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ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2018 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 18/2544     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
106/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Økonomisk årsprognose for Øyer kommune per 30. september 2018 er samla sett negativ. 
Årsprognosen viser merinntekter på skatt og ekstraordinært utbytte fra Eidsiva Energi, mens 
de tre sektorene oppvekst, familie og inkludering og helse og omsorg har prognose 
merforbruk.  
 
Det legges fram samlet oversikt over investeringer og rapportering på finans. 
 
Rådmannen tilrår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapporteringen til etterretning. 
 
Saksutredning: 
Rådmannen legger fram økonomi- og finansrapportering per 30. september 2018. Rapporten 
inneholder beskrivelser av kommunens økonomiske situasjon per utgangen av 3. kvartal og 
prognoser for året.  
 
Etter tredje kvartal er den økonomiske driftsprognosen samla sett negativ. Det rapporteres 
negative prognoser for tre sektorer; oppvekst, familie og inkludering og helse og omsorg, 
totalt på 6,1 mill kr. Dette er etter at det ble foretatt budsjettjusteringer og økning av 
sektorrammene per 2. kvartal. Sektor kultur og fritid har årsprognose mindreforbruk på 
180 000 kr, sektor plan og utvikling og politisk styring og administrasjon forventer balanse.  
 
På inntektssida er det merinntekter på skatt, samt at det vil bli foretatt utbetaling av ekstra-
ordinært utbytte fra Eidsiva Energi etter konvertering av ansvarlig lån.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Det 
legges fram egen sak med budsjettjustering av prosjekter der deler av utgiftene ikke påløper 
før i 2019, for nedtak av årets investeringsbudsjett.  
 
Finansrapportering gir status og rådmannens vurderinger av kommunens ledige likviditet og 
gjeldsportefølje etter 3. kvartal. 
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Vurdering: 
Til tross for betydelige inntektsøkninger gjennom året, både fra eiendomsskatt og skatt på 
inntekt og formue, samt ekstraordinært utbytte fra Eidsiva Energi, er samlet prognose for 
året negativ. Hvis prognosen som legges fram blir årsresultatet vil det måtte foretas strykn-
inger av avsetninger til disposisjonsfond, som er budsjettert med 14 millioner kroner. For å 
begrense varslet merforbruk har rådmannen iverksatt vikar- og innkjøpsstopp ut året. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 3. kvartal til etterretning.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/2595     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringbudsjett 2018 nedjusteres etter prognose per 30.9.2018 for prosjekter som ikke 
blir sluttført inneværende år.  Bevilgning til egenkapitalinnskudd KLP økes i henhold til årets 
innskudd.  
 
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og budsjetterte prosjekt som ikke er iverksatt eller fullført 
innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i investeringsbudsjettet det året prosjektet 
kommer til utførelse.  
 
Videre er det presisert fra KRD vedrørende budsjettering og regnskapsføring av investeringer 
at «forsinkelser/forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgn-
inger må innarbeides i revidert budsjett når avvikene tilsier det». Dette tilsier at 
investeringsprosjekter med bevilgning i 2018 bør justeres etter aktuell årsprognose. 
 
Rådmannen legger derfor fram en årlig sak for å korrigere investeringsbudsjettet mellom år, 
slik at det blir mest mulig i tråd med faktisk aktivitet og framdrift. Dette innebærer at midler 
som etter prognoser per 3. kvartal ikke antas å bli brukt trekkes inn i budsjettet for 2018 og 
legges inn igjen i budsjettet for 2019. Dette er i henhold til årshjulet i kommunens 
investeringsreglement.  
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2019. 
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Prosjektnr. Prosjektnavn
Justert 

budsjett 2018
 Prognose 

2018 
Overføres 

til 2019 
Investeringsrosjekter 2018 - justeres i henhold til årsprognose 
001099 EK-innskudd KLP 1 050 1 129 79
001189 Prosjekt Fakkelmannen 1 000 - -1 000
001197 Ny Tretten Brannstasjon 9 711 4 042 -5 600
001212 Gatelys 3 000 1 621 -1 300
001213 Asfaltering 2018 1 000 500 -500
001217 Oppgradering kommunestyresal 500 100 -400
005508 Flomsikringstiltak 645 235 -400
005706 Tingberg industri 4 940 1 000 -3 900
007311 Skriua støyskjerming 942 272 -600
009119 Trodal trinn 2 11 000 1 100 -9 000

Sum reduksjon utgifter -22 621

001021 Skanning byggesaksarkiv 500 - -500
006003 Rehab. VA-nett 0 -
006012 Økt kapasitet vannforsyning H5-H8 7 440 200 -7 200
006013 Ny VA-streng Ihle-Panorama 10 554 200 -10 300
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 3 600 - -3 600
006074 Langvik avløpspumpestasjon 1 669 1 669 -
006075 Rehabilitering Bakkevegen 7 500 5 800 -1 700
006076 Pumpestasjon Båtstø 1 300 600 -700
006077 Oppgradering driftsovervåkning 2 000 2 000 -
006106 Oppgradering Tretten RA 9 978 1 365 -8 500
006134 Høydebasseng Romsås\Winge 3 297 3 297 -

Sum redusksjon utgifter VA -32 500
Samla reduksjon utgifter -55 121  

 
Endring i finansiering
006999 Bruk av lån VA 32 890
006999 Refusjon fra private -390
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 13 431
000001 Investeringsmoms 2 600
000001 Salgsinntekter 6 590

Sum reduksjon inntekter 55 121  
 
Vurdering: 
Det justeres for framdrift i investeringsprosjekter som vil bli gjennomført i 2019. Dette med-
fører lavere låneopptak enn budsjettert inneværende år. Salgsinntekter justeres også ned i 
årets budsjett, dette gjelder tomtesalg Tingberg industriområde, salg av brannstasjon og 
tomtesalg Trodal, samt inntekter til tverrforbindelse i Trodal gjennom utbyggingsavtaler.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i 
saksframlegget.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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EIERMELDING 2018 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2323     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Eiermelding 2018, datert 23.11.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019, K-sak 72/16, møte 25.08.2016 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram eiermelding for 2018. Mal og omfang på meldingen er 
i henhold til punkt 3 i kommunestyrets vedtak om eierpolitikk 2016 – 2019. Rådmannen 
foreslår forenklet mal for ytterligere fem selskap i framtidige eiermeldinger. Rådmannen 
påpeker selskapenes ansvar for tilrettelegging for å sikre eiernes (kommunestyrets) 
innflytelse, blant annet ved utsending av innkallinger til generalforsamlinger og 
representantskap i god tid.  
 
Rådmannen foreslår at det blir lagt fram en egen sak om eventuelt salg av kommunens aksjer 
i Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes eierpolitikk ble utarbeidet i samarbeid med Gausdal og Lillehammer 
kommuner, fordi de tre kommunene har eierandeler i mange av de samme selskapene.  
 
Øyer kommune behandlet någjeldende eierpolitikk 2016 – 2019 i sitt møte 25.08.2016. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Kommunestyret vedtar eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019. 
2. Formannskapet gis fullmakt til å gi uttalelser angående aktuelle styrekandidater til 

valgkomiteer. 
3. Det utarbeides eiermelding for 2016 basert på selskapenes regnskapstall for 2015. Mal, 

se vedlegg 5 benyttes for følgende selskap: 
 Gudbrandsdal Energi AS 
 Hafjell Idrett AS 
 Hafjell Freepark AS 
 Hafjell-Kvitfjell Alpin AS 
 Østnorsk Filmsenter AS 
 Ikomm AS 
 Gudbrandsdalen Krisesenter IKS 
 Glør IKS 
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 Innlandet revisjon IKS. 
 
For øvrige selskap benyttes en forenklet framstilling, der selskapets navn, kommunens 
eierandel og begrunnelse for eierskapet omtales. Tilsvarende opplegg følges for 
framtidige årlige eiermeldinger. 
 
På eiermøter kan eventuelt andre interesserte delta. 
 

Denne saken følger opp punkt 3 i vedtaket. Av bemanningsmessige årsaker er ikke arbeidet 
med eiermelding fulgt opp i hht tidsplanen i K-sak 72/16. Den meldingen som nå legges fram 
er basert på selskapenes regnskapstall for 2017. 
 
Eierpolitikken handler først og fremst om prinsippene for styring og oppfølging av 
kommunens eierandeler i selskap. Eierpolitikken revideres og behandles på nytt i løpet av det 
første året i ny kommunestyreperiode. Den skal i utgangspunktet følges opp med en årlig 
eiermelding, der kommunens eierskap i selskap definert som enheter som reguleres av andre 
lover enn kommuneloven, gjennomgås opp mot målsettingen for eierskapet. 
 
Eiermøter 
I gjeldende eierpolitikk er det inntatt at det bør avholdes minst ett eiermøte i året i tillegg til 
generalforsamling, i de selskap der kommunen er eneeier eller eier selskapet sammen med 
samarbeidende kommuner. Det er viktig at ordfører som kommunens representant i 
generalforsamlinger og representantskap, følger opp dette i de selskap der det er aktuelt. 
 
Innkallinger til generalforsamling/representantskap 
I selskap som er organisert etter aksjeloven, lov om interkommunale selskaper eller lignende, 
fremmer kommunen sine interesser som eier gjennom deltakelse i generalforsamling og 
representantskap. I vedtatt eierpolitikk framgår det at innkalling til 
generalforsamling/representantskap legges fram for kommunestyret som referatsak. 
Dersom tidspunkt for mottak av innkalling ikke gjør dette mulig, legges innkallingen i stedet 
fram for formannskapet. Dette punktet i eierpolitikken har vært ivaretatt ved at ordfører 
orienterer muntlig i Formannskapet og/eller i Kommunestyret så vidt mulig før 
generalforsamling og representantskap. Enkelte ganger er tida for knapp og orienteringen 
skjer i ettertid.  
 
Kandidater til styreverv 
I eierpolitikken framgår det at alle eiere bør gis anledning til å foreslå kandidater til styreverv, 
formannskapet ivaretar denne myndigheten på kommunestyrets vegne. Ordfører tar opp 
spørsmålet i formannskapet når det er aktuelt.  
 
Nye/avsluttede eierskap 
Øyer kommune har ikke gått inn på eiersiden i nye selskap etter vedtak av gjeldende 
eierpolitikk. I 2016 ble filmfondene i Innlandet (Film 3) og Midt-Norge (Filminvest AS) 
konsolidert. Kommunestyret i Øyer vedtok i K-sak 115/15, møte 17.12.2015, ikke å ta del i 
konsolideringen.  
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Kommentarer til enkeltselskap 
Innlandet revisjon IKS: Oppland fylkeskommune eier 17,48 % i selskapet. Det vil sannsynligvis 
bli aktuelt å vurdere situasjonen for selskapet i forbindelse med sammenslåingen av 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner fra 01.01.2020.  
 
Øyer kommunal boligstiftelse (ØKB): Det er naturlig å vurdere ØKB sin portefølje fortløpende, 
blant annet i tilfelle kommunen velger å selge fast eiendom.   
 
Gudbransdal Industrier AS (GIAX): Øyer kommune eier 3,5 % av GIAX. Kommunen bruker 
ingen plasser ved GIAX nå, dette fordi NAV Oppland har avtale med Lipro for kommunene 
Gausdal, Lillehammer og Øyer. Fra Ringebu kommune og nordover har NAV Oppland avtale 
med GIAX. Kommunen kan søke inn personer på GIAX, men da må kommunen betale 
plassene fullt ut, uten medfinansiering fra NAV slik som det er ved Lipro. I følge NAV, 
Øyer har det ikke vært aktuelt å søke noen inn der de siste årene. 
 
Utførte selskapskontroller 
Kommunestyret vedtok i K-sak 107/16, møte 24.11.2016, plan for selskapskontroll 2016 – 
2019. Følgende tema/selskaper ble prioritert:  
a) Gudbrandsdal Energi Holding AS, forutsatt gjennomført i samarbeid med øvrige eiere 
b) Kommunens eierskapsforvaltning generelt. 
Vedtaket er foreløpig ikke fulgt opp fra kontrollutvalgets side.  
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til at kommunen sine interesser som eier ivaretas gjennom deltakelse i 
generalforsamling og representantskap. Det er viktig at selskapene tilrettelegger slik at det 
er mulig å følge opp de tiltakene som er fastlagt i eierpolitikken for å sikre kommunestyret 
innflytelse. Dette innebærer blant annet at innkallinger til generalforsamlinger og 
representantskap og invitasjon til å foreslå styrekandidater, sendes ut i god tid og at det 
avholdes minst et eiermøte i året for aktuelle selskap.  
 
Det naturlig å vurdere situasjonen for Innlandet revisjon IKS i forbindelse med 
sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner fra 01.01.2020.   
 
Rådmannen viser til situasjonen når det gjelder GIAX og foreslår at det legges fram en egen 
sak om eventuelt salg av kommunens aksjer i selskapet.  
 
Slik rådmannen ser det er det ikke hensiktsmessig å bruke den relativt omfattende malen i 
eiermeldingen for så mange som ni selskaper.  Det foreslås at følgende fire selskap 
rapporteres på malen i vedlegg 5 i eierpolitikken: Gudbrandsdal Energi AS, Ikomm AS, Glør 
IKS og Innlandet revisjon IKS. For resterende fem selskap brukes den forenklede 
framstillingen i framtidige eiermeldinger.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes eiermelding 2018. 
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2. Kommunestyret vedtar at mal se vedlegg 5 i «Eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019», 
begrenses til følgende selskap i framtidige eiermeldinger:  
 Gudbrandsdal Energi AS 
 Ikomm AS 
 Glør IKS  
 Innlandet revisjon IKS 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om eventuelt salg av 
kommunens aksjer i Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 

 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - UTREDNINGSOPPDRAG 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2483     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Mandat for utredning av felles barnevern. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å støtte vedlagte mandat for utredning av felles 
barnevern for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer.   
 
Forslag til samarbeidsavtale, budsjett og beskrivelse av virksomhetsoverdragelse legges fram 
for kommunestyret til beslutning i august 2019. 
 
Saksutredning: 
I vedlagte «Mandat for utredning av felles barnevern» framgår bakgrunn, forankring og 
mandat og rammer for arbeidet. Det er også satt opp en skisse for prosessen og innholdet i 
utredningen, sidene 3 og 4. Organiseringen av arbeidet framkommer på side 5. 
 
Alle de tre kommunene har deltatt i KS sitt «Barnevernløft i Innlandet». Her er framtidige 
utfordringer for barneverntjenesten satt på dagsorden, ulike modeller for å møte 
utfordringene er presentert mm. «Barnevernløft i Innlandet» var tema på kommunestyret i 
august. 
 
Vurdering: 
Rådmannen erkjenner at det er utfordringer i framtidens barneverntjeneste som det kan 
være hensiktsmessig å stå sammen om. Stikkord er tiltak og tiltaksutvikling, kapasitet og 
kompetanse både barnevernfaglig, i ledelse og i kvalitets- og internkontrollarbeid.   
 
Utredningen skal gi svar på hvorvidt felles barnevern gir gevinster minst innenfor følgende 
fire gevinsttyper: Kvalitet, effektivitet, sårbarhet og økonomi. Dette vil gi et godt grunnlag for 
kommunestyrets endelige beslutning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern for de tre 

kommunene i Lillehammer-regionen. 
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2. Forslag til samarbeidsavtale, budsjett og beskrivelse av virksomhetsoverdragelse legges 
fram for kommunestyret til beslutning i august 2019. 

 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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MUSDALSÆTER HYTTEGREND - AVTALE OM JUSTERINGRETT/JUSTERINGPLIKT FOR 
PÅLØPTE MVA-UTGIFTER 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2591     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret godkjenner at Musdalssæter hyttegrend kompenseres for mva-utgifter i 
forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett som overtas av Øyer kommune. Refusjon 
utbetales i henhold til gjeldene regler for justeringrett og justeringsplikt. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret godkjente i sak 20/18 etablering av kommunal vannforsyning til 
Musdalsæter hyttegrend og overtakelse av deler av allerede etablert ledningnett og tekniske 
installasjoner i området. 
 
Avtale om etablering av resterende VA-anlegg er inngått og arbeidene pågår. 
 
I forbindelse med overtakelse kommer spørsmålet om justeringsrett/justeringsplikt for mva 
opp. 
 
Med virkning fra og med 2008 ble det innført såkalte justeringsregler i merverdiavgifts-
regelverket. I dag er justeringsreglene samlet i kapittel 9 i merverdiavgiftsloven og merverdi-
avgiftsforskriften. 
 
Formålet med justeringsreglene er at fradraget skal bli mest mulig korrekt over tid, i forhold 
til faktisk bruk av anskaffelsen i avgiftspliktig virksomhet. Justeringsreglene åpner således for 
økt fradrag (justeringsrett) eller tilbakebetaling av fradrag (justeringsplikt) i 
justeringsperioden, alt etter faktisk bruk av den enkelte kapitalvare i dens justeringsperiode 
målt mot fradragsføringen ved anskaffelsen. 
 
På denne bakgrunn har Øyer kommune hatt som prinsipp at justeringsreglene har vært 
benyttet der utbygger har bygget ut VA-anlegg som kommunen overtar vederlagsfritt for 
videre drift. Dette innebærer at den mva-refusjon som kommunen mottar for overtatt VA-
anlegg som benyttes i mva-pliktig virksomhet, refunderes i sin helhet til utbygger. Mva-
refusjon refunderes over 10 år i like rater for hvert år. Prinsippet er vedtatt i inngåtte 
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utbyggingsavtaler. Rådmannen har inngått avtaler om justeringsrett på bakgrunn av 
prinsippvedtaket. 
 
For Musdalsæter hyttegrend foreligger det ikke noen utbyggingsavtale som godkjenner 
prinsippet om justeringsrett/justeringsplikt. 
 
Vurdering: 
I og med at det for denne saken ikke foreligger noe formelt vedtak fra kommunestyret om 
justeringrett/justeringplikt ønsker rådmannen å legge saken frem for behandling. 
 
Prinsippet er gjennomført hittil i 7 lignende utbyggingsområder og godkjent i flere andre 
utbyggingsavtaler. 
 
Rådmannen ser ingen grunn til at det samme prinsippet ikke skal gjelde for Musdalsæter 
hyttegrend. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret godkjenner at Musdalssæter hyttegrend kompenseres for mva-utgifter i 

forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett som overtas av Øyer kommune. 
Refusjon utbetales i henhold til gjeldene regler for justeringrett og justeringsplikt. 

 
2) Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av rådmannen. 
 
 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
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BOLIGFELT TRODAL - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/2596     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
111/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart over Trodal boligfelt 
Rapport flomsikring fra Norconsult AS 
Regnskap pr. 30.10.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 48/11 Godkjenning av kjøpekontrakt med grunneiere 
KST-sak 14/14 Godkjenning av samarbeidsavtale med Nordbolig 
KST-sak 17/15 Innløsing av Vegstad eiendom 
KST-sak 15/18 Samarbeidsavtale med Beias-gruppen 
KST-sak 82/14 Trodal boligfelt- Utbygging og forslag til fordeling av kostnader for tomt mv. 
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i endret kostnadsbilde for utbygging av Trodal boligfelt, legger rådmannen 
frem en sak for Kommunestyret for å forankre politisk det videre arbeid med utvikling av 
boligfeltet og tilhørende vegbygging. Rådmannen har vurdert 3 alternativer og innstiller på at 
Øyer kommune skal fortsette full utbygging under forutsetning av at fremlagte kostnadstall 
kvalitetssikres og at detaljbudsjett på denne bakgrunn utarbeides i løpet av 1. tertial 2019 og 
legges frem for kommunestyret for godkjenning. 
 
Saksutredning: 
Grunnerverv: 
Øyer kommunestyre godkjente i sak 48/11 den 26.05.2011 kjøp av Jevnegruva fra tre grunn-
eiere. Målet med kjøpet var å overholde kommunens mål i overordnet målkart om til-
rettelegging av boligtomter, som et ledd i kommunens målsetting om økt folketall.  Råd-
mannen skrev den gang at prisen på 115,- kr/m2, ble vurdert som høy, men konkluderte med 
at erverv burde gjennomføres. Grunnerverv ble gjennomført til en totalpris på 17,5 mill kr. 
Rådmannen ble samtidig bedt om å igangsette detaljregulering av boligområdet, 
prosjektering av infrastruktur og opparbeidelse, utredning av kostnader, organisering av 
utbygging og salg samt framdriftsplan, for framlegging i egen evt. egne saker.  
 
Vegstad eiendom (verkstedbygning benyttet av Langvik Maskin AS og seinere utleid til annen 
entreprenør) ble i KST-sak 17/15 godkjent innløst til en kostnad på kr. 3.950.000,-. 
 
Reguleringsarbeid ble igangsatt i 2012 og samarbeidsavtale med Nordbolig AS (Beiasgrupp-
en) ble inngått våren 2014, jfr KST-sak 14/14. Denne avtalen er senere revidert, jfr. KST-sak 
15/18 for å presisere evt. uklarheter i forhold til anskaffelsesregelverket. 
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Reguleringsplan: 
Området er i hovedsak regulert til boligformål (i alt ca 200 enheter) med en mindre del 
nederst i området som er regulert til barnehage og trafikkareal for denne. I tillegg er deler av 
arealet avsatt til tverrforbindelse mellom Kongsvegen og Gamlevegen. Denne tverrfor-
bindelsen er en del av den planlagte Sentrumsringen som ble tatt inn i kommunedelplan 
Øyer Sør av 2007 
 
Status utbygging: 
Utbygging av infrastruktur for trinn 1 (69 enheter) startet i 2015 og ble ferdigstilt sommeren 
2016. Pr dato er 24 enheter solgt. De siste 45 enhetene er regulert til til blokkbebyggelse og 
det arbeides med å få solgt disse. Etter utbygging av trinn 1 og noe planlegging og 
flomberegninger for videre utbygging, har det pr. 01.11.2018 medgått 52 mill kr inkl. mva. 
Dette er tidligere behandlet i budsjett og regnskapsrapporter. Alle kostnader for intern 
utbygging vann og avløp er også medtatt her i likhet med prinsipper som blir fulgt i andre 
boligområder. 
 
Barnehagetomta var avsatt som et alternativ i saken om ny barnehage I Øyer. Når vedtak om 
at Vidarheim skulle bygges om til barnehage (2011/2012) falt behovet bort, i hvert fall inntil 
videre.  
 
Videre utbygging av trinn 2 og 3: 
Planlagt utbygging for etablering av trinn 2 og trinn 3 er estimert til ca 30 mill kr inkl. mva. 
Kostnadene er fordelt slik: 
 

 Tverrforbindelse Kongsvegen – Gamlevegen: 15 mill kr 
 Infrastruktur trinn 2:     10 mill kr 
 Infrastruktur trinn 3:        5 mill kr 

SUM:       30 mill kr  
 
Vel 50 % av strekningen for tverrforbindelsen mellom Kongsvegen og Gamlevegen vil også 
tjene som atkomstveg for Trodal boligfelt, trinn 1 og 2. Det er mulig å finansiere 50 % utbygg-
ingskostnaden av tverrforbindelsen (6,0 mill kr ekskl. mva), med anleggsbidrag fra utbyggere 
i henhold til utbyggingsprogram fra 2008 (Sentrumsringen). 
 
Flomforebyggende tiltak: 
Under arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan, vedtatt 19.06.2014, ble flomfare kun 
vurdert og hensyntatt for Trobekken (bekken som går langs planlagt tverrforbindelse).  
Under planlegging av videre utbygging av trinn 2 og 3 inkl. tverrforbindelse mellom Kongs-
vegen og Gamlevegen, er flomfare vurdert på nytt. De siste års hendelser både lokalt og 
nasjonalt har medført et større fokus på flomfare og det er utarbeidet nye beregnings-
modeller for beregning av vannføring.  Norconsult AS har vært engasjert for å vurdere 
flomfare og kom frem til at det er en betydelig fare for flom i området på grunn av i første 
rekke Søre Bryhnsåa. Trobekken vil også kreve enkelte forebyggende tiltak. Norconsult AS 
sine vurderinger/beregninger er sammenfattet i en egen rapport, se vedlagte flomrapport. 
 
Rapporten beskriver avbøtende tiltak for å sikre området mot fremtidig flom. 
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Følgende tiltak vurderes som nødvendig for å kunne fortsette utbyggingen av området: 
1. Ny bru Gamlevegen.  
2. Erosjonssikring i Søre Bryhnsåa av skråning mot Trodalen, alternativt flytting av de 

aller nærmeste planlagte boligene.  
3. Flomvoller oppstrøms Gamlevegen og ved Trodalen. Flomvollene er forholdsvis 

rimelige, og gir god sikkerhet. Kan bygges uavhengig av masseavlagringsbassenger.  
4. Masseavlagringsbasseng, hvorav det oppstrøms Gamlevegen bør prioriteres.  

 
Tiltakene kan gjøres uavhengig av hverandre og er satt opp i prioritert rekkefølge. 
Norconsult AS har beskrevet et masseavlagringsbasseng ovenfor Gamlevegen og et nedenfor 
boligfeltet (pkt 4). Norconsult er usikre på effekten av de foreslåtte masseavlagrings-dam-
mene. En masseavlagringsdam ovenfor Gamlevegen vil gi en effekt for hele vassdraget 
nedstrøms dammen og bør prioriteres dersom en finner dette nødvendig. En masseavlagr-
ingsdam nedenfor boligfeltet vil tilsvarende redusere risiko for gjentetting av bruer under 
Kongsvegen og E6. Dette anser rådmannen ikke å være kritisk for boligfeltet og vil være et 
ansvar for Oppland fylkeskommune som vegeier.  
 
Kostnadene med flomforebygging er betydelige. Det dyreste og viktigste tiltaket er ny bru i 
Gamlevegen. Eksisterende hvelvbru har for liten kapasitet for en 200-års flom. Kapasiteten 
må dobles for å tilfredsstille kapasitet etter flomberegninger. En ny bru vil antakelig koste ca 
10 mill kr inkl. mva, Oppland fylkeskommune er eier av brua og er anmodet om å sette dette 
tiltaket opp i sine planer. Gjeldene handlingsplan for fylkesveger 2018-2021, tar ikke høyde 
for ny bru. Rådmannen avventer svar fra Oppland fylkeskommune om dette. Det er svært 
usikkert om Oppland fylkeskommune finner å gå inn med nødvendig midler til ny bru. 
Kommunen vil da selv måtte bekoste ny bru dersom videre utbygging i Trodalen skal kunne 
finne sted. Eksisterende bru er bygget i første halvdel av 1800-tallet og er verneverdig.  
Anslått kostnad for ny bru bør holde uansett hvordan en kapasitetsutvidelse løses. Det vil 
være nødvendig å utrede kostnadene nærmere før en setter i gang med noen som helst 
videre utbygging i Trodalen. 
 
Erosjonssikring og flomvoller (pkt 2 og 3 i rapport) er også nødvendige tiltak for å bygge 
videre Trodal. Dette utgjør en kostnad på ca 3,8 mill kr inkl mva. 
 
Masseavlagringsdammene er kostnadskrevende og som Norconsult beskriver er det noe 
usikkerhet med hensyn på effekt. Legger en til grunn at masseavlagringsdam ovenfor 
Gamlevegen etableres (dam som vil gi effekt for hele vassdraget nedstrøms dammen), vil 
dette medføre en kostnad på ca 6,0 mill kr inkl. mva. 
 
Totalkostnad for flomsikring av Søre Bryhnsåa vil da utgjøre: 

 Ny bru Gamlevegen:    10,0 mill kr. 
 Flomvoller og erosjonssikring:    3,8 mill kr  
 Masseavlagringsdam ovenfor Gamlevegen:   6,0 mill kr 

SUM inkl. mva:    19,8 mill kr. 
 

En samlet sum for å ferdigstille Trodalen boligfelt for bygging av boliger vil dermed komme på 
ca 102 mill kr inkl. mva. 
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Økonomi: 
Kommunestyret vedtok i sak 82-14 pris for salg av råtomt på 25 mill kr. Videre ble prismatrise 
for tomter med et utgangspunkt i totalkostnad på 53 mill kr ekskl. mva godkjent. 
 
I KST-sak om grunnerverv i 2011 skriver rådmannen i sin saksutredning at det legges til grunn 
at boligområdet bygges ut til selvkost. Videre forutsettes det at områder for bolig og 
barnehage må bære deler av grunnkjøpskostnaden for annet areal.  Kjøpesummen skal 
dekkes ved låneopptak, mot senere delvis inndekning ved salg av boligtomter.  
 
Påløpte kostnader er videre fulgt opp i økonomrapportering og budsjettarbeid. Det er til og 
med 2018 budsjettert med 63,5 mill kr inkl mva, for utbygging av Trodal boligfelt. 
 
 
Vurdering: 
Kostnadene for utbyggingen i Trodal har økt betydelig i forhold til opprinnelig kostnadsover-
slag på ca 60 mill kr inkl mva. (53 mill kr + mva i matrise for i KST-sak 82-14). (Mva refusjon en 
del av finansieringen. Salg av tomter er mva-fritt). Med et nytt kostnadsoverslag på ca 102 
mill kr inkl. mva innebærer dette en økning på ca 70 %. 
 
Tidligere forutsetninger har tatt utgangspunkt i at bolig- og barnehageområdet skulle dekke 
alle utbyggingskostnader. En kostnadsdeling med boligområde, tverrforbindelse og 
barnehage bør imidlertid vurderes. Den regulerte barnehagetomten nederst på feltet bør 
kunne belastes med en kostnad på ca 1,0 mill kr(rådmannen antydet i KST-sak 48/11 en pris 
på 3x kjøpspris på 115,-kr m2 for denne tomta). Videre bør grunnerverv for tverrforbindelsen 
inngå i budsjett/regnskap for denne. Ser en på arealbehovet for vegen vil dette utgjøre ca 27 
% av hele arealet (40 da av i alt 150 da + andel av innløsing av Vegstad) og dermed ca 6 mill kr 
av grunnervervet. Noe av vegarealet er også nødvendig for atkomst til boligområdene, men 
3,0 mill kr vil det kunne være aktuelt å belaste tverrforbindelsen med. 50 % av dette vil igjen 
kunne dekkes gjennom anleggsbidrag og utbyggingsavtaler. Flomsikring med bygging av ny 
bru over Søre Bryhnsåa i Gamlevegen er også nødvendig for etablering av tverrforbindelsen 
da en oversvømmelse ovenfor Gamlevegen vil medføre et flomløp langs Trobekken. Vegen 
kan vanskelig anlegges andre steder på grunn av den totale høydeforskjellen mellom 
Kongsvegen og Gamlevegen. Det bør vurderes om noe av kostnadene for brubygging også 
skal belastes tverrforbindelsen.  Dette vil resultere i et noe annet grunnlag for 
selvkostbetrakting for boligområdet. 
 
Kostnadene har nå blitt så høye at rådmannen finner det riktig å vurdere flere alternativer for 
veien videre for Trodalen byggefelt. Rådmannen finner det lite sannsynlig at boligområdet vil 
kunne bygges ut innenfor ett selvkostperspektiv. Spørsmålet blir da hvilken kostnad og risiko 
Øyer kommune skal ta for en videre utbygging. 
 
Rådmannen ser for seg 3 alternativer: 

1. Stanse utbygging og kun ferdigstille trinn 1. 
2. Stanse boligutbygging med trinn1 og etablere tverrforbindelsen mellom Kongsvegen 

og Gamlevegen. 
3. Gjennomføre full utbygging inkl. etablering av tverrforbindelse mellom Kongsvegen 

og Gamlevegen. 
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Alternativ 1: 
Stanser en utbygging nå vil dette sannsynligvis medføre et «tap» på ca 31 mill kr.  Oppar-
beidede tomter inkl. barnehagetomta antas å ha en verdi på ca 16 mill kr. Og totalkostnaden 
som er påløpt pr. dato er ca 52 mill kr inkl mva. Herav er ca 5 mill kr mva som er refundert. 
Dvs en nettokostnad på 47 mill kr. Rentekostnader kommer i tillegg og er estimert til ca 5,5 
mill kr pr 01.11.2018 (når 24 av 69 enheter solgt). Da er renter for hele grunnervervet og all 
utbygging medtatt. Rentekostnader bør beregnes alene for kostnadene for utbygging av 
boligområdet, da det er disse som er interessante for et selvkostregnskap for boligområdet. 
Dersom kostnader for grunnerverv til tverrforbindelse og barnehagetomt inkl. rente-
kostnader for disse trekkes ut, reduseres «tapet» med ca 5 mill kr. Rådmannen forutsetter da 
at det kun vil være mindre arbeider med erosjonssikring i Søre Bryhnsåa samt ivaretakelse av 
overvann ovenfor trinn 1, som vil være nødvendig. 
 
Alternativ 2: 
Tverrforbindelsen mellom Kongsvegen og Gamlevegen er et planlagt veganlegg for å spre 
trafikk fra sentrum til hytteområdene og redusere trafikk langs Gamlevegen. Gamlevegen 
mellom Trodal og Korsen skal etter kommunedelplan Øyer Sør opprettholdes som grusveg 
med de miljøeffekter dette innehar. Trafikken langs Gamlevegen bør være så liten som 
mulig. 
 
Tverrforbindelsen utløser også behov for flomsikringstiltak i form av ny bru over Søre 
Bryhnsåa i Gamlevegen. Dette tiltaket er så kostbart at rådmannen ikke anser det forsvarlig å 
sette i gang dette veganlegget dersom kostnaden for flomsikring skal dekkes av veganlegget 
alene. 
 
Alternativ 3: 
En full utbygging som opprinnelig planlagt og med nødvendige flomsikringstiltak vil medføre 
en kostnad på ca 102 mill kr inkl mva. Nettokostnaden etter mva-refusjon vil komme på ca 86 
mill kr. Risikoen ved å gjennomføre dette ligger i markedsprisen og etterspørselen etter 
boliger. Vår avtalepartner Nordbolig AS mener at det er et marked, men både pris og 
fremdrift er usikre. Det er nok mulig å justere prisen for resterende enheter noe, men rea-
listisk sett vil nok en sluttsum på ca 65 mill kr være det en kan ha håp om å oppnå (ca 25% 
høyere enn forutsatt i prismatrise, jfr. KST-sak 82/14. Ser en bort fra rentekostnaden vil da 
sluttresultatet bli negativt med ca 21 mill kr. En har da også fått etablert tverrforbindelsen. 
Som nevnt over kan etablering av tverrforbindelsen utløse en finasiering på 50 % av netto-
kostnaden for denne, i form av anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler. Dvs en ytterligere 
reduksjon på ca 9,5 mill kr (50 % av nettobeløp av 15 mill kr inkl. mva, 50 % av andel 
grunnerverv og 50 % av andel bru i Gamlevegen). 
 
For kommunen sin del vil fremdrift være svært viktig. Ved å forskuttere 86 mill kr vil rente-
kostnaden pr år ved 2,5 % rente være 2,1 mill kr. Rentekostnad bør kun medtas for boligut-
byggingen for å få frem totalkostnad for prosjektet i forhold til selvkostprinsippet. Noen 
kostnader kan antakelig kompenseres ved prisstigning i boligmarkedet, men her vil etter-
spørselen igjen ha en betydning. En må anta at det vil være en kontinuerlig utbygging i om-
rådet og at rentekostnaden derfor reduseres år for år.  
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Tabell nedenfor viser kostnader, fordelt på byggeformål (i hele 1.000 kr)  
 
Investering\formål Boliger Barnehage Tverrforbindelse SUM
Grunnerverv 18 000 1 000 3 000 22 000
Planlegging og 
infrastruktur 45 000 15 000 60 000
Flomtiltak 15 000 5 000 20 000
SUM inkl. mva 78 000 1 000 23 000 102 000
MVA-kompensasjon 12 000 4 000 16 000
SUM ekskl. mva 66 000 1 000 19 000 86 000
Rentekostnad 12 000 12 000
Salg av tomter -65 000 -65 000
Anleggsbidrag -9 500 -9 500
Resultat 13 000 1 000 9 500 23 500  
 
 
Målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel lå til grunn da Trodalsprosjektet ble i gangsatt. 
Daværende kommuneplan hadde som føring en befolkningsvekst på 0,5 % per år, og for å 
oppnå dette var det et definert mål å ha god tilgang på klargjorte boligtomter i begge sogn. 
  
Kommuneplanens samfunsdel 2014-2025 har en målsetting om 6000 innbyggere i Øyer innen 
2025. Dette er en svært ambisiøs målsetting som tilsier over 2 % årlig vekst. Det er behov for 
å justere måltallene for folketallsutvikling. Øyer er fortsatt en av få kommuner i 
Gudbrandsdalen med befolkningsvekst, og det legges til grunn en årlig vekst på 0,5 % i fram-
lagt økonomiplan 2019-2022 (handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel).  
For å tilrettelegge for befolkningsvekst heter det i gjeldende kommuneplan: 

  
Utvikle sentrumsnære og attraktive boligområder gjennom areal-/boligplanlegging 
og aktiv utbygging.  

  
Å sikre god tilgang til boligtomter for å oppnå boligbygging og befolkningsvekst har vært og 
er en politisk målsetting i kommunen. Ved å ta en aktiv rolle som i Trodalsprosjektet legges 
det opp til at Øyer kommune skal tiltrekke seg nye innbyggere, både gjennom nyinnflytting i 
Trodal, og ved at innbyggere i kommunen flytter til Trodal og eiendommer andre steder i 
kommunen legges ut for salg. Tilflytting og økt folketall gir positive økonomiske effekter, 
gjennom økt rammetilskudd (innbyggertilskudd) og økt skatteinngang. På sikt vil kommunen 
også få økte eiendomsskatteinntekter, etter fritaksperioden på 10 år for nye boliger.  
  
Sammenlignet med andre kommuner i vår region har Øyer fortsatt en forholdsvis ung befolk-
ning. Dette er gunstig med tanke på andel innbyggere i den inntektsskapende aldersgruppa. 
Det forventes at Trodalsprosjektet vil kunne ha positiv effekt på demografiutvikling i 
kommunen framover.  
 
Det er mange risikomomenter i å videreføre full utbygging av Trodal boligområde. Rådman-
nen mener imidlertid at kommunen ved å gjennomføre prosjektet (alternativ 3) vil få det 
resultatet som gir det beste økonomiske resultatet totalt. Skrinlegges Trodalsprosjektet vil 
kostnader også påløpe ved evt. etablering av andre sentrumsnære boligområder. Det er 
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heller ikke mange aktuelle sentrumsnære områder tilgjengelige uten å måtte ta av dyrket 
mark. 
 
Kostnadsbildet må kvalitetssikres nærmere før en setter i gang med videre utbygging. 
Detaljerte kostnadsoverslag for infrastruktur og flomtiltak må utarbeides 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar at hovedprinsipp om full utbygging av Trodal boligområde 
inkl. tverrforbindelse og flomsikringstiltak gjennomføres. 

 
2. Før arbeider i marka settes i gang må rådmannen kvalitetssikre kostnadsoverslag for 

videre utbygging inkl. flomsikringstiltak, søke å avklare fylkeskommunens deltakelse i 
en ny bru Over Søre Bryhnsåa og på denne bakgrunn legge frem et detaljert budsjett 
for resterende utbygging i Trodal for kommunestyret, til godkjenning i løpet av 1. 
tertial 2019. 

 
 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
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25 ÅR ETTER OL/PL 
SØKNAD OM STØTTE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/2511     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Lillehammer region Vekst v/Øivind Pedersen, datert 12.11.2018 
 
 
Sammendrag: 
Lillehammerregionen Vekst planlegger markering av 25-årsjubileet for Lillehammer-OL 1994. 
Rådmannen foreslår at Øyer kommune støtter arrangement med kr. 100 000, og deltakelse i 
arrangementskomiteen. 
 
Saksutredning: 
Det planlegges en markering av 25-årsjubileet for Lillehammer-OL 1994 over 3 dager i februar 
2019.  
Fredag 15.2. blir en seminar-/fagdag under ledelse av NIF/NOM/INN 
Lørdag 16.2. blir folkefest med sceneprogram og Fakkelprisen 
Søndag 17.2. blir det et marked 
 
Det arbeides med markedsføringsavtale gjennom GD og Lillehammer Sentrum Drift. NRK 
jobber med et eget opplegg for dekning av jubileet. 
 
Finansiering skjer via arenakommunene, fylkeskommunene, samt sponsorbidrag og private 
tilskudd. 
 
Målet er å gjenskape noe av stemningen fra 1994, og det arbeides også med å få på plass 
flere medaljevinnere til arrangementet. 
 
 
Vurdering: 
Øyer kommune har nydt godt av den satsingen som kom i gang med Lillehammer-OL. Mye av 
grunnlaget for reiselivssatsingen i regionen skyldes den posisjon som Lillehammerregionen 
skaffet seg gjennom utviklingen og fokus i de 16 dagene i februar 1994. Det vil være naturlig 
at Øyer kommune bidrar til den oppmerksomheten et jubileum vil skape, og videre være en 
del av det olympiske felleskapet. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Søknad om støtte til 25-årsjubileum for OL/PL 1994 innvilges med kr. 100 000. Midlene 
dekkes på følgende måte: 
Kr. 50 000 dekkes over formannskapets bidragskonto, denne vil da stå i kr. 0,- for 2018 
Kr. 50 000 dekkes ved å belaste disposisjonsfond, dette reduseres da til kr. 22 944 045 (saldo 
pr. 27.11.18 kr. 22 994 045) 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2019 
PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 18/2207     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/18 Formannskapet 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Handlingsprogram for 2018 
2. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2019 til Kommunedelplan for Kultur og 

fritid 2016 – 2025 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Kommunedelplan Kultur og fritid 2016 -2025 
2. Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening, Hafjell Freepark AS, Gudbrandsdal 

sportsskyttere, og Øyer kommune. 
 
Sammendrag: 
Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for kultur og fritid 2016-2025 skal rulleres årlig. 
Det er innkommet 11 spillemiddelsøknader for 2019; 9 for ordinære anlegg og 2 for 
nærmiljøanlegg. 
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr 103 med endringer av 21. juni 2002 nr 37. 
Kulturdepartementet og fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra 
Norsk Tipping – de midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk 
aktivitet i kommunene. 
 
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene 
som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene prioriteres i følgende to 
kategorier. 
 
 Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
 Nærmiljøanlegg 
 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk. 
 
Idretten er involvert i prosessen hvor idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til 
felles prioriteringssamarbeid. Dette for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større, 
samfunnsmessig perspektiv. 
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Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha tinglyst leieavtale på minimum 30 år, 
for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For søknader om støtte av anlegg med store bygge- og 
driftskostnader (f.eks. svømmehaller, idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller 
fylkeskommune som eier. 
 
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. 
Tilskuddet er begrenset oppad, varierende for type anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene ½ 
av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 pr anleggsenhet. 
 
Øyer kommune 
Kommunedelplan idrett og friluftsliv er erstattet av Kommunedelplan Kultur og fritid for 
2016-2025. Planens handlingsprogram rulleres årlig. Kulturdepartementet (KUD) stiller krav 
om at anlegg det søkes spillemidler til må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne 
tas i betraktning ved den årlige tildelingen. 
 
I flg. veileder fra KUD om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798) 
defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlig endringer, uten krav 
om offentlig høring. Det å endre prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og 
mindre ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom den er innenfor planens mål og 
strategier. 
 
Ved rullering av handlingsprogrammet forholder kommunen seg til de faktiske søknader. Det 
kom i år inn 11 søknader om spillemidler innen fristen; 4 nye, resten fornyede søknader fra 
tidligere år. Det er 2 søknader til nærmiljøanlegg og 9 til ordinære anlegg. 
 
Ordinære anlegg 
Hafjell Freepark AS 
Fornyet søknad på freestyleanlegg i Hafjell. 
 
Øyer – Tretten Idrettsforening 
Fornyet søknad på snøproduksjonsanlegg på Mosætertoppen. 
Fornyet søknad på 2,5 km rød løype Mosætertoppen. 
Fornyet søknad på idrettshus m/lager på Øyer idrettsplass (jfr. søknad om tilskudd og 
forskuttering av spillemidler KST 108/18 29.11.18). 
Fornyet søknad på stadionbru på Mosætertoppen. 
Ny søknad på rulleskianlegg på Mosætertoppen. 
 
Gudbrandsdal sportsskyttere 
Ny søknad på Skarsmoen skytterbane internasjonal 50 m. Det knytter seg stor usikkerhet til 
denne søknaden, da den ikke er fullfinansiert.  
 
Øyer kommune 
Ny søknad på rehabilitering av Tretten Idrettshall. 
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Ny søknad på rehabilitering av Rolla bru. Det knytter seg noe usikkerhet til denne søknaden, 
bl.a. med tanke på full finansiering. Om prosjektet ikke blir fullfinansiert i denne omgang vil 
søknaden utsettes ett år, og trekkes fra årets prioritering. Avklares innen oversending for 
videre behandling i Oppland fylkeskommune, og prioritering vil da omrokeres. 
 
Nærmiljøanlegg 
Øyer – Tretten Idrettsforening 
Fornyet søknad på flerbruksanlegg Øyer idrettspark. 
Fornyet søknad på del 4 Granrudmoen aktivitetspark. 
 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur og 
fritid. Utvikling av arenaene på Mosætertoppen, i Hafjell og på Granrudmoen styrker 
Øyers stilling som vintersportdestinasjon og helårsdestinasjon. Utvikling av gode 
nærmiljøanlegg underbygger også kommunes strategi for økt tilflytting. 
 
På grunnlag av søknader og tidligere års prioriteringer foreslår rådmannen at rullering av 
handlingsprogrammet for 2019 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 – 2025 vedtas 
med følgende prioriteringer innenfor de to kategoriene: 
 
Ordinære anlegg:       Søknadssum 
Hafjell Freepark AS Slopestyle, ski- og boardercross  kr. 2 000 000 
ØTI Mosætertoppen Snøproduksjon     kr. 1 000 000 
ØTI Mosætertoppen Skiløype 2,5 km rød    kr.    373 000 
ØTI Øyer idrettspark idrettshus/lager    kr. 2 200 000 
ØTI Mosætertoppen Skibru      kr. 1 000 000 
Øyer kommune rehabilitering Rolla bru (ny)   kr.    500 000 
Øyer kommune rehabilitering Tretten Idrettshall (ny) kr.    345 000 
Gudbrandsdal sportsskyttere 50 m bane (ny)  kr. 1 631 000 
ØTI Mosætertoppen rulleskiløype (ny)   kr. 2 450 000 
 
Nærmiljøanlegg: 
ØTI Øyer idrettspark Flerbruksanlegg    kr.    300 000 
ØTI Granrudmoen aktivitetspark del 4    kr.    243 000 
 
Øyer har mange søknader på spillemidler, etterslepet på tilgjengelige midler i forhold til 
omsøkt behov er stort. Prioriteringsrekkefølgen påvirkes av at noen søknader fornyes for 
andre eller tredje gang, og skyver derfor nye søknader nedover på lista. 
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for 
oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre saksbehandling, jfr. tidligere 
kommentarer. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2019 

tilknyttet Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 – 2025, datert 27.11.18, og gir 
påtegning om spillemidler for 2019. 

 
2. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 

 
Ordinære anlegg:  
Hafjell Freepark AS Slopestyle, ski- og boardercross 
ØTI Mosætertoppen Snøproduksjon   
ØTI Mosætertoppen Skiløype 2,5 km rød  
ØTI Øyer idrettspark idrettshus/lager 
ØTI Mosætertoppen Skibru  
Øyer kommune rehabilitering Rolla bru (ny)  
Øyer kommune rehabilitering Tretten Idrettshall (ny) 
Gudbrandsdal sportsskyttere 50 m bane (ny) 
ØTI Mosætertoppen rulleskiløype (ny) 

 
Nærmiljøanlegg: 
ØTI Øyer idrettspark Flerbruksanlegg  
ØTI Granrudmoen aktivitetspark del 4  

 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for 
oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre saksbehandling. 

 
3. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg og aktiviteter avhenger av særskilt 

behandling av søknad. 
 
4. Utbetaling av evt. kommunalt tilskudd skjer gjennom prioritering ved årlig behandling av 

økonomiplan og årsbudsjett. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 


