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SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2018, PRIORITERING 
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 17/2242     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2018 til Kommunedelplan for kultur og 
fritid 2016-2025 
2. Handlingsprogram for 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Kommunedelplan idrett og friluftsliv og Kulturplan kultur og fritid 2016-2025 
2. Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening og Hafjell Freepark AS 
 
Sammendrag: 
Handlingsprogrammet for idrett og friluftsliv i Kommunedelplan for kultur og fritid 2016-
2025 skal rulleres årlig. Handlingsprogrammet er tatt inn i ny kommunedelplan for kultur og 
fritid høsten 2016. 
 
Det er innkommet 10 spillemiddelsøknader for 2018; 7 for ordinære anlegg og 3 for 
nærmiljøanlegg. Rådmannen ber Formannskapet vedta prioritert rekkefølge av søknadene. 
 
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. 
Maksimalt tilskudd er generelt kr. 1 000 000. For større anlegg, som kunstgressbanen på 
Øyer idrettspark, er andre satser gjeldende – nærmere bestemt kr. 2 500 000. For 
nærmiljøanlegg er satsene ½ av godkjent kostnad, med øvre grense på kr. 300 000 pr 
anleggsenhet. 
 
Øyer kommune 
Handlingsprogram for idrett og friluftsliv i Kommunedelplan Kultur og fritid for 2016-2025 
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. Ny 
søknadsportal for spillemidler ble lansert av KUD 1.10.17. På grunn av dette ble lokal 
søknadsfrist satt til 1.11. – som ble forlenget til 15.11. på grunn av noen tekniske 
innkjøringsproblemer med den statlige søknadsportalen. Det har i år kommet inn 10 
søknader om spillemidler innen fristen; 2 nye, resten fornyede søknader fra tidligere år. Det 
er 3 søknader til nærmiljøanlegg og 7 til ordinære anlegg. 
 
Øyer-Tretten Idrettsforening 
ØTI med undergrupper fornyer og søker om nye spillemidler. 
 
Øyer Idrettspark: 
Fornyer søknad på kunstgress (fikk tildelt kr. 1 133 000 i 2017), prosjektet er eksisterende 
med vanningsanlegg fra vår 2017. Fornyet søknad på redskapshus, behov for mere lagring i 
forbindelse med drift og arrangement. Fornyet søknad om flerbruksanlegg, ferdigstilt 
sommer 2017. Dette er flerbruksaktivitetsflater på området nord og sør på Øyer 
Idrettsparken. 
 
Granrudmoen Aktivitetspark: 
Fornyet søknad på del 4 styrkeapparater/parkouranlegg, ferdigstilles i 2018. Del 1, 2 og 3 er 
eksisterende og ble ferdigstilt høst 2016. 
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Mosetertoppen: 
Fornyede søknader på skiløype Haugan, skiløype Mosetra og snøproduksjonsanlegg. Ny 
søknad om skibru på stadionområdet på Mosetertoppen. 
 
Hafjell Freepark AS 
Freestyleanlegg Hafjell: 
I forlengelse av arbeidet med Nasjonalanleggsstatus i Hafjell har Oppland Skikrets, Hafjell 
alpinsenter og Øyer kommune dannet selskapet Hafjell Freepark AS for å stå for 
opparbeidingen av et freestyleanlegg i Hafjell som imøtekommer kravene til bl.a. YOG 
Lillehammer 2016. Anlegget er ferdigstilt og søknaden fornyes for 2018. 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur 
og fritid. Utvikling av arenaene på Mosetertoppen, 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 2018 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025 vedtas 
med følgende prioriteringer innenfor de to kategoriene: 
 
Ordinære anlegg:      Søknadssum 
ØTI Øyer idrettspark Kunstgressbane kr. 2 197 000 (kr. 1 133 000 tildelt 

i 2017) 
Hafjell Freepark AS Slopestyle, ski- og boardercross  kr. 2 000 000 
ØTI Mosætertoppen Snøproduksjon    kr. 1 000 000 
ØTI Mosætertoppen Skiløype Haugan    kr.    450 000 
ØTI Mosætertoppen Skiløype 2,5 km rød    kr.    375 000 
ØTI Øyer idrettspark Redskapshus (ny)   kr.    492 000 
ØTI Mosætertoppen Skibru (ny)    kr. 1 830 000 
 
Nærmiljøanlegg:  
ØTI Øyer idrettspark Skiløype     kr.    300 000 
ØTI Øyer idrettspark Flerbruksanlegg   kr.    235 900 
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. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018 

tilknyttet Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025, datert 24.11.17, og gir 
påtegning om spillemidler for 2018. 

2. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
 
Ordinære anlegg: 
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1. ØTI Øyer idrettspark Kunstgressbane 
2. Hafjell Freepark AS Slopestyle, ski- og boardercross  
3. ØTI Mosætertoppen Snøproduksjon  
4. ØTI Mosætertoppen Skiløype Haugan  
5. ØTI Mosætertoppen Skiløype 2,5 km rød  
6. ØTI Øyer idrettspark Redskapshus 
7. ØTI Mosætertoppen Skibru (ny) 
 
Nærmiljøanlegg:  
1. ØTI Øyer idrettspark Skiløype  
2. ØTI Øyer idrettspark Flerbruksanlegg 
3. 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 
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SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: GONSTAD MASKIN OG MEK V/KNUT ERIK JAKOBSEN 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/2243     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 01.11.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Søker har bygget et mekanisk verksted i Musdalen. Han har fått  lån og tilskudd fra 
Innovasjon Norge til bygget. Det søkes om kr 50.000,- til oppstart og innkjøp av utstyr og 
maskiner. Rådmannen innstiller på tilskudd kr 50.000,-. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Søker tok over maskinvirksomheten etter sin far i en alder av 18 år da han ikke fikk 
lærlingeplass. Han har utviklet denne videre, og i tillegg satset og bygget et mekanisk 
verksted på gården i Musdalen. Til byggingen fikk han lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.  
 
Fakta: 
Verkstedet vil supplere entreprenørvirksomheten samt utvide muligheten for oppdrag 
tilknyttet denne og andre næringer. Den vil også gi virksomhet i stille perioder, som 
vinterstid. 
 
Markedsmessig timepris på verksted er 6-700,-/ time. Vi vil ligge på ca. 550,-/time. Med 
1.400 fakturerte timer/ mann gir dette en potensiell omsetning på to mann på  
kr 1.540.000,-/år. Dette kommer til tillegg til omsetningen på entreprenøraktiviteten. Denne 
var på ca 500.000,- siste halvår 2016 på en mann. 
Lønnskostnader pr mann er ca 500.000,-/år. Søker kalkulerer med  et dekningsbidrag på  
kr 270.000- pr mann. 
 
Søker har fått et tilskudd på kr. 533.000,- fra Innovasjon Norge ifm bygging av verksted til et 
budsjett på kr. 2.133.000,-. Et eventuelt tilskudd på kr. 50.000,- fra næringsfondet på et 
budsjett på kr. 870.000,- gir i så fall samlet et offentlig tilskudd på kr. 583.000,- på et 
totalbudsjett på kr. 3.003.000,-, tilsvarende 19,4%. 
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Vurdering: 
Det er viktig med gründere og nye arbeidsplasser. I tillegg har etableringen vist at det er et 
marked for disse tjenestene. Det er svært positivt at en så ung person tør å satse og 
etablere egen arbeidsplass. Det er i tillegg svært positivt at etableringen er i Musdalen 
Rådmannen er derfor positiv til søknaden. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Gonstad Maskin gis et tilskudd på kr. 50.000,-. 
 

2. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 

3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
 

4. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i 
kommunen innen ettårsfristen. 

 
5. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
6. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
SØKER: EVENTPARTNER NORGE AS 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: U63  
Arkivsaksnr.: 17/2039     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling med vedlegg mottatt 04.10.2017 
Uttalelse fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal mottatt 25.10.2017 
Uttalelse fra Lensmannen i Øyer mottatt 25.10.2017 
Uttalelse fra Skatteoppkreveren i Askim og Skiptvet mottatt 30.10.2017 
Uttalelse fra Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor mottatt 31.10.2017 
 
 
Sammendrag: 
EventPartner Norge AS ved daglig leder Ole Retteraasen innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Kramprud Gård, Kramprudveien 21, 2636 Øyer i 
perioden 05.01.2018 til 18.04.2018. 
 
Saksutredning: 
EventPartner Norge AS ved daglig leder Ole Retteraasen skal leie Kramprud Gård, 
Kramprudveien 21, 2636 Øyer i perioden 05.01.2018 til 18.04.2018.  
 
Leietaker skal arbeide aktivt med å skape aktivitet på Kramprud. Med dette menes å skaffe 
kunder som overnatter og spiser på gården, samt tilrettelegge for eventer. Det skal også 
arrangeres selskap på gården uten overnatting, selskapsstørrelse er max 30 personer. 
 
Det søkes om skjenketid fra kl 08.00 – 03.00. 
 
Skjenkestyrer og ansvarlig leder Ole Retteraasen har godkjent kunnskapsprøve om 
alkoholloven. 
Stedfortreder Aleksander Bjørkli har godkjent kunnskapsprøve om alkoholloven. 
Styrer for serveringsbevillingen Sten Ihlebakke har godkjent etablererprøve. 
 
Vurdering: 
EventPartner Norge AS ved daglig leder Ole Retteraasen har inngått avtale om å leie 
Kramprud Gård i perioden 05.01.2018 til 18.04.2018. 
 
Under pkt 7 om Fast skjenkebevilling i Øyer kommunes Retningslinjer  for salg og skjenking 
av alkoholholdig drikk 2016-2020 heter det bla: 
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«Steder med følgende driftskonsept kan innvilges fast skjenkebevilling: 

 Hoteller, moteller, pensjonat, gardsturisme, spiserestauranter, og selskapslokaler kan 
gis: Alminnelig skjenkebevilling for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3  

 Kafeer, kafeteriaer, kroer, pizzeriaer kan gis : Alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gr. 1 og 2. Til sluttede selskap: Alkoholholdig drikk gr. 3.  

 Pub og diskotek: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gr. 1 og 2.  

 Utendørs skjenking av alkohol kan gis i naturlig tilknytning til et fast skjenkested.. 
Utearealet skal være tydelig avgrenset. Det kan gis alminnelig skjenkebevilling 
utendørs for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3».  

 
Under pkt 7 om Skjenketider i Øyer kommunes Retningslinjer  for salg og skjenking av 
alkoholholdig drikk 2016-2020 heter det bla: 
«Det kan innvilges følgende skjenketider for hvert enkelt skjenkested ut fra en 
helhetsvurdering av driftskonseptet og innkomne uttalelser: 

 Alkoholholdig drikk gr.1 – mellom kl 08.00 – 03.00 

 Alkoholholdig drikk gr.2 – mellom kl 08.00 – 03.00 

 Alkoholholdig drikk gr.3 – mellom kl 13.00 – 02.00 
 
Søknaden har vært forelagt Lensmannen i Øyer til uttalelse og han hadde ingen merknader 
til søknaden. 
 
Søknaden har også vært forelagt skattemyndighetene til uttalelse og det framkom ingen 
merknader. 
 
Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og rådmannen mener at Kramprud Gård 
kommer inn under de retningslinjer som foreligger for innvilgelse av serverings- og 
skjenkebevilling. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
EventPartner Norge AS ved daglig leder Ole Retteraasen innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Kramprud Gård med adresse Kramprudvegen 21 
i Øyer for perioden 05.01.2018 til 18.04.2018. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Ole Retteraasen godkjennes som skjenkestyrer med Aleksander Bjørkli  som stedfortreder. 
Sten Ihlebakke godkjennes som styrer for serveringsbevillingen. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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SØKNAD OM ALPIN VM - NORSK PROSESS MOT Å BLI KANDIDAT 
 
 

Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2426     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Norges Skiforbund (NSF) sin beskrivelse og kravspesifikasjon av den norske prosessen for å 
bli kandidat til å søke Alpin VM, datert 14.august 2017.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
I denne saken inviteres partene til å vedta at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke 
Alpin VM. Partene som samarbeider om dette er Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, Øyer kommune, 
Ringebu kommune, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Oppland Idrettskrets, 
Visit Lillehammer AS og Alpinco AS.  Det inviteres også til å bidra med midler til finansiering 
av prosessen.  
 
I tillegg til Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell har Narvik og Hemsedal meldt sin interesse for å bli 
norsk kandidat til å søke Alpin VM. Norges Skiforbund (NSF) vil avgjøre hvem som skal bli 
norsk kandidat og om det skal søkes internasjonalt. Hvis det skal søkes internasjonalt startes 
en ny prosess.  
 
Saksutredning: 
Alpin VM er et stort arrangement som aldri har vært arrangert i Norge. Hafjell-Lillehammer-
Kvitfjell har tidligere fremmet søknader i 2001, 2003, 2005 og 2007. En ny søknad ble sendt 
Norges Skiforbund (NSF) i 2011, men ble skrinlagt av NSF på grunn av arbeidet med OL i Oslo 
2022.  
 
Alpin VM arrangeres annet hvert år i første halvdel av februar. Det er Norges Skiforbund 
(NSF) som avgjør hvilke arrangørsted som skal velges i Norge og om det skal søkes 
internasjonalt. Som grunnlag for avgjørelsen av arrangørsted har Norges Skiforbund hatt 
felles møte med kandidatene, arrangert felles studietur til Åre som skal arrangere Alpin VM i 
2019 og presentert et felles opplegg med 18 temaer/emner hver av kandidatene skal 
besvare. Fristen for å gi sine svar er 20.mars 2018.  
 
Etter avgjørelsen om valg av arrangørsted i Norge, vil det avgjøres om det skal søkes 
internasjonalt. Søkes det internasjonalt og en vinner frem vil det skje en tildeling fra FIS til 
Norges Skiforbund og valgt arrangørsted. Vinner en frem i Norge vil det startes en ny prosess 
hvis en skal søke internasjonalt. Det er FIS som eier alle TV- og markedsrettigheter til VM. 
Arrangør av VM har avslutningsrennene i World Cup året før VM.    
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Hvilke Alpin VM som skal søkes vil bli avgjort etter at VM i nordiske grener er avgjort, der 
Trondheim er norsk søker. Fører søknaden fra Trondheim frem og de tildeles VM i nordiske 
grener i 2023 kan det åpnes for å søke Alpin VM i 2025. Fører ikke Trondheim sin søknad 
frem vil de søke på nytt for 2025 og første mulighet vil da være 2027.  
 
Vurdering: 
Alpin VM i Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell vil være basert på oppgradert gjenbruk etter 
Lillehammer OL i 1994, det legges opp til et nøkternt arrangement med et unikt folkeliv. 
Hafjell og Kvitfjell er nasjonalanlegg for alpint i Norge. Begge anleggene er vesentlig 
oppgradert i tiden etter 1994 og i daglig bruk til arrangementer og treninger for alpinlag fra 
hele Norge. Søknad om Alpin VM vil være et tiltak som støtter opp under 
nasjonalanleggene, rekruttering til alpinsporten og målene i Regional Næringsplan for 
Lillehammerregion « Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser». 
En bredt sammensatt interimsgruppe har i en tid arbeidet med organisering og finansiering 
av søknaden. Skulle Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell bli valgt som norsk arrangørsted og det 
besluttes å søke internasjonalt, vil det bli fremmet en ny sak om organisering og 
finansiering. 
 
I den norske prosessen foreslås det at sekretariatsoppgavene ivaretas av arrangørselskapet 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS og at disse leier inn bistand etter behov.  
 
Det opprettes en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, 
fylkeskommunen, arrangørselskapet, anleggseier, reiselivsselskapet og idrettskretsen.  
Styringsgruppe: Brit K. Lundgård, Øyer Kommune, Arne Fossmo, Ringebu Kommune, Espen 
G. Johnsen, Lillehammer kommune, Ove Gjesdal, Visit Lillehammer AS, Jahn Petter Dahlum, 
Hafjell Kvitfjell Alpin AS, Odd Stensrud, Alpinco AS og Ole Kristian Kirkerud, Oppland 
Skikrets. 
 
I tillegg til styringsgruppen opprettes arbeidsgrupper, foreløpig er disse gruppene etablert: 
Teknisk gruppe, WOW(Festival- og arrangementsgruppe) og Legacy. Det arbeides med 
bemanning av gruppene. 
 
Finansiering av den norske prosessen. Det er lagt til grunn en total kostnad på den norske 
prosessen for Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell på kr. 500.000,- fordelt over 2017 og 2018. 
Pengene skal bl.a. benyttes til kjøp av bistand fra bl.a. Hanne Viig Syversen som tidligere har 
jobbet med søknader om OL, World CUP og VM innen alpint og nordiske grener.  
 
Forslag til finansieringsplan:  
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  Andel 2017 2018 Sum 

 Øyer 
kommune  

          
1             25 000             25 000             50 000  

 Ringebu 
kommune  

          
1             25 000             25 000             50 000  

 Lillehammer 
kommune  

          
1  

           25 000             25 000             50 000  

 Oppland 
fylkeskommune  

          
1  

           25 000             25 000             50 000  

 Hafjell  
          
1             25 000             25 000             50 000  

 Kvitfjell  
          
1             25 000             25 000             50 000  

 Visit 
Lillehammer  

          
0,5 

           12 500             12 500             25 000  

 Hafjell- Kvitfjell 
Alpin AS  

          
3,5 

           87 500             87 500           175 000  

 Sum  
        
10           250 000           250 000           500 000  

 

 
Kommunens andel av finansieringen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saldo på fondet 
pr. 28.11.2017 er kr 19.087.769,-. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke  
Alpin VM.  

2. Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene.  
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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LEDERAVTALE RÅDMANN 
 
 

Saksbehandler:  Brit K. Lundgård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2421     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Lederavtale 2018 for Rådmann 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger ordfører frem forslag til lederavtale med Rådmann for 2018.  
Øyer kommune som arbeidsgiver for rådmann, som tjenesteyter og organisasjon, 
anerkjenner og vektlegger betydning av godt lederskap i alle ledd.  
 
Lederavtalen er kommunens verktøy for å følge opp rådmann på en strukturert måte 
samtidig som den skal bidra til gjensidig forventningsavklaring mellom folkevalgt nivå og 
administrasjonens øverste leder.  
 
Lederavtalen er et tillegg til arbeidsavtalen mellom rådmannen og Øyer kommune.  
Hensikten med lederavtalen er grunnlag for vurdering og evaluering av hvordan de 
generelle kravene til rådmannen er etterlevet. 
Lederavtalen er videre et verktøy for å definere resultatmål og evaluere oppnåelsen av 
disse.  
 
Lederavtalen er behandlet i fellesskap mellom rådmann, ordfører og opposisjonsleder i 
medarbeidersamtalen 21.11.2017. 
Et omforent felles utkast legges frem for formannskapet før undertegning. 
Inngått avtale vil refereres i kommunestyret.  
Avtalen er ikke unntatt offentlighet.  
 
Vurdering: 
Øyer kommune ved ordfører mener vedlagt lederavtale vil være et godt verktøy for 
oppfølging av Rådmann i 2018. Den vil og klargjøre forventninger og samspillet mellom 
politikk og administrasjon.  
Lederavtalen vil følges opp med to formelle utviklingssamtaler gjennom året, der ordfører 
og opposisjonsleder møter rådmann.  
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Ordførerens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner lederavtalen og gir ordfører fullmakt til å signere den.  
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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HØRINGSSVAR - NY LOV FOR DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS- OG LIVSYNSSAMFUNN 
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2267     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev fra Kulturdepartementet 25.9.17 
Spørsmålene til høringen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec1   
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram høringssvar på ny lov om tros- og livssynssamfunn. 
Høringsbesvarelsen er utformet på en slik måte at departementet har listet opp en rekke 
spørsmål de ønsker svar på. Kommunen velger selv hvilke spørsmål de ønsker å svare på og 
uttale seg om. Rådmannen ber kommunestyret stille seg bak høringsuttalelsen. 
 
Saksutredning: 
Kulturdepartementet har sendt på høring forslag om endringer som innebærer en samlet 
revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De 
gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås 
opphevet og erstattet av en felles lov. Forslaget innebærer samordning og forenkling av 
lovgivningen og de lovregulerte finansieringsordningene. Det fremmes også forslag om 
justeringer i ekteskapsloven og gravferdsloven. En særskilt lovgivning for Den norske kirke 
foreslås videreført i samsvar med Grunnloven § 16, nå i form av et eget lovkapittel med 
rammelovbestemmelser for Den norske kirke. 
 
I lovproposisjonen om omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt (Prop. 55 L 
(2015–2016)) varslet departementet en helhetlig gjennomgang av tros- og livssynsfeltet, der 
blant annet finansieringsordningene for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 
skulle vurderes i sammenheng. Utover en gjennomgang av finansieringsordningene for alle 
tros- og livssynssamfunn, mente departementet at også de andre delene av lovgivningen for 
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn burde gjennomgås samlet. 
Departementet varslet at en ville komme tilbake til dette som egen sak når den kirkelige 
forvaltningsreformen med omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt var 
gjennomført, og uttalte at målet var én helhetlig lov for alle tros- og livssynssamfunn. I det 
foreliggende høringsnotatet er det gjort rede for de problemstillingene en slik reform reiser 
og de lovforslagene den aktualiserer. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat/id2573051/sec1
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Spørsmålene departementet ønsker svar på (enig/uenig) er følgende: 
 

Lovens formål og medlemskapsspørsmål 
1. Dagens tre lover erstattes av én felles lov om tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 6, 8, 

18 og § 1. 
2. Lovens formål skal være å understøtte tros- og livssynssamfunnene, jf. kap. 7 og § 1. 
3. Loven skal definere tros- og livssynssamfunn som "sammenslutninger for felles 

utøvelse av en religiøs tro eller et sekulært livssyn", jf. kap. 7 og § 1. 
4. Den gjeldende lovregulerte ordningen om barns tilhørighet til tros- og 

livssynssamfunn oppheves, jf. kap. 18 og §§ 2 og 3. 
 
Registrering og tilskudd 

5. Det settes som krav for registrering av tros- og livssynssamfunn at samfunnet må ha 
mer enn 500 medlemmer som har fylt 15 år, jf. kap. 7 og § 3. 

6. Lovens antallskrav kan oppfylles ved at likeartede samfunn søker om å bli registrert i 
fellesskap, jf. kap. 7 og § 3. 

7. Det gis hjemmel i loven for at antallskravet kan fravikes i helt særlige tilfeller, jf. kap. 
7 og § 3. 

8. Et samfunn må være registrert for å ha krav på tilskudd og for å kunne tildeles 
vigselsrett, jf. kap. 7 og 19 og §§ 3 og 4 og forslag til endring i ekteskapsloven § 12 
første ledd. 

9. Staten skal overta kommunenes finansieringsansvar for tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn utenom Den norske kirke, jf. kap. 13 og § 4. 

10. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke skal beregnes etter 
antallet medlemmer i samfunnet over 15 år, jf. kap. 14 og § 4. 

11. Satsen for tilskudd per medlem i tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke 
skal reguleres årlig i samsvar med endringene i statens tilskudd til Den norske kirke, 
jf. kap. 14 og § 4. 

12. Tilskudd til investeringer i Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og § 
4. 

13. Tilskudd til oppgaver Den norske kirke utfører på vegne av det offentlige skal ikke 
inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 
14 og § 4. 

14. Tilskudd til utgifter som følger av Den norske kirkes særlige stilling skal ikke inngå i 
reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn, jf. kap. 14 og § 
4. 

15. Samfunn skal kunne nektes tilskudd dersom de mottar bidrag fra stater som ikke 
respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, jf. kap. 15 og § 6. 

16. Det skal overlates til fylkesmannen å treffe vedtak om registrering og tilskudd etter 
loven og å føre tilsyn med virksomheten, jf. kap. 17 og § 7. 

17. Fylkesmannens myndighet etter loven skal kunne ivaretas av ett 
fylkesmannsembete, jf. kap. 17 og § 7. 
 
Den norske kirke 

18. Særskilte bestemmelser som kun retter seg mot Den norske kirke (kirkelig rammelov) 
skal gis i et eget kapittel i den nye trossamfunnsloven, jf. kap. 8 og §§ 8 – 16. 
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19. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette nærmere bestemmelser om kirkens 
organisering, kirkelig inndeling, kirkelige organer og valg til disse, jf. kap. 8 og §§ 10 
og 11. 

20. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om kirkebygg, jf. kap. 8 og 
§ 13. 

21. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette bestemmelser om, og med hvilke unntak 
og særregler, forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova skal gjelde for kirken, jf. 
kap. 8 og § 16. 

22. Det skal overlates til Kirkemøtet å fastsette om medlemmer av kirken skal betale 
medlemskontingent, jf. kap. 10 og § 12. 

23. Bestemmelsene om at soknet og Den norske kirke er selvstendige rettssubjekter skal 
videreføres, jf. kap. 8 og § 9. 

24. Mener du at Den norske kirke skal finansieres ved at 
a) dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og kommunene føres videre 
eller mener du at 
b) staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den 
lokale kirke, jf. kap. 9 og § 12 (alternativer)? 
 
Vigselsrett, gravplassdrift og andre spørsmål 

25. Vigselsrett for tros- og livssynssamfunn skal videreføres, jf. kap. 19 og forslag til 
endringer i ekteskapsloven §§ 12 og 13. 

26. Den lokale kirkes ansvar for gravplassdrift og –forvaltning skal videreføres som 
normalordning, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 23. 

27. Fylkesmannen skal etter søknad fra kommunen kunne treffe vedtak om overføring av 
gravplassansvaret til kommunen, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven § 
23. 

28. Det ansvaret bispedømmerådet har etter gjeldende gravferdslov, skal overføres til de 
enkelte fylkesmenn, jf. kap. 22 og forslag til endringer i gravferdsloven §§ 4, 21 og 
24. 

 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler som prinsipp å besvare spørsmålene med enig/uenig, og kun 
unntaksvis begrunne/kommentere svarene. 
 
Spørsmålene 1-4 besvares «enig». 
Spørsmålene 5-8 besvares «enig» 
Spørsmål 9 besvares «enig», med følgende kommentar: «Staten vil på den måten få en langt 
bedre oversikt med alle tilskuddsberettigede tros- og livssynssamfunn, og ved å sentralisere 
finansieringsansvaret vil de tilskuddsberettigede i større grad bli likebehandlet.» 
Spørsmålene 10-17 besvares med «enig». 
Spørsmålene 18-23 besvares med «enig». 
Spørsmål 24 besvares med a) «dagens økonomiske oppgavefordeling mellom staten og 
kommunene føres videre», med følgende begrunnelse: «Den Norske kirke utfører oppgaver 
på vegne av fellesskapet lokalt, og skal fortsette med det. Delt finansiering mellom stat og 
kommune vil være et insentiv og en motivasjon for videre godt samarbeid mellom 
kommunal tjenesteyting og kirkelig arbeid og støtte på ulike områder, jfr. kap. 9.6.5, 3. 
kulepunkt». 
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Spørsmålene 25-28 besvares med «enig». 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak høringsuttalelsen med de kommentarer som 
framkommer i vurderingen. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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OVERFØRING AV BORGERLIGE VIGSLER TIL KOMMUNEN FRA 01.01.2018 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2310     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-11/2017, datert 21. september 2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forskrift om kommunale vigsler 18.09.2017. 
 
Sammendrag: 
Kommunen er fra 01.01.2018 forpliktet til å tilby borgerlige vigsler til egne innbyggere. Den 
samme plikten gjelder overfor personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller 
vilkårene for å inngå ekteskap her. I hht Prop. 91 L (Endringer i ekteskapsloven og 
bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for 
kollektivtransport) gjelder sistnevnte utenlandske brudepar og norske statsborgere bosatt i 
utlandet.  Kommunen kan velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner. 
Kommunestyret skal blant annet ta stilling til antall vigslere og eventuelle satser for vigsler. 
 
I denne saken legges diverse avklaringer tilknyttet den nye myndigheten, fram for 
kommunestyret til beslutning.  
  
Saksutredning: 
Innledning 
Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven, jfr Lov om endringer i ekteskapsloven 
og bustøttelova mm (oppgaveoverføring til kommunene). Lovendringene innebærer at 
vigselsmyndighet overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og kommunalt 
ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det overføres 
ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo byfogdembete til 
kommunene.  
 
Oppgaveoverføringen innebærer at kommunen må være klar til å ta imot brudepar som 
ønsker å gifte seg borgerlig fra de nye reglene trer i kraft 1. januar 2018. 
 
Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne 
innbyggere, det er selvsagt tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Den 
samme plikten gjelder overfor utenlandske brudepar og norske statsborgere bosatt i 
utlandet.   
 
Kommunen kan velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner. 
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Vigselsrett 
Kommunene må avklare hvem som skal ha vigselsmyndighet i kommunen før reglene trer i 
kraft. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Det følger av loven 
at i tillegg kan kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller 
folkevalgte. Kommunestyret må da vurdere behovet og hvem som er egnet til å inneha 
vigselsoppgaven. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det også 
tilbys vigslere som er politisk nøytrale.  
 
Lokaler 
Lovproposisjonen understreker at kommunens tilbud skal være godt og tilgjengelig. Det er 
også uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter. 
Bruk av egnede lokaler vil være av betydning for hvordan en vigselsseremoni oppfattes. 
Aktuelle lokaler er ordførerens kontor og møterommene Åsta og Lågen. 
 
Kommunene bes også vurdere om de skal gjennomføre vigsler andre steder enn i 
kommunens lokaler og utenfor normalarbeidstid. 
 
Betaling 
Av lovproposisjonen framgår blant annet at et viktig prinsipp for kommunale vigsler er at 
kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere og 
for utenlandske brudepar og norske statsborgere bosatt i utlandet. Dersom kommunen i 
tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover ordinære 
åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få 
dekket merkostnader ved dette. Eksempler på slike kostnader er lønns- og reiseutgifter for 
vigsleren og kostnader knyttet til bruk av lokaler og vaktmestertjenester. Kommunen må i så 
fall regulere hvilke kostnader som kan kreves dekket. Krav fra kommunen om dekning av 
slike kostnader må avtales med brudeparet på forhånd. Det er ikke anledning for 
kommunen til å ta betaling for gjennomføring av vigsler ut over dekning av nødvendige, 
påregnelige merkostnader.  
 
Vigselsformular 
Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf ekteskapsloven § 15. Det er også rom 
for å tilpasse seremonien med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom 
brudefølget sørger for dette.  
 
Rutinen for vigsling framgår av vedlagte rundskriv. 
 
Administrative konsekvenser 
Det vil kreve ressurser å administrere tjenesten, både knyttet til påmelding, dialog med 
brudepar, vigselsattester og til den praktiske tilretteleggingen for at vigselslokalet til enhver 
tid kan benyttes og framstår imøtekommende og pent. I tillegg kommer ressursen til å 
gjennomføre selve vigselshandlingen. Arkivtjenesten må sørge for at all dokumentasjon, 
inngående og utgående brev og skjemaer, journalføres og arkiveres.   
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Vurdering: 
Omfang 
Antall vigsler vil variere. Ved Sør Gudbrandsdal tingrett (for kommunene Lillehammer, 
Gausdal, Ringebu og Øyer) ble det i 2016 gjennomført 56 vigsler. Beregnet i forhold til 
folketallet blir dette ca sju vigsler pr år i Øyer. Rådmannen foreslår at Øyer kommune også 
tilbyr å vigsle par der brudefolket er tilhørende i en annen kommune. Dette begrunnes med 
at Øyer er en stor hyttekommune og at det er sannsynlig at enkelte hytte-/fritidsinnbyggere 
i kommunen ønsker å benytte seg av Øyer kommunes vigselstilbud. Rådmannen rår 
kommunestyret til å fakturere brudepar fra andre kommuner for merkostnader knyttet til å 
vigsle dem.  
 
Vigselsrett 
I lovforarbeidene er det uttalt at det kan være hensiktsmessig at det også tilbys vigslere som 
er politisk nøytrale. Rådmannen viser til at ordfører/varaordfører er de øverste folkevalgte 
tillitspersonene i kommunen og kan ikke se at det er nødvendig med politisk nøytrale 
vigslere. Med det begrensede omfanget antall vigsler vil utgjøre pr år, mener rådmannen 
det ikke er nødvendig å oppnevne vigslere utover ordfører og varaordfører.  
 
Lokaler 
Det er viktig å ha lokaler av ulike størrelse tilgjengelig for vigselstjenesten. Dette 
tilfredsstilles ved å alternere mellom ordførerens kontor, Åsta og Lågen. Det er allerede 
press på kommunens møterom, dette må løses ved å benytte møterom ute på enhetene i 
påkommende tilfelle. For at de aktuelle rommene skal kunne fylle formålet trengs bare små 
justeringer inventar-/interiørmessig. 
 
Vigsling utendørs eller i andre lokaler enn kommunens egne 
Det er stadig mer populært å gifte seg på steder som har spesiell betydning for brudeparet, 
det kan f.eks. være der bryllupsfesten avvikles eller på spesielle plasser i bygda eller på 
fjellet. Kommunen kan selv bestemme om denne tjenesten skal tilbys. Rådmannen mener 
Øyer kommune bør tilby å vigsle brudepar på andre steder enn i kommunens egne lokaler, 
innenfor kommunegrensene, men at dette da faktureres etter bestemte satser.  
 
Tid for vigsler 
Rådmannen foreslår at kommunen i første omgang tilbyr vigslinger på fredager mellom kl 12 
og 15. Vigslinger tilbys ikke på helligdager og andre offentlige høytidsdager.  
 
Betaling 
Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunale lokaler 
skal være gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske 
brudepar og norske statsborgere bosatt i utlandet. Brudepar fra andre kommuner og 
vigslinger utenfor normalarbeidstid som kvelder og helger og i andre lokaler enn 
kommunens egne, faktureres etter gjeldende satser: 
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Grunnsats:  kr 1.500 
For vigsel utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse. 
Dette skal dekke administrasjon, overtid for vigsler, vaktmester og kostnader til oppvarming 
og lys. 
 
Sats 2:   kr 2.500 
For vigsel som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i kommunens egne 
lokaler. Dette skal dekke administrasjon, overtid og reiseutgifter for vigsler. For brudepar 
hjemmehørende i andre kommuner enn Øyer, benyttes sats 2. 
 
Hvis kommunen bes om å stille med to vitner utenfor normalarbeidstid, faktureres dette 
med kr 500 i tillegg.  
 
Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader, avtales med brudeparet på forhånd. 
For vigsler i kirkene i Øyer betaler utenbygdsboende kr 4.000, halv pris for brudepar som har 
tilknytning til kommunen f.eks. ved at foreldrene til en av partene bor i kommunen.  
 
Satsene innarbeides i kommunens hefte – kommunale gebyrer og betalingssatser.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vigsler. Ordfører og varaordfører har 

vigselsrett (Ekteskapsloven § 12, b). 
2. Vigselslokale er ordførerens kontor, møterom Åsta eller møterom Lågen. Valg av lokale 

avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med. 
3. Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet gyldig prøvingsattest foreligger. 
4. Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens 

lokaler er gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske 
brudepar og norske statsborgere bosatt i utlandet. 

5. Øyer kommune tilbyr også vigsler på andre steder enn kommunens egne lokaler og 
utenfor normalarbeidstid. Vigsler tilbys også for brudepar som ikke er bosatt i Øyer. 
Følgende satser gjelder: 

a. vigsler utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet 
av disse: kr 1.500 

b. vigsler som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i 
kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse: kr 2.500 

c. vigsling av brudepar hjemmehørende i andre kommuner: kr 2.500 
d. to vitner utenfor normalarbeidstid: kr 500. 

6. Informasjon om vigselstilbudet blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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TOBAKKSKADELOVEN: NY KOMMUNAL OPPGAVE - DELEGERING AV MYNDIGHET 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2410     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Tobakkskadeloven: Forslag til delegeringsmyndighet datert 28.11.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Endring i Tobakkskadeloven med virkning fra 01.01.2018. 
 
Sammendrag: 
Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) er endret med virkning fra 01.01.2018. 
Kommunen er etter den tid tilsynsmyndighet overfor permanente og midlertidige 
salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Kommunestyret har i K-sak 
87/17 – Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018 - tatt stilling til tilsynsavgiftene. 
Rådmannen legger fram forslag til delegering av myndighet for aktuelle paragrafer i loven.  
 
Saksutredning: 
Tobakkskadeloven er endret med virkning fra 01.01.2018. Alle som selger tobakk og 
tobakksvarer skal registrere seg i et sentralt register. Kommunen er tilsynsmyndighet. 
Tilsynet går på flere ting, f.eks at alderskravet følges for både selger og kjøper, at det ikke 
drives reklame, at salgsstedene er registrert og har internkontrollsystem. 
 
Dette er en ny oppgave for kommunene. Salgsstedene er i stor grad de samme som de som 
selger alkohol. I tillegg kommer bensinstasjoner og kiosker. Det er naturlig at 
tilsynsmyndigheten på området sees i sammenheng med salgs- og skjenkekontrollen. Øyer 
kommune har ikke full oversikt over hvem som selger tobakk i dag, men vil hente ut en 
oversikt når salgsstedene har registrert seg. Registreringsperioden er 1.november – 
31.desember 2017. 
 
Tilsynsmyndighetene kan kreve inn avgifter, jfr Tobakkssalgsforskriften § 24: 
Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og 
tobakkssurrogater til forbruker på kr 4.500,-. Fra midlertidige salgssteder kan 
tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på kr 1.200,-. Kommunestyret har i KST-sak 
87/17 – Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018 – vedtatt disse satsene for 2018. 
 
Vurdering: 
All myndighet etter Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) i utgangspunktet 
plassert på kommunestyret. Rådmannen har lagt til grunn at tobakkskadeloven håndteres 
på samme nivå som alkoholloven når det gjelder delegering av myndighet. Rådmannens 
forslag til delegering av myndighet framgår av vedlegg til saken.  
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De generelle tilsynsavgiftene framkommer av vedlegg til økonomiplan og budsjett – 
kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018. Rådmannen legger til grunn at 
gebyrinntektene dekker utgiftene til kjøp av kontrolltjenester. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar til etterretning at kommunen fra 01.01.2018 er tilsynsmyndighet for 

salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 

2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og rådmannen i henhold til 

vedlagte oversikt datert 28.11.2018. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV 
OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDE TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR MM 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Lov om motorferdsel med tilhørende forskrifter: Oversikt over delegering av myndighet 
2. Planutvalgets evaluering av overføringen av ansvarsområdet til felles landbrukskontor, 

PU-sak 84/17, møte 07.11.17, vedlagt merknad datert 07.11.2017 fra Øyer fjellstyre 
v/fjelloppsyn/daglig leder Edgar Enge. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 56/16, møte 16.06.16 – Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrift – 
Overføring av ansvarsområde til felles landbrukskontor.  
 
Sammendrag: 
Ordningen med overføring av Øyer kommunes oppgaveportefølje med saksbehandling etter 
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter, til felles 
landbrukskontor er forutsatt evaluert etter første prøveår (K-sak 56/16). Landbrukskontoret 
har forvaltningskompetanse på fagområdet og god kunnskap om utmarksarealene og 
bruken av utmarka i kommunen. Rådmannen er fornøyd med det arbeidet som er utført og 
rår kommunestyret til å stadfeste beslutningen i K-sak 56/16.  
 
Planutvalget har evaluert overføringen av ansvarsområdet, utvalget er fornøyd med 
saksutredningene inkl råd og veiledning i møtene. Innspill for øvrig fra planutvalget og Øyer 
fjellstyre v/fjelloppsyn/daglig leder er kommentert under vurderingen i saksutredningen.   
  
Rådmannen foreslår en endring i delegeringsreglementet. Det foreslås også at lokal forskrift 
(1991-11-28-772) blir gjennomgått samtidig med utarbeiding av kommunedelplan for 
skiløyper, tur- og sykkelstier. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i K-sak 56/16, møte 16.06.16, å overføre Øyer kommunens 
oppgaveportefølje med saksbehandling av saker etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (motorferdselloven) med sentral og lokal forskrift, til felles landbrukskontor. 
Ordningen trådte i kraft fra 1. august 2016. Det ble videre vedtatt at ordningen skulle 
evalueres etter første prøveår.  
 
Bakgrunnen for saken var at den personen som hadde ivaretatt saksbehandleransvaret for 
motorferdselsaker i Øyer skulle gå av med pensjon. Det ble videre vist til at felles 
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landbrukskontor hadde forvaltningskompetanse innen fagområdet motorferdsel i utmark, 
og at landbrukskontoret hadde god lokalkunnskap om utmarksarealene i Øyer. 
Landbrukskontoret har hatt ansvaret for motorferdselsaker i Gausdal siden felles 
landbrukskontor ble opprettet i 2004. 
 
Omfang av arbeidet og økonomiske konsekvenser 
I forbindelse med etablering av felles landbrukskontor for kommunene Lillehammer, 
Gausdal og Øyer, K-sak 42/13, ble følgende kostnadsfordeling mellom kommunene vedtatt: 
Øyer kommune  25 % 
Lillehammer kommune 33 % 
Gausdal kommune  42 % 
Arbeidsmengden med saksbehandling, rapportering og informasjon tilknyttet fagfeltet, ble 
estimert til ca ett månedsverk. Det ble lagt til grunn at det behandles ca 20 enkeltsaker årlig. 
Med utgangspunkt i regnskapstall fra 2015 ble dette beregnet til en økt utgift for Øyer på ca 
kr 70.000. I forhold til kostnadsfordelingen mellom kommunene bidro dette til en endring 
for Øyer på 1 %, Øyer kommunes andel av utgiftene til felles landbrukskontor ble endret fra 
25 til 26 %. 
 
I perioden fra landbrukskontoret overtok motorferdselsaker for Øyer kommune og frem til 
dd er det behandlet 27 enkeltsaker, 7 saker i 2016 og 20 saker i 2017, dette tilsvarer 
anslaget i K-sak 56/16. Landbrukskontoret har i tillegg hatt en gjennomgang av lover, 
forskrifter og retningslinjer for behandling av motorferdselsaker med planutvalget, samt 
organisert befaring knyttet til behandlingen av en konkret sak. Landbrukskontoret har også 
fremmet en sak om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for skiløyper og turstier 
(gående og syklende). I tillegg til behandling av enkeltsaker skal det tildeles nye løyver for 
ervervsmessig kjøring i Øyer kommune, det fremmes en sak om dette for Planutvalget i 
november. 
  
Delegering av myndighet 
Tidligere ble motorferdselsaker behandlet av et eget motorferdselsutvalg. Fra 
kommunevalgperioden 2015 – 19 ble myndigheten lagt til Planutvalget. I K-sak 56/16 ble 
delegeringsreglementet endret på flere punkter, blant annet ble myndigheten i lokal 
forskrift av 28.11.1991 nr 772 § 4 delegert til rådmannen. Slik rådmannen ser det er det 
viktig at myndigheten etter lokal forskrift § 4 følger sentral forskrift § 5, 1. ledd, bokstav a, 
som er lagt til Planutvalget. Begge bestemmelsene gjelder løyver for ervervsmessig kjøring 
for fastboende.  Som vedlegg til saken følger utdrag fra KFDelegering (registreringsmodulen) 
der delegeringen etter eventuell endring av omtalte § 4, framgår. 
 
Kommunedelplan for skiløyper, turstier og sykkelstier 
Mange motorferdselsaker i Øyer kommune dreier seg om kjøring i forbindelse med 
skiløyper, stier og sykkeltraseer. Et godt tilbud av skiløyper mm er viktig for de som bor i 
kommunen, men det er også knyttet stor kommersiell interesse til slik infrastruktur. Med de 
endringene som har skjedd de siste årene med nye skiløyper, krav til preparering, merking 
og tilrettelegging av traseer for sykling, er det viktig at man ser slike saker i en helhetlig 
arealsammenheng. Spørsmålet om iverksetting av arbeid med kommunedelplan for 
skiløyper ble lagt fram for kommunestyret i januar, K-sak 8/17. Kommunestyret vedtok å 
utsette saken og at det skulle tas stilling til den i forbindelse med behandlingen av 
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kommuneplanens arealdel. Kommunestyret presiserte at kommunedelplanen i tillegg til 
skiløyper, skal omfatte turstier for gående og sykkelstier. En kommunedelplan på dette 
feltet vil gi overordnede føringer for behandlingen av enkeltsaker om motorferdsel. Dette er 
viktig for ivaretakelse av helheten og for tilrettelegging for størst mulig forutsigbarhet for 
søkerne.   
 
Planutvalgets evaluering (sak 84/17, møte 07.11.17) 
Planutvalget fikk tilsendt utkast til saksutredning og har evaluert overføringen av 
ansvarsområdet, se vedlegg til saken. Planutvalget er fornøyd med saksutredningene og 
råd/veiledning av saksbehandler i møtene. Det framkom et innspill om at kommunen bør 
vurdere å innføre søknadsfrister for generelle søknader, men med en fleksibel praktisering 
for de som ikke søker ofte.  
 
Til møtet i planutvalget forelå en uttalelse fra Øyer fjellstyre v/fjelloppsyn/daglig leder Edgar 
Enge. Uttalelsen er vedlagt planutvalgets evaluering. Enge ber om at søknadene blir sendt 
fortløpende til fjellstyret før saken forberedes til planutvalget, for å sikre at fjellstyrets og 
fjelloppsynets lokalkunnskap blir en del av saksbehandlingen og beslutningsgrunnlaget. Enge 
understreker også at fjellstyret har myndigheten til å gi grunneiers samtykke i 
statsallmenningen. 
 
Vurdering: 
Landbrukskontoret har hatt ansvaret for motorferdselsaker i Gausdal kommune siden 
kontoret ble etablert i 2014 og har således god forvaltningskompetanse på fagområdet. 
Landbrukskontoret har også god lokalkunnskap om utmarksarealene og bruken av utmarka i 
Øyer kommune. På denne bakgrunn mener rådmannen det er hensiktsmessig at dette 
fagområdet ivaretas av felles landbrukskontor. Slik rådmannen ser det gir dette gode 
tjenester for kommunen, samtidig som det gir en rasjonaliseringsgevinst å samle 
kompetanse og oppgaveporteføljen for flere kommuner. Rådmannen er godt fornøyd med 
det arbeidet som er utført fra landbrukskontorets side fra 1. august 2016. Med 
utgangspunkt i forvaltningskompetanse på fagfeltet og god lokalkunnskap utføres det 
kvalitativ god saksbehandling. Det gis råd og veiledning og tas strategiske initiativ. 
Rådmannen har ikke registrert annet enn at sakene forberedes for politisk behandling 
fortløpende så snart de er mottatt. 
 
Ut fra antall behandlede saker og andre motorferdselsoppgaver vil arbeidsmengden etter 
rådmannens vurdering ligge på ca ett månedsverk. Størrelsen på den endringen i 
kostnadsfordelingen mellom kommunene som ble foretatt, er etter rådmannens vurdering 
riktig.  
 
Rådmannen foreslår å endre myndighetsplassering for lokal forskrift § 4 fra rådmannen til 
Planutvalget. Etter at Øyer kommune vedtok sin lokale forskrift er både lov og sentral 
forskrift endret. På dette grunnlaget bør lokal forskrift endres/revideres. Det er naturlig å 
foreta en gjennomgang av den lokale forskriften i tilknytning til arbeidet med 
kommunedelplan for skiløyper, tur- og sykkelstier.  
 
Det er bra at planutvalget er tilfreds med måten dette fungerer på i dag. Når det gjelder 
innspillet om å innføre søknadsfrister mener rådmannen at det ikke er hensiktsmessig. Det 



  Sak 102/17 

 

 Side 29 av 42   

 

er imidlertid viktig at brukerne er kjent med at motorferdselsaker skal behandles i 
planutvalget og at søknader blir levert i god tid før møtene. Rådmannen vil bidra med 
informasjon til brukerne om dette.   
 
Alle søknader om motorferdsel innen Øyer Statsallmenning vil bli sendt til Øyer Fjellstyre før 
de saksbehandles. Dette sikrer at relevante saksopplysninger fra fjellstyret framkommer i 
saksutredningen til planutvalget. Rådmannen er kjent med fjellstyrets myndighet til å gi 
grunneiers tillatelse i motorferdselsaker og dette har blitt formidlet i svar til aktuelle søkere. 
Med de endrede rutinene slipper imidlertid søker å innhente tillatelse fra fjellstyret i 
ettertid. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret tar evalueringen til etterretning og stadfester beslutningen i K-sak 

56/16 om at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ivaretar saksbehandleransvaret 
for lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. 

2. Kommunestyret vedtar å endre delegeringen etter lokal forskrift § 4 fra rådmannen til 
planutvalget. 

3. Lokal forskrift tas opp til vurdering i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for 
skiløyper, tur- og sykkelstier.  

 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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VURDERING AV IGANGSETTING AV ARBEID MED MILJØSERTIFISERING 
 
 

Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2298     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 

- Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- KST-sak 15/17, møte den 23.02.2017 
 
Sammendrag: 
Saken har sin bakgrunn vedtak i kommunestyret i sak 15/17, punkt 4, hvor administrasjonen 
bes om å vurdere igangsetting av arbeid med miljøsertifisering i Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
Saken har sin bakgrunn i sak 15/17, punkt 4, hvor administrasjonen bes om å vurdere 
igangsetting av arbeid med miljøsertifisering i Øyer kommune. For å få en bedre forståelse 
av innholdet i vedtaket, har rådmannen vært i kontakt med forslagsstiller. Det frem-kommer 
da at hovedtanken bak forslaget var å sette fokus på kildesortering av avfall i kommunale 
bygg, og spesielt i kommunale møtelokaler. Etter hans egne erfaringer har kildesortering av 
avfall i kommunens møterom et forbedringspotensial i forhold til hva andre kommuner 
presenterer. 

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper 
private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du 
konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med 
miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport, oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer 
økende miljøkrav fra markedet. Miljøsertifisering innebærer at selve virksomheten er 
sertifisert. Miljømerking innebærer at enkelte produkter og tjenester blir miljømerket. 

Når det gjelder arbeid med miljøsertifisering, det å få Øyer kommune til å dokumentere sin 
miljøinnsats og samfunnsansvar på området, ble dette arbeidet igangsatt gjennom sak i FSK 
13.09.2004, sak 59/04. Administrasjonsbyggene i kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer skulle da sertifiseres som Miljøfyrtårn, og i Øyer kommune ble rådhuset valgt som 
første bygg. 
  
Det å miljøsertifisere kommunen er en forholdsvis omfattende og ressurskrevende affære. 
Det må utarbeides rutiner, settes i system og dokumentere internkontroll, HMS, 
arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallshåndtering, transport, forurensning av ytre miljø og 
estetikk. Noen av disse oppgavene ble det arbeidet med og løsninger lagt frem, men av ulike 
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årsaker stoppet arbeidet opp, og rådhuset fikk aldri noe sertifikat og diplom som 
Miljøfyrtårn. Kommunen hadde den gang en egen miljøvernrådgiver som ledet arbeidet i 
sammen med et konsulentfirma fra Lillehammer. 
 
Selv om prosessen stoppet opp, ble deler av miljøsertifiseringen gjennomført og har også 
senere blitt forbedret i takt med samfunnsutviklingen. ENØK-analyse ble utarbeidet, 
håndtering, reduksjon og sortering av avfall ble forbedret, arbeidsmiljø ble satt i fokus og 
vernerunder ble årlige hendelser. Miljøperspektivet skulle også ivaretas sterkere ved innkjøp 
av varer og tjenester. Estetikken skulle ivaretas gjennom tilfredsstillende vedlikehold, 
søppelfrie uteområder og velstelte grøntområder. Dersom kommunen skal utarbeide en 
miljøsertifisering, vil det også medføre behov for ressurser i ettertid. Bedriften skal 
resertifiseres hvert 3. år og det skal utarbeides årlige rapporter.  
  
Som en følge av denne saken og at hovedtanken bak forslaget om miljøsertifisering var å 
sørge for fokus på kildesortering, har vi foretatt en undersøkelse om hvordan de ulike 
enhetene gjennomfører kildesortering i dag. Gjennomgående så er enhetene flinke til å 
kildesortere på de vanlige fraksjonene som papp/papir, matavfall og restavfall. Noen 
sorterer også ut emballasjer av plast, glass og metall. Elektrisk avfall og spesialavfall blir 
sortert ut og kjørt til miljøstasjonen i Øyer. Det som også preger denne enkle undersøkelsen 
er at det varierer en del inne i de enkelte bygg.  Vi ser at det kunne ha vært flere 
miljøstasjoner hvor det har vært lagt til rette for en mer ideell kildesortering. 
 
 
Vurdering: 
Det å skulle gjennomføre en miljøsertifisering av Øyer kommune vil kreve store ressurser. 
Under vegs må enhetene involveres, og det må utarbeides analyser på ulike temaer. Det må 
også avsettes en person som får ansvar for gjennomføring og oppfølging, og sannsynlig må 
det også engasjeres et konsulentfirma til å være pådrivere og rådgivere. Dersom kommunen 
etter hvert blir sertifisert som Miljøfyrtårn, så skal vi heller ikke glemme at sertifiseringen 
krever sitt mht oppfølging, ansvarlighet og årlige rapporter og resertifisering. 
 
I denne omgang er rådmannen av den formening at kommunen heller må følge hoved-
tanken fra forslagstilleren med å sørge for en tilfredsstillende kildesortering i alle 
kommunale bygg. Kildesorteringen må da legges på et nivå som kan forsvares ut fra 
kostnader og praktisk gjennomføringsevne. Det må legges til rette for at avfall kan sorteres i 
de mest fremtredende fraksjoner som papp/papir, matavfall, emballasje av glass, metall og 
plast, batterier og elektronisk avfall kan enkelt sorteres, samt spesialavfall anbringes 
gjenvinningsstasjonen i Øyer.  Det bør settes ut enheter for kildesortering flere steder i 
tilpasset avfallsproduksjonen i de enkelte byggene. For eksempel bør det i rådhuset settes 
ut dunker for kildesortering i kantina og ved de største møterommene slik at man kan 
sortere på matavfall, papp/papir og restavfall. Viktig å huske på at avfallsfraksjoner  som 
sorteres ut skal sorteres ut rene. I tillegg bør det være en sentral stasjon hvor man sorterer 
ut emballasje av glass, plast og metall, batterier m.m.   
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det igangsettes ikke noe arbeid med miljøsertifisering av Øyer kommune nå 
2. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares 

som optimale løsninger sett ut fra kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes av den respektive enheten.  

 
 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Rådmann 
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ØYER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 - 2019: REVIDERT FRAMDRIFTSPLAN 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2407     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Planstrategi for Øyer – Framdriftsplan med forslag til revidering 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 83/16, møte 29.09.2016 – Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. To år av 
planperioden er tilbakelagt og det er nødvendig å revidere framdriftsplanen.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kommunestyret skal innen et år etter konstituering vedta en 4-årig planstrategi. Den 
kommunale planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunestyret til 
å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte 
kommunens behov. Planstrategien skal gi en systematisk vurdering av kommunens 
planbehov, slik at kommunen best mulig kan møte aktuelle utfordringer framover. 
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 83/16 Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
 
Status og revidert framdriftsplan 
Planoversikten 2016 – 2019 dvs planen for utarbeiding, revidering eller rullering 
framkommer på sidene 3 og 4 i planstrategien. Det har dessverre ikke vært mulig å holde 
framdriften på store deler av planarbeidet. 
 
Det er utarbeidet en revidert framdriftsplan, se vedlegg. Alle endringer er markert med rødt. 
I økonomiplanen 2018 – 2021 er det bevilget kr 400.000 pr år til ekstraordinære 
planoppgaver. I begynnelsen av perioden vil risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS), 
kommunedelplan trafikksikkerhet og kommunedelplan for bærekraftig utvikling for energi, 
klima og miljø prioriteres.  
 
Vurdering: 
Rådmannen legger nå fram en revidert og slik han vurderer situasjonen i dag, en realistisk 
framdriftsplan. De to første årene i planperioden er tilbakelagt, det er følgelig lite rom for 
justeringer/»forbedringer» av revidert framdrift.  
 
Kommunestyret er allerede kjent med enkelte av endringene.    
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdriftsplan for Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 
 
 

Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2258     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
106/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDI), datert 06.11.2017. 
Brev fra IMDI, datert 02.10.2017.  
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDI sin anmodning om 
bosetting av 10 flyktninger i 2018. 
 
Saksutredning: 
IMDI har i brev datert 06.11.2017, bedt om at Øyer kommune bosetter 10 flyktninger i 2018.  
I følge prognosene fra Beregningsutvalget for Utlendingsforvaltningen fra juni 2017 og 
senere i oktober d.å., vil behovet for bosetting av flyktninger i 2018 være om lag 4400 
personer. Dette er om lag en tredjedel av bosettingsbehovet for 2017. Årsaken til redusert 
behov for bosetting i 2018, er at færre søker asyl i Norge. 
Statlig sektor og kommunesektoren er blitt enige om at det skal tas utgangspunkt i noen 
felles kriterier ved vurdering av hvordan flyktninger skal fordeles i 2018. Kriteriene 
inkluderer innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid.   I 
praksis innebærer reduksjonen at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt 
flyktninger de siste årene, er blitt bedt om å bosette.  Øyer kommune er en av kommunene  
som fortsatt blir bedt om å bosette flyktninger.  
IMDI ber om at kommunen fatter et presist vedtak for det antall flyktninger som skal 
bosettes og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforening eller har andre forbehold. 
Kommunestyret vedtok i sak 21/17 at Øyer kommune skulle bosette 20 flyktninger i 2017. 
Vedtaket er fulgt opp og alle er pr. dato bosatt. Noen av de bosatte har fått 
familiegjenforening i 2017,slik at det totalt vil være bosatt 25 flyktninger innen utgangen av 
året.   
Innvandrere utgjør i 2017 11,4 % av befolkningen i Øyer (i  Norge 13,8 %).  Øyer kommune 
bosatte 4,7 0/00 flyktninger pr. innbygger i 2016. For hele landet er tallet 2,9 0/00.  
 
 
Vurdering: 
Antall asylsøkere som kommer til Norge er blitt vesentlig redusert i 2017 og det er forventet 
ytterligere reduksjon i ankomsttallene i 2018. Dette får konsekvenser for bosettingsbehovet 
og færre kommuner er blitt bedt om å bosette. Det har vært bosatt flyktninger i Øyer 
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kommune de siste 30 - 40 år. Kommunestyre har fulgt opp IMDI sine anmodninger om 
bosetting og tatt sitt samfunnsansvar, Rådmannen foreslår at anmodningen imøtekommes 
for 2018. 
Innsatsen fremover vil bli rettet mot kvalifisering for arbeid, det gjelder overfor nye som 
bosettes og  for allerede bosatte. Arbeid er det viktigste for integrering og inkludering.  
Erfaringer fra de siste årene med bosetting viser ellers at flere flyktninger har  større 
helseutfordringer enn tidligere. Det krever innsats med vekt på forebyggende og 
helsefremmende tiltak og kvalitet og kapasitet til å følge opp de med særlige 
helseutfordringer.  Dette vil bli fulgt opp innenfor rammen av tilskudd som følger med fra 
staten til bosettingen og gjennom det ordinære tiltaks- og tjenesteapparatet til kommunen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling:: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.   
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
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ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2377     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Rådmannens forslag til økonomireglement Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Økonomireglement fra 2001 
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår nytt økonomireglement for Øyer kommune. Økonomireglementet 
erstatter reglement fra 2001 og er tilpasset for å gjelde aktuelle områder. 
 
 
Saksutredning og vurdering: 
I henhold til K-sak 109/16 skal økonomireglementet revideres i 2017. Eksisterende økonomi-
reglement er fra 2001. 
 
Rådmannen legger fram forslag til økonomireglement med utgangspunkt i anbefalt mal fra 
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK). 
 
Kommuneloven med forskrifter angir som minimum at rådmannen skal rapportere til 
kommunestyret to ganger i året. I henhold til K-sak 87/17 skal det rapporteres kvartalsvis til 
politisk nivå i Øyer kommune.  
 
Av endringer i forhold til gjeldende økonomireglement, er at overføringsordningen ikke 
videreføres. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2444     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Investeringsreglement for Øyer kommune 
 
 
Sammendrag: 
Framlagt investeringsreglement vedtas som del av Øyer kommunes økonomireglement.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Styring av investeringer er en viktig del av kommunens helhetlige økonomistyring. Riktig 
beslutningsgrunnlag, prioriteringer, styring og gjennomføring må sikres. Utvikling av 
investeringsreglement er en viktig del av denne styringen. 
 
Forslag til investeringsreglement som rådmannen legger fram i denne sak gjelder for alle 
kommunens investeringer og skal bidra til:  

 Forutsigbar og enhetlig behandling av investeringsprosjekter. 

 Å sikre gode prosesser fram mot investeringsbeslutninger. 

 Å sikre relevant informasjon for rådmannens planlegging av finansiering. 

 Å sikre tilfredsstillende rapportering om status, framdrift, økonomi og eventuelle 

avvik i prosjektene. 

Totalbevilgning til investeringsprosjekter vedtas som hovedregel i årsbudsjett. Gjennom året 
skal det rapporteres på investeringsprosjekter sammen med øvrig økonomirapportering. 
Sammen med sak om årsregnskap skal det foretas rebudsjetering av tidligere års ubrukte 
investeringsmidler.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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BUDSJETTJUSTERINGER OG REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2280     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/17 Formannskapet 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Tabell 1 – budsjettjustering av investeringsprosjekter 
 
Sammendrag: 
I henhold til gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring skal det gjøres en rebud-
sjettering av investeringsprosjekter hvor det påløper utgifter i 2017, der vedtak om finansi-
ering er gjort tidligere år. Investeringsprosjekter med bevilgning i 2017 justeres etter prog-
nose. Bevilgning til egenkapitalinnskudd KLP økes i henhold til årets innskudd, og det foretas 
korrigering av feilaktig regnskapsføring knyttet til prosjekt kunst som stedsutvikling i 2016.  
 
Saksutredning: 
Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har presisert enkelte forhold knyttet til budsjet-
tering og regnskapsføring av investeringer. Departementet påpeker blant annet følgende:  
 

1. Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig  
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer og årlige bevilgninger er 
nødvendig for å kunne pådra kommunen […] utgifter i budsjettåret. 
Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til 
balanse, realisme mv.  
3. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet 
bruk av midler i året og ikke avvik på […] enkeltprosjektnivå.  

 
Dette forsterker investeringsbudsjettets ettårige karakter og innebærer at budsjetterte 
prosjekt som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i 
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse. Ut fra dette må det gjen-
nomføres en rebudsjettering hvor det påløper utgifter i 2017, der vedtak om finansiering er 
gjort tidligere år.  
 
Videre presiserer KRD i samme brev at «forsinkelser/forseringer av investeringsprosjekter 
som påvirker kommunestyrets bevilgninger må innarbeides i revidert budsjett når avvikene 
tilsier det». Dette tilsier at investeringsprosjekter med bevilgning i 2016 bør justeres etter 
aktuell prognose.  
 
Vedlagte tabell gir en samlet oversikt over behovet for budsjettjusteringer i investerings-
budsjettet for 2017. Tallene oppgis brutto, og samlet finansiering av investeringer vises i 
tabell 1 D.  
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Det foretas budsjettjusteringer av enkelte investeringsprosjekter med bevilgning i 2017 i 
henhold til prognose (tabell 1 A). Dette er knyttet til forsinket framdrift i prosjektene. For VA 
er det betydelige utsettelser av planlagte prosjekter. Hovedårsakene til forsinkelsene er at 
flomarbeid har bundet opp arbeidskapasitet inneværende år. Videre jobbes det fortsatt 
med å få på plass avtale med aktuelle utbyggere, med økonomisk garantier, før infrastruk-
turutbygging av hovedledningsnett for områder i Områdeplan Øyer Sør kan påbegynnes.  
Prosjekter med utsatt framdrift vil bli rebudsjetert når tiltakene kommer til utførelse.  
 
Tabell 1 B viser rebudsjetering av investeringsprosjekter som utføres i 2017, der vedtak om 
bevilgning er gjort tidligere år. I tillegg til prosjektene i tabellene har det påløpt utgifter til 
prosjekter uten gjenværende bevilgning i størrelsesorden 2 mill kr (herav utgjøres halv-
parten av VA-prosjekter). Det vil bli lagt fram sluttrapporter for å ta stilling til merforbruk. 
Dette gjelder prosjekter som Øyer helsehus, Vidarheim barnehage, Øyer ungdomsskole og 
mobilmast Svarthaugen m.v.  
 
Investeringsregnskap 2016 ble avsluttet med kr 7 033 000 udekket. Udekket fra tidligere år 
tas inn i justert budsjett 2017 for inndekning.  
 
Egenkapitalinnskudd til KLP 2017 er kr 75 000 høyere enn budsjettert, og det er behov for å 
øke bevilgningen. Egenkapitalinnskudd kan ikke lånefinansieres, og det foreslås inndekning 
ved bruk av disposisjonsfond.  
 
I regnskap 2016 ble et eksternt tilskudd til prosjekt kunst som stedsutvikling på kr 60 000 
feilaktig ført i driftsregnskapet, mens utgiftene føres i investering. For å rette opp dette 
overføres tilsvarende beløp fra disposisjonsfond til investeringsregnskapet.  
 
Kommunen vil få salgsinntekter i 2017 i størrelsesorden 8 mill kr som følge av tomtesalg. 
Dette gjelder salg av tomter på Tingberg boligfelt, Tingberg industriområde, Trodal, samt 
salg av tomt til Skarpsno Hafjell AS. Dette reduserer behov for bruk av lån. På VA-området er 
det refusjon fra private (anleggsbidrag) i størrelsesorden 0,6 mill kr.  
 
Vurdering: 
Rebudsjetering og budsjettjustering av investeringer medfører at investeringsbudsjettet blir 
tilpasset den reelle framdriften til investeringsprosjektene. Det foretas ikke endringer i 
bevilgning til enkelte investeringsprosjekter i denne saken, med unntak av egenkapitalinn-
skudd KLP.  
 
Kommunestyret har for 2017 godkjent investeringslån på kr 17,6 mill kr, samt investerings-
lån på VA-området på 38,6 mill kr. Låneopptak i 2017 blir betydelig lavere, og forskyves til 
senere budsjettår.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer av investeringer som det framgår av 
tabell 1 A-D.  

2. Kommunestyret vedtar økt bevilgning på kr 75 000 til egenkapitalinnskudd KLP, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

3. Kommunestyret godkjenner bruk av kr 60 000 fra disposisjonsfond for oppretting av 
feilført inntekt knyttet til kunst som stedsutvikling.  

 
Saldo på disposisjonsfond per 28.11.2017 er kr 19.087.769. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 


