgende budsjetjusteringer:

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifs-
reduksjon/ 
Inntekts-
økning

Utgifsøkning/
Inntekts-
reduksjon

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avgt

3200 
Vidarheim 
barnehage

2011 
Kommunale 
barnehager

Økt 
bemanning 
Vidarheim

 1 130 000

16002 
Foreldre-
betaling

3200 
Vidarheim 
barnehage

2011 
Kommunale 
barnehager

Økt foreldre-
betaling 
Vidarheim

152 000  

13700 Kjøp 
fra private

2300 
Fellesut-
gifer 
barnehage

2015 Private 
barnehager

Økt tlskudd 
Granrudmoen 
barnehage

 265 000

19400 Bruk 
av disposi-
sjonsfond

9000 Skat
og fnans

8801 Interne 
fnansierings-
transaksjoner

Bruk av 
disposisjons-
fond

1 243 000  

    1 395 000 1 395 000

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning tl nye investeringsprosjekter 2019:
a. Kjølelager Øyer helsehus kr 500 000
b. Inventar og utstyr tl fre nye plasser i Øyer helsehus kr 120 000
c. Inventar og utstyr tl ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter kr 350 000 

4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning tl følgende investeringsprosjekter:
a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212t kr 500 000
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224t kr 500 000
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226t kr 200 000

Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsat vedtak i samsvar med 
rådmannens innstlling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792.

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde
Rådmann
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VIDEREFØRING AV SNOWBALL TIL OG MED 2021
SØKER: VISIT LILLEHAMMER

Saksbehandler: Henning Holmbakken Arkiv: 223 
Arkivsaksnr.: 19/611   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
41/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
 Søknad fra Visit Lillehammer, datert 21.03.2019
 Revidert strategi og handlingsplan 2019 – 202, datert 06.03.2019
 Snowball samarbeidsavtale 2019 – 2021, datert 01.01.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksutredning:

Bakgrunn:
Snowball har eksistert som klyngesatsing siden 2010. Denne klyngesatsingen er videreføring 
av Vintersportsprosjektet som ble oppretet i 2006. Den gangen var det et bredt politsk 
engasjement i Lillehammer, Øyer og Gausdal om behovet for en slik satsing og oppslutningen
om visjonen «Europas mest komplete region for vintersport» som senere har fåt et 
tlleggselement i «og opplevelser». Fra 2006 og frem tl nå har næringspåkoblingen blit 
sterkere og sterkere, men over årene mer spisset tl reiselivs- og opplevelsesnæringene 
gjennom medlemsmassen i Visit Lillehammer. 

Det er nå ønskelig å revitalisere satsingen og få: 
1t breddet ut klyngen tl å omfavne vintersportsaktører, storytellingmiljøer og kapital/ 
investorer 
2t plante fagget på nyt politsk if dete som viktg og prioritert satsingsområde, ikke bare i 
Lillehammer-regionen men også de tre midtdals-kommunene. 

Visjonen «Europas mest komplete region for vintersport og opplevelser», de overordene 
målsetningene og strategiområdene vil bli evaluert i 2019. Dete organiseres som eget 
prosjekt og kjøres som en prosess der alle relevante miljøer, herunder ofentlige, næring, 
idret og kompetansemiljøer, vil bli hørt og tat med slik at en evt kursjustering er tlstrekkelig
forankret. 
Det er høyt aktvitetsnivå i Snowball i form av prosjekter og tltak. Oppslutningen om 
Snowball hos de 17 aktørene som per nå utgjør samarbeidsforum er også god. På møtet i 
samarbeidsforum desember 2018 var det et klart ønske fra alle om å bli med videre. NSB har 
også sagt at de ønsker å bli med i klyngen i 2019. Klyngen blir også anerkjent som en av de 
viktgste reiselivsklyngene i landet der det for tden foregår et arbeid med å lage en nasjonal 
«superklynge» i reiselivet sammen med fem andre reiselivsklynger. Som et ledd i dete 
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arbeidet er det en ambisjon om å søke om å bli tat opp i det nasjonale klyngeprogrammet 
Arena eller NCE i løpet av 2019. Uanset utall av en slik prosess; Snowball anses av 
virkemiddelapparatet som en klynge og denne måten å organisere arbeidet på gir tlgang tl 
både regionale og nasjonale virkemidler. Det årlige Snowball-budsjetet har vært på 5-7 
millioner kroner de siste årene. 

I følge revidert strategi- og handlingsplan er viktge fokusområder i den kommende treårs-
perioden som handlingsplanen: 

1. Evaluere visjonen «Europas mest komplete region for vintersport og opplevelser». 
Hvor langt har vi kommet if visjonen og er det behov for å gjøre justeringer som 
sikrer en bærekrafig utvikling av prioriterte satsingsområder for hele Visit 
Lillehammer regionen 

2. Fornye Snowball strategien og partnerskapet der vintersportaktører, storytelling 
(TV/flm/spillt og FoU kobles tetere på. 

3. Styrke kapitaltlgangen tl klyngen gjennom tetere samarbeid med investorer m.f. 
4. Jobbe mot Innovasjon Norge og klyngeprogrammet for å etablere en «superklynge i 

reiselivs- og opplevelsesnæringene sammen med de største reiselivsklyngene i Norge.
5. Ha tydelige resultatmål av prosjektarbeidet og måle efekten av arbeidet. 

Fakta: 
Snowball-satsingen er godt forankret i regional næringsplan, og står for de største og 
viktgste utviklingsprosjektene innen reiselivet i Lillehammer-regionen. Øyer kommune har 
bidrat tl basisfnansieringen siden starten og tl og med 2017. For 2018 forelå det ingen 
avtale. Det er motat nyt avtaleutkast for 2019 – 2021.

Vurdering:
Snowball har eksistert i snart t år, og er slik set blant Innlandets eldste næringsklynger. 
Aktviteten har vært og er stor, selv om klyngen kanskje har vært noe mindre synlig de aller 
seneste årene. Slik set er det viktg at klyngen videreføres, og det fremstår også riktg med 
en revitalisering av klyngen. En revitalisering av klyngen er nødvendig for å gi klyngen en 
tydelig plass nasjonale innen reiseliv, men også regionalt sammenlignet med andre 
klyngeutviklingsprosjekter i Innlandet. 

Ved å si ja tl videreføring av Snowball, sier Øyer kommune ja tl å bidra med basisfnansiering
de neste tre årene. Samtdig utrykker Øyer kommune støte tl at Snowball er regionens 
satsing på reiselivsutvikling. 

Reiselivet har stor betydning for regionen, og den gjeldende visjonen «Europas mest 
komplete region for vintersport og opplevelser» er en ledesnor for regionen på mange 
måter. Når det nå varsles fra klyngeleder Snowball at visjonen, de overordnede 
målsetningene og satsingsområdene skal evalueres i 2019, er det naturlig set i lys av ønsket 
om å revitalisere klyngen. Det er positvt at det legges opp tl en bred prosess for å gjøre 
denne evalueringen. Samtdig må de anses som noe uheldig at denne evalueringen ikke har 
blit gjort før ny Snowball-periode, men gjøres i oppstarten av ny periode. Avhengig av 
utallet av evalueringen, kan det bety en betydelige strategisk retningsendringen i løpet av 
strategiperioden. En slik eventuell endring vil forankres godt politsk.
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Konklusjon: 
Snowball er regionens satsing på utvikling av den viktge reiselivsnæringen. Slik bør det 
fortsat være, og det anbefales at Regionrådet sier ja tl videreføring av Snowball og fortsat 
bidrag tl basisfnansiering.

Rådmannens forslag tl innstlling:
 Øyer kommune sier ja tl videreføring av Snowball og fortsat bidrag tl basisfnansiering 

med kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tllegg utbetales bidrag for 2018 på tlsvarende beløp. 
Beløpet indeksreguleres.

 Midlene tas fra kommunalt næringsfond.

Ådne Bakke Henning Holmbakken
Rådmann
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WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD

Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: 223 
Arkivsaksnr.: 19/434   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
42/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad fra Hafell-Kvitjell Alpint AS datert 28.02.2019. 

Sammendrag:
Hafell-Kvitjell Alpint AS (HKA ASt søker Øyer kommune om støte over en tre års-periode for
å heve nivået og sikre framtdige årlige World Cup (WCt i Kvitjell. Styret har i tllegg beslutet 
å arbeide for å få tldelt WC-fnalen tl Hafell og Kvitjell i 2023. Videre er det ambisjoner om å
få tldelt årlige WC-renn for damer tl Hafell, primært slalåm, storslalåm eller Super G. 
Selskapet ønsker å posisjonere seg som en arrangør som kan overta avlyste renn på kort 
varsel.

Det søkes om et tlskudd på kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021. 
Rådmannen er positv tl søknaden fra HKA AS og rår kommunestyret tl å bevilge 
kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021 i tlskudd for å bidra tl å innfri HKA 
AS sine ambisjoner.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Hafell-Kvitjell Alpin AS (AKA ASt er et arrangørselskap som årlig gjennomfører Europa Cup 
renn for kvinner i desember og World Cup for herrer i februar/mars. Gjennom 26 år er det 
gjennomført 65 World Cup-renn i Kvitjell. Selskapet har over td arbeidet godt og 
framtdsretet for å oppnå god bærekraf i arrangementet. Dete dokumenteres i dag blant 
annet med permanente bygg for arrangementet og pr dd en tlfredsstllende egenkapital i 
selskapet.  

I de feste årene har arrangørselskapet klart å skape et lite overskudd. Nå setes kravene fra 
det internasjonale skiforbundet (FISt høyere og arrangørselskapet må innenfor fornufige 
vurderinger, øke kostnadsnivået for å levere på høyeste nivå. For å innfri forventningene fra 
FIS samt oppretholde årlig World Cup i Kvitjell, søkes det om et økonomisk tlskudd for 2019
på kr 200.000,- fra Øyer kommune. Det vises også tl selskapets øvrige ambisjoner. Styret har 
beslutet å arbeide for å få tldelt WC-fnalen tl Hafell og Kvitjell i 2023. Videre er det 
ambisjoner om å få tldelt årlige WC-renn for damer tl Hafell, primært slalåm, storslalåm 
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eller Super G. Selskapet ønsker å posisjonere seg som en arrangør som kan overta avlyste 
renn på kort varsel både i Hafell og i Kvitjell.

World Cup-arrangementet i Kvitjell er det største TV-sendte sportsarrangementet i Norge. 
Det er live sending tl store deler av Europa med nesten 100 millioner seere. 

De internasjonale kravene tl å arrangere World Cup blir stadig høyere. Kvitjell må levere 
hvert år for å beholde arrangementet. I for motok HKA AS fra FIS konkrete 
forbedringspunkter som arrangøren har jobbet med siden april 2018. Arrangørselskapet 
nedsate en evalueringsgruppe som fram tl nå har arbeidet godt. 

For å imøtekomme de krav FIS seter tl arrangementet, må det investeres i varig 
kompetanse gjennom opplæring samt nyrekrutering av funksjonærer med høy 
alpinkompetanse og forståelse for rennteknisk gjennomføring. Det må også investeres i mer 
utstyr samt øke tlbudet tl preparering av ski. Arrangøren arbeider også med å bedre tlbudet
tl landslagene knytet tl innkvartering på mellomstasjonen.

Fakta:
Forbedringspunktene som har hat fokus i 2019:

 Ledelse, administrasjon og mannskap
Estmert merkostnad i 2019: ca kr 1.250.000,-.

 Maskiner og utstyr
Estmert merkostnad i 2019: ca kr 200.000,-. 

 Kvalitetssikre underlaget i utorløypa
Estmert merkostnad i 2019: ca kr 400.000,-.

 Innkvartering
Estmert merkostnad i 2019: ca kr 275.000,-.
  

 Ytterligere forbedringer rettet mot World Cup i  2020
Ikke estmert merkostnad.

Ambisjoner i arrangørselskapet Hafell-Kvitjell Alpin AS (HKA ASt:
Ambisjonsnivået i HKA AS er å kunne utvikle og forsterke klassikeren World Cup Kvitjell  (WC 
Kvitjellt tl å levere på det høyeste internasjonale nivået i årene som kommer. I tllegg har 
styret i selskapet på styremøtet 21.01.2019 beslutet at det skal jobbes for å få tldelt WC 
fnalen tl Hafell og Kvitjell i 2023.

Det er videre ambisjoner om å få tldelt årlige WC renn for damer tl Hafell. For å sikre 
forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med de ambisjonene selskapet har sat seg, ønsker HKA
AS å forankre rennstrategien på World Cup hos anleggseier og Norges Skiforbund (NSFt. 
Selskapet ønsker en forpliktelse og et engasjement rundt denne rennstrategien slik at det 
kan jobbes sammen mot felles mål.

1. WC Kvitjell Herrer DH og Super G - årlig 
2. WC Finale 2023
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3. WC Damer – årlig 
4. Reservearrangør WC Damer og Herrer, fortrinnsvis i helg

Miljøgodkjent arrangement:
Alpint er en utendørsidret som blir påvirket av endringer i klima og miljø og det er naturlig at
HKA AS som årlig arrangør av World Cup alpint er med og tar ansvar. Det arbeides målretet 
for å redusere den helhetlige klima- og miljøbelastningen av arrangementet. Innsatsen retes
mot:
 Reduksjon av det totale transport- og energibehovet 
 Økt andel av mat og drikke som er lokalprodusert, fairtrademerket og/eller økologisk
 Kontnuerlig økt grad av kildesortert avfall 
 Utarbeiding av rutner for å tenke miljø i alle innkjøp.

I 2017 ble Kvitjell godkjent som et Miljøgodkjent arrangement av Foundaton For 
Environmental Foundaton.  htps://fee.no/miljgodkjent-arrangement/

Økt tlskudd og støtte tl WC 2019:
Arrangørselskapet orienterte i april 2018 alle eiere om at alle må bidra med økt støte over 
en tre års-periode for å heve nivået og sikre framtdige årlige WC i Kvitjell. Norges 
Skiforbund Arrangement har for 2019 bevilget kr 400.000 git at de øvrige eierne er med på 
et spleiselag. Selskapet har følgende mål om støte:

Økt tlskudd og støtte tl WC 2020 og 2021:
Med de ambisjoner det er lagt opp tl har arrangørselskapet lagt seg på et generelt høyere 
kostnadsnivå som må dekkes opp med økt støte og økte inntekter fra sponsorer. 
Kostnadene for 2019 vil også i stor grad gjelde for de kommende år. Eget budsjet er 
utarbeidet og kan oversendes ved behov.

Det arbeides langsiktg og det er viktg at de investeringer som foretas og den opplæringen 
som gjennomføres blir værende som verdier i selskapet slik at selskapet er i utvikling og 
investerer i varige verdier. Selskapet håper at sponsorinntekter kan slå positvt ut fra 2020.

Vurdering:

Side 27 av 49  

https://fee.no/miljgodkjent-arrangement/


Sak 42/19

Hafell-Kvitjell Alpint AS arbeider med et bredt spekter av forbedringer for å innfri kravene 
fra det internasjonale skiforbundet (FISt, for dermed å oppretholde årlig World Cup i Kvitjell.
Det vises for øvrig tl ambisjoner utover dete. Slik rådmannen ser det, er satsingen viktg for 
destnasjonen. 

Rådmannen innstller på at Øyer kommune støter Hafell-Kvitjell Alpint AS (HKA ASt over en 
tre års-periode med tlskudd på kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021. 
Bevilgningene for 2019 og 2020 tl sammen kr 450.000 dekkes ved overføring fra 
disposisjonsfond «Idretsarrangement, saldoen pr 29.04.19 er kr 868.000. Tilskuddet for 2021
innarbeides i økonomiplan og budsjet. 

Rådmannens forslag tl innstlling:
1. Kommunestyret støter Hafell-Kvitjell Alpint AS sin søknad om tlskudd tl World Cup i 

Kvitjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021.
2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond 

«Idretsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 2020
- 2023 og årsbudsjet 2021.  

Ådne Bakke Eli Eriksrud
Rådmann
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BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020

Saksbehandler: Gerd Hvoslef Arkiv: 033 
Arkivsaksnr.: 19/892   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
43/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
K-sak 32/2019: Ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid.
K-sak 117/2018: Felles barnevern for Lillehammer regionen - utredningsoppdrag
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste – samarbeidsavtale mellom Nord-Fron, Sør-Fron og 
Ringebu 
K-sak Ringebu kommunestyre, sak 075/2018:
htps://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?p
response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018001500&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&
Mid1=11859& 
Barnevernloven htps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
Ot.prop. 73 L (2016 -2+017t Endringer i barnevernloven (barnevernreformt 
htps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
Forslag tl ny barnevernlov: Høringsutkast  htps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-
barnevernslov/id2639061/

Sammendrag:
Rådmannen foreslår at Øyer kommune inngår interkommunalt samarbeid med Lillehammer 
og Gausdal kommuner om barneverntjenestens oppgaver  fra 01.01.2020,  alternatvt med 
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste fra samme tdspunkt.

Saksutredning:
Ordføreren har bedt rådmannen legge fram en sak med 3 alternatve løsninger for 
organisering av Øyer kommunes barneverntjeneste.

Følgende alternatver vil bli redegjort for:
 *   Interkommunal samarbeid i Lillehammerregionen (Lillehammer, Gausdal, Øyert
 *   Interkommunalt samarbeid med Midt- Gudbrandsdal barneverntjeneste (Nord-Fron, Sør-
Fron og Ringebut  
 *   Egen barneverntjeneste i Øyer

Sak vedrørende utredning av interkommunalt samarbeid med Lillehammer og Gausdal ble 
behandlet av kommunestyret i desember 2018, sak 117/2018. Saken var behandlet på 
administratvt nivå i Lillehammer og Gausdal, i Øyer ble den lagt fram tl behandling i 
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kommunestyret. Mandatet for utredningsarbeidet ble støtet av kommunestyret. 
Kommunestyret vedtok i tllegg at det skulle utredes 3 løsningsalternatver for ulik grad av 
samarbeid om oppgaveløsningen i barnevernet for de tre kommunene. 

Det ble fatet følgende vedtak: 
 «1. Kommunestyret i Øyer støter mandatet for utredning av felles barnevern med nyt 
punkt 2, nyt punkt 3 og nyt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen.
 2. Ordfører i Øyer inviterer politsk ledelse (ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de 
tre kommunene tl et felles møte for å gi de politske rammene for utredningen. På samme 
møte drøfes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som skal etableres
for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger.
 3. Prosjektet utreder tre løsningsalternatver for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternatver som utredes, men det forutsetes at de har forskjellig grad av interkommunalt 
samarbeid. Alle de tre alternatvene presenterer forslag tl organisering, ansvars- og 
oppgaveløsningen for hvert alternatv, opplegget for internkontroll, behov for delegering av 
fullmakter fra hvert kommunestyre i hvert alternatv, budsjet og fnansiering for 
etableringsåret og 4 drifsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige 
rapporteringen samt rutner for avviksrapporteringen tlbake tl kommunestyrene. 
 4.  Utredningen legges frem for politsk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling»

Lillehammer og Gausdal kommune v/ rådmennene ønsket ikke å utrede ulike alternatver og 
utredningsarbeidet ble derfor startet opp uten deltakelse fra Øyer kommune. Gjennom 
regional rådmannsgruppe er det bekrefet at det er åpent for at Øyer kommune kan slute 
seg tl utredningsarbeidet/inngå i et interkommunalt samarbeid på et senere tdspunkt om 
det er aktuelt. Utredningsarbeidet pågår og gjennomføres i tråd med mandat og rammer for 
arbeidet. 

Utredningen skal foreligge før sommerferien og det er planlagt politsk behandling i 
kommunestyrene i Lillehammer og Gausdal tl høsten. Det skal da skal tas stlling tl 
spørsmålet om et interkommunalt samarbeid på barnevernområdet fra 01.01.2020 med 
utgangspunkt i vertskommunemodellen i kommuneloven § 28.  

I mars 2019 behandlet Øyer kommunestyre ny/fornyet strategi for interkommunalt 
samarbeid, jfr. K-sak 32/2019, Det ble fatet følgende vedtak:
1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer 
vedtas slik den går fram av vedlegget tl saken. 
2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag tl handlingsdel for 2020 og 3 år framover. 
Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles formannskapskonferanse. 
3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som rådmennene
spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa bidrar tl planlegging av 
neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal utrede kost/nyte eventuelt 
demokratsk underskudd ved dagens ordninger, før vi eventuelt utvider tl nye samarbeid.

Side 30 av 49  



Sak 43/19

Ordføreren opplyste i tlknytning tl kommunestyrebehandlingen at rådmannen ville bli bedt 
om å legge fram sak med tre ulike alternatver for framtdig organisering av 
barneverntjenesten med henblikk på behandling i kommunestyret i mai måned og 
iverksetting av aktuell modell fra 01.01.2020.

Barnevernreformen.
Forslag tl ny barnevernlov er sendt på høring, med høringsfrist 01.08.2019.
Forslaget tar utgangspunkt i NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets ret tl 
omsorg og beskytelse og  Ot.prop. 73 L (2016 -2017t, barnevernreformen. Flere forslag er 
fulgt opp gjennom endringer i gjeldende lov og trådte i kraf 1. juli 2018.

Barnevernreformen vil gi mer ansvar tl kommunene på barnevernområdet. Endringene skal 
bidra tl styrking av kommunes forebyggende arbeid og tdlig innsats. Kommunene skal få et 
større økonomisk ansvar for tltak i barnevernet. Dete skal gi økt handlingsrom tl å bygge 
opp gode lokale tlbud tl barn/familier som trenger tet oppfølging, samtdig som det gir 
kommunen sterke insentver tl å prioritere dete arbeidet. 

 Barne- og likestllingsdepartementet utaler at forslaget tl ny barnevernlov bl.a.:
- Styrker barneperspektvet – barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 

avgjørelser og handlinger som berører et barn
- Styrker reten tl etervern og utvider aldersgrensen fra 23 – 25 år
- Understreker kommunes ansvar for barneverntjenesten. Kommunestyrene skal jevnlig 

vurdere 
- om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok.
- Pålegger kommunene å koordinere det forebyggende arbeidet bedre. De må se tlbudet 

tl barn og unge i sammenheng, og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide.
- Skal være et bedre faglig verktøy for barnevernstjenesten og andre aktører i barnevernet,

og tydeliggjøre sentrale krav tl forsvarlig saksbehandling.
- Utvider lovens virkeområde i internasjonale saker, slik at barnevernstjenesten skal kunne 

tlby foreldre i Norge hjelpetltak når et barn oppholder seg i utlandet.
- Understreker at barnevernet i sit arbeid skal ta hensyn tl barnets kulturelle, språklige og 

religiøse bakgrunn.     
- Lovfester barnevernstjenestens ansvar for å ha en akutberedskap                                          

KS er positve tl endringene i barnevernloven og utaler følgende:
 «Kommunen blir med forslagene tl den nye barnevernloven git et tydelig ansvar. Det 
politske eierskapet tl barneverntjenesten skal også styrkes.»

Når det gjelder økonomiske konsekvenser av forslagene, sier departementet følgende i 
høringsforslaget: 
«Departementet vil komme nærmere tlbake tl eventuelle nødvendige bevilgningsendringer 
for ulike aktører i de ordinære budsjetremleggene. Forslag med vesentlige økonomiske 
konsekvenser som eventuelt fremmes i en proposisjon vil ikke tre i kraf før det er 
budsjetmessig dekning for iverksetelse av endringene.»  

Kompetanse og kapasitet. 
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Barne- og likestllingsdepartementet lanserte i 2017 en kompetansestrategi for barnevernet 
for å styrke kompetansen i kommunene. Det er igangsat ulike videreutdanningstlbud og git
tlskudd tl kommunene tl gjennomføring.
Barne- og familiedirektoratet har fåt i oppdrag å utrede autorisasjon i barnevernet og 
kompetansekrav tl barnevernledere. Arbeidet skal også omfate krav tl den enkelte 
medarbeidere og tjenesten generelt. Bakgrunnen for dete er at ansate i barnevernet 
gjennomfører komplekse vurderinger og utredinger og har hjemmel tl å iverksete tltak som
kan være svært inngripende for både barn og familier.

Aktuelle modeller for organisering av barneverntjenesten i Øyer
På bakgrunn av de utordringer som følger av barnevernreformen og at mange kommuner 
har hat små og sårbare tjenester, er det fere kommuner som har inngåt interkommunalt 
samarbeid. Status for organisering av barneverntjenestene i kommunene i Innlandet, 
(begrenset tl tdligere Opplandskommunert ser nå slik ut:

Nord- Gudbrandsdal - samarbeid mellom 6 kommuner om interkommunal 
barneverntjeneste, Sel vertskommune
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste - samarbeid mellom 3 kommuner, Ringebu 
vertskommune
Gjøvik - Land samarbeid mellom 3 kommuner, Gjøvik vertskommune
Nord-Aurdal barneverntjeneste samarbeid mellom 4 kommuner, Nord-Aurdal vertskommune
Vang og Vestre Slidre - interkommunal barneverntjeneste  
Lunner, Gran, Østre og Vestre Toten har pr. i dag fortsat egen barneverntjeneste 

Befolkningsgrunnlag pr. 01.01.2019 i Sør- og Midtdalsregionen

              Innbyggere:      Andel barn 0-17 år
Lillehammer og Gausdal         34176  6546
Nord-Fron- Sør-Fron og Ringebu      13297  2451
Øyer                           5141    966

Lillehammer, Gausdal og Øyer har hat en liten befolkningsvekst de siste årene, kommunene i
Midt-Gudbrandsdal har hat nedgang. Prognosene fra SSB viser det samme bildet for årene 
framover. 

Alle kommunene i Midt- og Sør- Gudbrandsdal har deltat i KS sit barnevernløf, hvor bl.a. 
utordringer for barnevernet er blit sat på dagsorden; politsk eierskap, organisering, 
fnansiering, tltaksutvikling, kompetanse mm. 

Forslaget tl ny barnevernlov vektlegger kommunenes ansvar for barneverntjenesten. 
Kommunene skal jevnlig vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok. 
Dete innebærer at enten det er en egen kommunal barneverntjeneste eller en 
interkommunal barneverntjeneste, så må det etableres systemer for rapportering og 
oppfølging tl overordnet politsk og administratv ledelse som sikrer god oppfølging av 
kvaliteten i barnevernstjenestens arbeid.
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Alternatver for barneverntjenesten i Øyer:

1. Interkommunalt samarbeid i Lillehammerregionen (Lillehammer, Gausdal, Øyer)
Dete alternatvet er det redegjort for i K-117/2018. Det vises tl saksutredningen og 
mandatet. 
Mandatet beskriver grundig bakgrunn for utredningen og rammene for arbeidet:» Det skal 
utarbeides et grunnlagsdokument som beskriver hvordan felles barnevern for kommunene i 
Lillehammerregionen kan komme tl å se ut basert på kravene tl et moderne barnevern.»..
Rådmannen har ikke vurdert det nødvendig å gå nærmere inn på mandatet her siden saken 
er behandlet tdligere. Vurderinger med tanke på fordeler/ulemper ved dete 
løsningsalternatvet versus øvrige alternatver, vil imidlertd bli omtalt under. 
Lillehammer og Gausdal har nå tl sammen ca. 34180 innbyggere, derav ca. 6550
barn under 18 år. Lillehammer barneverntjeneste har 32,8 stllingshjemler og Gausdal 5.

2. Interkommunalt samarbeid med Midt-Gudbrandsdal regionen (Ringebu, Sør-Fron og 
Nord-Fron og Øyer)
Ringebu og Sør-Fron har hat felles barneverntjeneste siden 2005.  
I 2018 vedtok kommunestyrene i Midt-Gudbrandsdal et utvidet samarbeid og fra 01.01.19 
inngikk Nord-Fron kommune i barnevernsamarbeidet. Ringebu kommune er vertskommune. 
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunene i tråd med regler i 
kommuneloven § 28-1 e.

Barneverntjenesten er lokalisert i felles lokaler i rådhuset i Ringebu. Det er ikke egne kontor 
for barneverntjenesten i de andre kommunene, men tlgjengelige møterom/samtalerom. Alle
førstegangssamtaler med brukere gjennomføres i barneverntjenestens lokaler i Ringebu, for 
øvrig gjennomføres hjemmebesøk i de respektve kommuner hvor barn/familie er bosat og 
andre møter i den grad det er ønskelig/praktsk for partene. Det interkommunale kontoret 
dekker et innbyggertall på ca. 13300 innbyggere, derav ca. 2450 barn under 18 år. Det er 10,4
stllingshjemler.
Rådmannen i Ringebu har utalt at Øyer kommune er velkommen tl å inngå i 
barnevernsamarbeidet med Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste.

3. Egen barneverntjeneste i Øyer
Øyer kommune har et innbyggertall på ca. 5140 og derav ca. 970 barn under 18 år. Det er 5 
stllingshjemler i barneverntjenesten.  Kommunen kjøper private tjenester tl tltak i form av 
bl.a.  ulike veiledningstjenester tl familier og noe utredningsarbeid.  Det har i mange år vært 
faglig netverk med barneverntjenestene både i Lillehammer regionen og 
Midt-Gudbrandsdal. De ansate har god kompetanse og det har vært stabilitet i 
bemanningen i mange år, men arbeidsbelastningen er nå svært stor. Erfaringene nå viser at 
det er utordrende å få rekrutert inn nye saksbehandlere med erfaring og tl lederoppgaver.

Vurdering:
Barnevernreformen og forslag tl ny barnevernlov innebærer endringer som tlsier at det er 
viktg å vurdere hvordan barneverntjenesten skal møte framtdas utordringer. 
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Kompleksiteten i barnevernets arbeid er stor og det er nødvendig å sikre god nok 
kompetanse og kapasitet i barneverntjenesten tl enhver td.  

Det forebyggende arbeidet i kommunen må prioriteres framover. Øyer kommune har både 
egne planer og samarbeidsstrukturer for det tverrfaglige arbeidet mellom PPT, 
helsestasjon/skolehelsetjeneste, psykisk helse, fyktningetjeneste, barnehager og skoler, 
men det kreves både kapasitet, kompetanse og tet oppfølging for å holde godt tak i dete. I 
forslaget tl ny barnevernlov er det foreslåt pålegg tl kommunene om å koordinere det 
forebyggende arbeidet bedre og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide. 
Folkehelseprogrammet bidrar også tl at forebyggede og helsefremmende arbeid setes på 
dagsorden.  Tidlig identfsering av behov er og tdlig iverksetting av tltak er viktg for å kunne
gi utsate barn riktg hjelp så tdlig som mulig. 

Barneverntjenesten har ansvar for komplekse oppgaver og er avhengig av tlstrekkelig 
kompetanse og kvalitet i tjenesten tl enhver td.   Tjenesten har ansvar for både hjelpetltak 
og inngripende omsorgstltak av store konsekvenser for barn og familier.
Med en egen barneverntjeneste i Øyer kommune vil utordringene framover bl.a. være: 
Kompetanse, kapasitet, rekruteringsutordringer, sårbarhet. Det blir vanskelig å drife en 
liten barneverntjeneste når andre barneverntjenester i Oppland/Innlandet får større og 
bredere fagmiljø.   Med få ansate er sårbarheten stor og det blir risiko for stor slitasje på 
ansate som står i et daglig krevende arbeid. Private tjenester må kjøpes inn fordi det ikke er 
mulig å bygge opp et eget tltaksapparat med tlstrekkelig bredde og spesialisert 
kompetanse. Et godt kommunalt tltaksapparat /ansate som arbeider med tltaksoppfølging 
i den kommunale barneverntjenesten gir mulighet for et tetere samarbeid og en annen 
forankring og styring av tltaksarbeidet enn ved bruk av private aktører. Det forutseter 
imidlertd en viss størrelse på tjenesten for å få dete realisert. 
Ideelt set kan en egen kommunal barneverntjeneste i kommunen med stor nærhet tl 
familier og samarbeidspartnere være bra. Når det er stor risiko for at kommunen framover 
ikke vil kunne klare å sikre en tlstrekkelig stabil og kompetent barneverntjeneste, er det   
imidlertd det som må bli avgjørende når valget står mellom egen tjeneste eller en 
interkommunal løsning.
 
Utordringer i et interkommunalt samarbeid kan bl.a.  være: 
Lokalpolitsk ansvar, styring og forankring av barnevernet, nærhet tl brukere og 
samarbeidsinstanser i kommunen og kryssende forventninger tl barneverntjenesten fra 
kommunene som inngår i samarbeidet. 

Interkommunalt samarbeid kan gi fordeler som:
Økte muligheter for spesialisering, større kollegafellesskap, tlretelegging av fag- og 
tltaksutvikling, og kompetansedeling og gjøre det letere å rekrutere og beholde 
kompetente medarbeidere. 

Eter rådmannen vurdering er det pr i dag ikke er noe alternatv tl interkommunal løsning om
barneverntjenestens oppgaver for Øyer kommune for å sikre kompetanse og kvalitet 
framover.
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Ny organisering av barneverntjenesten må sees i et langsiktg perspektv og kunne ivareta 
nye krav i barnevernreformen og sikre kvalitet i tjenesten. Det må bygges en 
barneverntjenestene som er i stand tl å håndtere framtdige utordringer og som tar høyde 
for endringer som følger av lovverk, fnanseringsutordringer, kapasitet og kompetanse. 

Ved en interkommunal løsning er det helt nødvendig å etablere samarbeidsavtaler som sikrer
styring og kontroll gjennom rapporteringsrutner og tlstandsrapporter, utviklingsarbeid mm. 
og som involverer både politsk ledelse, overordnet adm. ledelse og faglig ledelse. Det 
tverrfaglige samarbeidet mellom interkommunal barneverntjeneste og instanser i 
kommunen må sikres gjennom avtaler og samarbeidsstrukturer.

Rådmannen har vurdert hvilken interkommunal samarbeidsløsning som vurderes mest 
hensiktsmessig framover. Målsettingen med en interkommunal løsning er å få etablert en 
barneverntjeneste som er godt rustet tl å møte eksisterende og framtdige utordringer og 
et barnevern hvor fokus er barnets beste. Rådmannen er kommet tl at dete best kan løses 
ved å søke samarbeid i Lillehammerregionen. 

Dete vil gi en barneverntjeneste av en slik størrelse at den kan stå godt rustet tl fremtdige 
utordringer. Prognoser om befolkningsutvikling tlsier at det er her eventuell vekst og 
tlfytting vil komme. Barneverntjenesten erfarer også at familier i barnevernet i større grad 
fyter internt mellom kommuner i denne regionen enn nordover. Det er et felles 
arbeidsmarked og de feste unge benyter også det videregående tlbudet i Lillehammer og 
Gausdal, og det er nærhet tl spesialisthelsetjenesten.  Som det framgår av k-sak 32/2019 er 
det også omfatende annet interkommunalt samarbeid og andre typer samarbeid i denne 
regionen.

Når det gjelder de ansate i barneverntjenesten i Øyer, vil det av praktske årsaker ikke være 
aktuelt for disse å gå inn i en interkommunal barneverntjeneste som innebærer lokalisering i 
Midt-Gudbrandsdal annet enn i en eventuell overgangsperiode tl det blir andre løsninger. 
Det vil være beklagelig om Øyer kommune mister den kompetansen som er bygget opp 
gjennom år.  Disse medarbeiderne har mye å tlføre inn i et interkommunalt samarbeid. 

Ved vurdering av framtdig organisering av barneverntjenesten i Øyer, må fokus være i tråd 
med målet med forslag tl ny barnevernlov som er: »å sete barnas behov i sentrum, bidra tl 
bedre faglig arbeid og styrke retsikkerheten for barn og foreldre». Et bedre barnevern med 
fokus på barnets beste og god oppfølging av lovens krav.

Rådmannens forslag tl innstlling:
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens 
oppgaver fra 01.01.2020.

Rådmannen gis fullmakt tl å ta kontakt med:
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slute seg tl arbeidet med 
utredningen som pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles 
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer.
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Alternatvt:

Rådmannen gis fullmakt tl å ta kontakt med:
Ringebu kommune v/ rådmannen for å bli en del av det interkommunale samarbeidet som er
etablert i Midtdalsregionen, dvs. en felles barneverntjeneste for Nord-Fron, Sør-Fron, 
Ringebu og Øyer.    

Ådne Bakke Gerd Hvoslef
Rådmann
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ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL 
DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON

Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: 243 
Arkivsaksnr.: 19/615   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
44/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
1. Søknad fra Øyer og Treten kirkelige råd datert 20.03.2019
2. Hamar bispedømmeråd datert 09.04.2019: Tildeling av midler tl nye diakonstllinger 2019

– Vedtak og prioritering.

Andre saksdokumenter ikke vedlagt:
K-sak 55/17, møte 28.09.2017: Lønnsmidler – Diakon Øyer

Sammendrag
Øyer og Treten kirkelige råd søker om kr 200.000 pr år f.o.m. 2020 tl dekning av halvparten 
av lønnsutgifene tl en 50 % stlling som diakon. Hamar bispedømmeråd gir rådet frist tl å 
iverksete tlsettingsprosessen innen utgangen av mai 2019. Det framgår også av 
tldelingsbrevet at dersom enkelte av de rådene som har fåt tldelt diakonstlling ikke lykkes 
med å skafe egenfnansiering, tldeles stllingen et annet fellesråd.

Rådmannen mener tltaket er bra og det er positvt med delfnansiering fra Bispedømmet. På 
den andre siden er det ikke hensiktsmessig å behandle slike søknader uavhengig av den 
årlige økonomiplan- og årsbudsjetprosessen. 

Rådmannen legger saken fram uten forslag tl innstlling. 

Saksutredning
Bakgrunn
Øyer og Treten kirkelige råd (Ø/Tkrt søker den 20.03.2019 om 50 % lønnsmidler tl ansetelse
av diakon i 100 % stlling. Hamar bispedømmeråd har i møte 22.03.2019 vedtat at Ø/Tkr 
tldeles en 50 % stlling, av tl sammen fre hele stllinger. Dersom de rådene som er tldelt 
stllinger ikke lykkes med å skafe tl veie egenfnansiering (50 %t er det vedtat en videre 
prioritering. Øverst på denne lista er Ø/Tkr med yterligere 50 % stlling. Ø/Tkr har i etertd 
justert søknaden slik at den er i samsvar med tldelingen, dvs halvparten av lønnsutgifene tl 
en 50 % stlling, ca kr 200.000 pr år fra og med 2020. Bispedømmerådet dekker 
lønnsutgifene fullt ut i 2019. 

Ø/Tkr skriver blant annet i søknaden:
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i alle livets faser:
Inkludering og inkluderende fellesskap
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Samtaler, sjelesorg og sorgarbeid på insttusjoner og blant ungdom
Styrke kommunens personalomsorg, gjennom undervisning i sorgarbeid, samtaler og etkk.» 

I forbindelse med tldelingen skriver Hamar bispedømmeråd blant annet at de som er tldelt 
stllinger har frist tl å iverksete tlsettingsprosessen innen utgangen av mai 2019. «Det bør 
da foreligge et vedtak i fellesrådet om at det skal tlsetes diakon. Dersom enkelte av disse 
ikke lykkes med å skafe tl veie egenfnansiering (50 %t følger vi den videre prioriteringen i 
vedtaket.»
 
Øyer og Treten kirkelige råd sin økonomiske situasjon
Ø/Tkr har de siste fre årene hat følgende regnskapsmessige mindreforbruk:
2015: kr 131.469
2016: kr 125.189
2017: kr 159.103
2018: kr 36.026.
Fellesrådets disposisjonsfond var ved utgangen av 2018 kr 565.008, redusert fra kr 689.104 
ved utgangen av 2017.

Vurdering
Kommunestyret behandlet en tlsvarende henvendelse i september 2017 (K-sak 55/17t, 
økningen av drifstlskuddet ble henvist tl behandlingen av budsjet og økonomiplan 2018 – 
2021. Saken er kommentert slik i budsjetkommentarene: «Kirkelig råd har søkt om ekstra 
fnansiering fra bispedømmet og Øyer kommune tl en diakon-stlling. Dete er en stlling som
kan inngå i kommunens tjenesteytng på mange områder, som f.eks. ungdomsarbeid, 
miljøbehandling, sorgarbeid og annet. Signalene fra bispedømmet om fnansiering tl en slik 
stlling er i beste fall uklare.»

Slik rådmannen ser det er det prinsipielt viktg å holde fast ved at slike henvendelser avklares 
i økonomiplan- og årsbudsjetprosessen. Det er i den sammenheng kommunestyret foretar 
den helhetlige ressursdisponeringen ved å se de forskjellige tltakene i sammenheng og 
foreta sine prioriteringer. Dete hensynet er spilt inn i dialogmøte med Ø/Tkr og de ville 
formidle dete tl Bispedømmerådet. På bakgrunn av Bispedømmerådets melding om at de 
dersom enkelte av fellesrådene ikke lykkes med å skafe tl veie egenfnansiering, følger den 
videre prioriteringen i vedtaket, fnner rådmannen det likevel nødvendig å legge saken fram 
for kommunestyret nå.

En diakonstlling tlknytet Ø/Tkr vil være et positvt tltak, se argumentasjon i søknaden. Det 
er dessuten et viktg poeng at halvparten av lønnsutgifene dekkes av Bispedømmerådet. I 
dialogmøte 24.04.2019 ble Ø/Tkr utordret på å dekke egenandelen selv, de viser tl en stram 
økonomi, budskapet er at det klarer de ikke.

Rådmannen velger å legge saken fram uten forslag tl innstlling. Dersom kommunestyret 
innvilger søknaden anbefaler rådmannen at prikkpunkt seks i Bispedømmerådets vilkår for 
tldelingen av midler, framgår av vedtaket. Utkast tl formulering: Dersom det i løpet av året 
oppstår innsparinger på grunn av ledighet, permisjoner e.l. kan rådmannen avkorte 
tlskuddet tlsvarende. Øyer og Treten kirkelige råd plikter å holde rådmannen orientert om 
slike forhold.
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Innstlling:
Rådmannen legger saken fram uten forslag tl innstlling.

Ådne Bakke Eli Eriksrud
Rådmann
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DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2019

Saksbehandler: Henning Holmbakken Arkiv: 223 
Arkivsaksnr.: 19/865   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
45/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Søknad fra Øyer turskiløyper datert 24.04.2019 
Søknad fra Treten Vestside datert 02.05.2019
Søknad fra Smedpersetra datert 25.04.2019
Oversikt fordeling tlskudd pr km

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksutredning:
Det er i budsjetet for 2019 avsat kr 200.000,- tl løypekjøring. Dete fordeles på antall kjørte 
km. Det er 3 aktører som kjøre løyper, og det totale antall km er 297,4. 
Det gir kr 672,- pr km.

Vurdering:
Beløpet er avsat i budsjetet og det skal søkes årlig om tlskudd. Det er motat 3 søknader. 
Antall km er som i 2018.

Konklusjon:
Tilskuddet fordeles ihht vedlagt oversikt.

Rådmannens forslag tl vedtak:
1. Det tldeles kr 200.000,- i tlskudd tl løypekjøring for sesongen 2018/2019.
2. Tilskuddet fordeles eter vedlagte oversikt.
3. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktg grunnlag forplikter søker seg tl å 

tlbakebetale støten i sin helhet.

Ådne Bakke Henning Holmbakken
Rådmann
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND PROSJEKTERING SPEAKERTÅRN 
PÅ STAVSPLASSEN OG OPPGRADERE EKSISTERENDE HØGTALERANLEGG
2.GANGS SØKNAD 
SØKER: STAVSPLASSEN SA

Saksbehandler: Henning Holmbakken Arkiv: 223 
Arkivsaksnr.: 19/271   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
46/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Søknad motat 05.05.2019
Budsjet - oppgradering av lydanlegg datert 02.05.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksutredning:
Høgtaleranlegget ble montert av Skogvang Installasjonsforretning AS i 1998, og er gjenbruk 
eter OL i 1994. Anlegget er siden fikket på fere ganger, men har aldri fungert 
tlfredsstllende. Det er krevende, for ikke å si umulig å få et så gammelt anlegg tl å fungere 
over et så stort område. Nye høgtalere har et vesentlig bedre lydbilde og rekkevidde.

Speaker som betjener høgtaleranlegget er henvist tl ei lita skrøpelig bu med mangelfull 
oversikt over aktvitetene som skal betjenes.

Prosjektet, som her omsøkes må betraktes som et delmål, tar sikte på å bedre høgtaler-
tjenesten på Stavsplassen. Det er svært viktg å tlfredsstlle dagens brukere, både utstllere 
og publikum. Et stadig yngre publikum stller større krav. Et nyt høgtaleranlegg gir vesentlig 
bedre lydbilde og har større rekkevidde.

Bedre info. tjeneste overfor brukere og publikum er også viktg for å tltrekke nye brukere. 
Økt aktvitet på plassen er et hovedmål.

Den andre delen av delprosjektet har som mål å ferdigstlle alle forarbeider som er 
nødvendig for å starte bygging av speakertårnet. Klargjøre tegningene, prosjektere bygget, 
søke byggetllatelse, søke brukstllatelse hos Mattilsynet m.m.

Prosjektet har som hovedmål å bygge et speakertårn med moderne info – teknologi på 
Stavsplassen.

Denne søknaden omfater en del av hovedprosjektet, nemlig
1t tegne og prosjektere speakertårnet,
2t byggesøknad og bruks-godkjenning av Arbeidstlsynet, og
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3) oppgradere høgtaleranlegget
4)

Vurdering:
Det søkes om kr. 100.000,- tl prosjektering av speakertårn og oppgradering av lydanlegg 
med et totalbudsjet på kr. 271.620,-. Dete prosjektet vil utvilsomt heve standarden og 
bedre publikumsopplevelsen på Stavsplassen SA. Hva selve byggingen av speakertårnet vil 
koste er ikke klart, dete vil komme frem eter prosjekteringen.

Den frivillige innsatsen på og rundt Stavsplassen er uvurderlig, og det er mange som legger 
ned mye td og innsats. Dete initatvet er derfor prisverdig og gjenspeiler denne innsatsen.

Stavsplassen trenger sårt fere inntektskilder ved siden av Stavsmart’n som er den store 
bidragsyteren. Bygging av et speakertårn vil være en millioninvestering. Det som er uklart og 
ikke sannsynliggjort er at denne investeringen vil generere fere inntekter som står i forhold 
tl investeringen.

Konklusjon:
Behovet for oppgradering av høytaleranlegget er utvilsomt påkrevd. Sammen med bygging 
av et nyt speakertårn vil dete heve standarden på Stavsplassen som arrangementsarena. 
Stavsplassen er i god dialog med en mulig privat samarbeidspartner og sponsor som vil gjøre 
selve byggingen og være med å fnansiere dete. 

På bakgrunn av søknad og tlgjengelig informasjon fnner rådmannen å kunne anbefale å 
innvilge søknaden.

Rådmannens forslag tl vedtak:
1. Stavsplassen SA gis et tlskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med 

statlig påfyll.
2. Tildelt støte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Eter denne dato bortaller 

tlsagnet. Det kan søkes om utsetelse på inntl et år. Skriflig søknad må være 
motat i kommunen innen etårsfristen.

3. Støte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støteberettigede tltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktg grunnlag forplikter søker seg tl å tlbakebetale støten i sin helhet.

Ådne Bakke Henning Holmbakken
Rådmann
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE & RESTAURANT ANS

Saksbehandler: Henning Holmbakken Arkiv: 223 
Arkivsaksnr.: 19/567   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
47/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Søknad m/vedlegg motat 18.03.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Sammendrag:
Rådmannen anbefaler at Hafell Pizza Drive ANS gis et tlskudd på kr 50.000,- tl kjøp av elbil 
som dekkes av næringsfond med statlig påfyll.

Saksutredning:
Hafell Pizza Drive ANS har i over 20 år levert pizza tl lokalbefolkningen og hytefolket. Dete 
har generert mange kilometer med varebil basert på fossilt brennstof. Selskapet ønsker nå å 
styrke miljøproflen ved å gå over tl en elbil. Dete er positvt for Hafell som en bærekrafig 
destnasjon og for miljøet. 

Det er fere initatv i Hafell og Øyer for å redusere interntransport basert på fossile 
privatbiler. Alle prosjekter som er med på å redusere denne trafkken er positvt.
Bedrifen er også en stor sesongarbeidsplass for unge i sommerhalvåret.

Vurdering:
Tiltaket er positvt for Hafell som destnasjon og for miljøet. For bedrifen vil det bidra tl 
kostnadsreduksjon. Rådmannen anbefaler at tltaket støtes.

Rådmannens forslag tl vedtak:
1. Hafell Pizza Drive ANS gis et tlskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond 

med statlig påfyll.
2. Tildelt støte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Eter denne dato bortaller 

tlsagnet. Det kan søkes om utsetelse på inntl et år. Skriflig søknad må være 
motat i kommunen innen etårsfristen.

3. Støte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støteberettigede tltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktg grunnlag forplikter søker seg tl å tlbakebetale støten i sin helhet.

Ådne Bakke Henning Holmbakken
Rådmann
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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018

Saksbehandler: Carl Olav Holen Arkiv: 033 
Arkivsaksnr.: 19/684   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
48/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Årsrapport fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2018.
Næring og miljø 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksutredning:
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune og 
rapporterer for kontorets drif gjennom Gausdal kommune sin årsmelding. Får å tydeliggjøre 
kontorets samla virksomhet, samt for å rapportere tl Lillehammer og Øyer kommuner 
utarbeides det en egen årsrapport.  

Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen og 
utgjorde for 2018 kr 1 798 680. Da er en tlbakebetaling fra drifsfond på kr 156 000 trukket 
fra. Landbrukskontoret hadde et drifsoverskudd i forhold tl budsjet på kr 63 365 for 
drifsåret 2018, I tllegg ble det utbetalt skjønnsmidler og prosjektmidler fra Fylkesmannen i 
Oppland på kr 265 000 Drifsfond er ved inngangen tl 2019 på kr 529 947.

Ekstraarbeidet med tørkesommeren 2018 har gjort at rulleringen av temaplan landbruk og 
beitebruksplanen er utsat tl 2019. Det gir en økt arbeidsbelastning kommende år. Forøvrig 
viser årsrapporten stor aktvitet i landbruket og at kontoret har utørt sine oppgaver på en 
tlfredsstllende måte. 

Vurdering og konklusjon:
Landbrukskontoret fungerer bra som en enhet i det regionale samarbeidet. Tilbakemeldinger
fra brukerne og andre samarbeidsparter er også i hovedsak positve, men kontoret fkk ikke 
utørt alle oppgaver som planlagt i 2018, først og fremst på grunn av ekstraarbeidet grunnet 
tørkesommeren. 
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Rådmannens forslag tl innstlling:
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med 
vedlegg tl orientering.    

Ådne Bakke Carl Olav Holen
Rådmann

Side 46 av 49  



Sak  49/19

VETERANPLAN 2019-2023

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 033 
Arkivsaksnr.: 19/822   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
49/19 Formannskapet 14.05.2019

Vedlegg:
Gausdal, Øyer og Lillehammers veteranplan 2019 - 2023

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan:
htps://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf 

Sammendrag:
Rådmannen legger fram felles veteranplan for Gausdal, Øyer og Lillehammer, og ber 
kommunestyret ta denne tl eterretning. Rådmannen vil videre opprete en veterankontakt 
(i hver kommunet som skal koordinere kontakten mellom veteraner, deres pårørende og 
aktuelle kommunale tjenester.

Saksutredning:
Regjeringen kom i 2014 med en oppfølgingsplan for ivaretakelse av militært personell før, 
under og eter internasjonal tjeneste. Her ble kommunene oppfordret tl å utarbeide en 
kommunal handlingsplan for innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste. 

Regional rådmannsgruppe nedsate i møte 14.11.18 en arbeidsgruppe tl å utarbeide felles 
veteranplan for Gausdal, Lillehammer og Øyer. RMG er styringsgruppe for planarbeidet. 
Arbeidsgruppen har beståt av følgende:
May Brit Haagensen, leder av arbeidsgruppen
Frode Oosterling, lege
May Cathrine Arntsen, NAV
Randi Rønningen, psykisk helse og rus
Gunhild Gjelstuen, oppvekst
Monica Merethe Ramsrud, Veterantjenesten
I tllegg har det vært oppretet en referansegruppe med representasjon fra forsvaret, 
fylkesmannen og NVIO Sør-Gudbrandsdalen.

Arbeidsgruppen har gjennomført 4 møter. De har arbeidet eter følgende mandat:
«Arbeidsgruppen skal utarbeide en Veteranplan med tlhørende handlingsplan. Planen skal 
fokusere på behov tl veteraner og deres familier, med utgangspunkt i anbefalinger git fra 
Regjeringen, tlpasset lokale forhold. Planene skal være kortatet og konkret. Det er ikke sat
av egne budsjetmidler tl arbeidet med planen, eller tltak.»
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Arbeidsgruppene beslutet å arbeide eter 3 fokusområder – anerkjennelse, ivaretakelse og 
oppfølging.

Vurdering:
Arbeidsgruppene har jobbet systematsk og målretet med oppdraget. De har støtet seg på 
veileder fra Forsvaret og tlsvarende planer fra bl.a. Bodø kommune. 

I Lillehammer-regionen har veteranoppfølgingen tl dels begrenset seg tl årlig arrangement 
8. mai på Jørstadmoen. Arbeidsgruppa anbefaler at dete utvides med egne veterandager, 
samt at oppvekst/kultur i større grad bruker lokale veteraner i forbindelse med f.eks. 
undervisningsopplegg rundt FN-dagen.

For å styrke ivaretakelsen av veteraner anbefales det å opprete veterankontakt i hver 
kommune. Det er også viktg å se barn som pårørende, og gi disse god oppfølging.

Gjennom veterankontakten kan oppfølging av veteraner styrkes, men er samtdig helt 
avhengig av god samhandling mellom forsvaret, veterantjenesten og kommunale tjenester. 

Planen skal rulleres hvert ferde år, og ta opp i seg de erfaringer som gjøres i et mer aktvt 
arbeid opp mot veteraner. Veteranplanen skal fungere som opplysnings- og 
informasjonsdokument for veteraner, kommunen og lokalsamfunnet.

Rådmannens forslag tl innstlling:
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas tl eterretning. Planen gjøres 
tlgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk tl helsestasjoner, 
legekontor og andre aktuelle.

Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune.

Ådne Bakke Frode Fossbakken
Rådmann
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REFERATER - FSK 14.05.2019

Saksbehandler: Laila Odden Arkiv: 033 
Arkivsaksnr.: 19/897   

Saksnr.: Utvalg Møtedato
50/19 Formannskapet 14.05.2019

Styringsgruppemøte Mjøsbyen 2.mai 2019: htps://www.mjosbyen.no/styringsgruppemoter/
Regionrådsmøte 10.mai 2019
Møte om grensejustering 15.mai 2019, Fylkesmannen i Innlandet
Supplerende vern eter Naturmangfoldloven 23. mai 2019 – i departementet
Øyer fellstyre fastsat nye fskeregler for Øyer Statsallmenning

Generalforsamlinger/Årsmøter:
KLP 6.mai 2019:
htps://www.klp.no/polopoly_fs/1.42287.1555072925!//menu/standard/fle/KLP%20a%CC
%8Arsrapport%202018.pdf
IKOMM A/S 8.mai 2019:

- Møteinnkalling vedlagt
Stav SA 8.mai 2019:

- Møteinnkalling vedlagt
Gudbrandsdal Energi Holding A/S 9.mai 2019:

- Møteinnkalling vedlagt
- Konsernregnskap 2018 vedlagt
- Årsberetning 2018 vedlagt

Eidsiva Energi A/S 9.mai 2019:
- Møteinnkalling vedlagt

Hjortesten boretslag 14.mai 2019

Rådmannens forslag tl vedtak:
Referatene tas tl underretning.

Ådne Bakke Laila Odden
Rådmann
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