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TILSTANDSRAPPORT SKOLE 
 
 

Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1013     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport skole 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for Øyerskolen – elevenes læring 
 
Saksutredning: 
Tilstandsrapport Øyerskolen – elevenes læring 
Tilstandsrapport for Øyerskolen er basert på lovkrav om at skoleeier skal utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen. 
Rapporten legges med dette frem for kommunestyret. Etter endt behandling sendes 
rapporten til fylkesmannen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Tilstandsrapporten for Øyerskolen tas til orientering. 
 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
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SALG AV KOMMUNAL BOLIG 
 
 

Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1057     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 112/16 Realisering av Øyer kommunes vedtak om bosetting i 2016 
K-sak 21/17 Bosetting av flyktninger 2017 
K-sak 38/15 Plan for integrering og inkludering av flyktninger. Handlingsprogram 2015 – 
2019  
 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at kommunens eiendom, Lerkeveien 13 gnr. 34, bnr. 63 legges ut for 
salg til markedsverdi (normal salgsverdi) 
 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i mange år bosatt flyktninger. Kommunestyret vedtok å bosette 25 i 
2016 og for rinneværende år foreligger det vedtak om å bosette 20.  For å kunne realisere 
bosettingen har kommunen over år investert i boliger til utleieformål i kommunen. Det er 
kontrakt med leietakere som innebærer at boligen skal være en gjennomgangsbolig inntil 
flyktningen (eller andre) enten selv kan leie bolig av private eller kjøpe seg egen bolig. 
Pr. april 2017 har kommunen 32 kommunalt eide boliger og 24 private innleide boliger til 
utleie til flyktninger og vanskeligstilte. 
I handlingsprogrammet til Plan for integrering og inkludering for perioden 2015 til 2019 er 
det satt opp flg. tiltak på området bolig: 

 Bomiljø med differensierte tilbud (skal vektlegges i regulerings- og detaljplaner) 

 Bistand til etablering i egen bolig (Budsjettvedtak. Startlån.  10 millioner til 

videreformidling).  

 Flyktninger i egen bolig. Bistand til etablering og ressurser til oppfølging  

Kommunens vaktmestertjeneste hadde i 2016 befaring i alle de kommunale boligene, og 
utarbeidet en oversikt over vedlikeholdsbehov.  
Kommunen har i hovedsak blitt anskaffet leiligheter og ikke eneboliger fordi førstnevnte er 
vurdert som den mest hensiktsmessige boformen for nyankomne flyktninger. Sentral 
beliggenhet er også vesentlig da flyktningene ikke disponerer bil ved bosetting. 
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For de flyktningene som har inntekt er det mulig å få lån til kjøp av bolig. I  2015 / 2016 var 
det  6 familier( som hadde leiekontrakt i kommunal gjennomgangsbolig), som finansierte 
kjøp av egen bolig/leilighet i kommunen.  
Ikke alle boliger kommunen eier er like hensiktsmessige å ha som utleiebolig. Det er derfor 
vurdert som aktuelt å legge ut en av disse for salg. Det er etterslep på vedlikehold på 
utleieboliger og det mangler utleieboliger, slik at frigjorte midler fra salg kan benyttes til 
vedlikehold av eksisterende boligmasse og /eller til finansiering til kjøp av bolig (selveier 
eller borettslag).  
Boligen som nå vurderes som aktuell å selge er Lerkevegen 13 på Tingbergfeltet.   
Nevnte bolig har vært kommunal utleiebolig i 18 år, sist utleid til samme familie i 7 år. 
Kontrakt for leie av gjennomgangsboliger inngås i utgangspunktet for 2 år med mulighet til 
forlengelse. Av ulike årsaker er leieforholdet i dette tilfellet blitt videreført. Familien som 
bor der har selv bedt om å få vurdert muligheter for at de selv kan få kjøpe boligen De føler 
tilknytning til nærmiljøet og vil gjerne l fortsette å bo der, alternativt må de kjøpe seg annen 
bolig. 
Noen kommuner har etablert ordningen «leie for eie», anbefalt av Husbanken. Ordningen 
innebærer at det ved etablering av leiekontrakt inngås avtale om muligheter for kjøp av 
boligen når leietaker etter hvert har muligheter til å finansiere selv. Dette er en ordning som 
kan være aktuell å vurdere for Øyer kommune også, men som i så fall må utredes nærmere. 
Rådmannen har bedt om takst på boligen og den foreligger nå. 
Boligen er taksert til en markedsverdi (salgsverdi) t til kr. 2.275 000. 
 
 
Vurdering: 
Det er behov for å få frigitt midler til vedlikehold av eksisterende boliger /kjøp av egnede 
boliger til utleieformål, spesielt små enheter.  
For de flyktninger som kommunen har bosatt er det viktig å legge til rette for at de etter 
hvert kan kjøpe seg egen bolig når de har muligheter til å finansiere det. Dette fordi det 
bidrar til stabilitet og tilhørighet i lokalsamfunnet og bidrar til at flyktninger som har fått 
arbeid i regionen blir boende. Husbanken ønsker også gjennom sine virkemidler å bidra til at 
flyktninger etablerer seg i egne boliger.  
Fordi kommunen pr. dato ikke har etablert ordningen: «leie for eie», er det ikke mulig å 
selge bolig direkte til de som allerede bor der. Boligen må bekjentgjøres for salg på det åpne 
markedet, slik at det er muligheter for alle e til å legge inn bud på boligen. Kommunen har 
avtale med DNB om salg av eiendom. DNB er derfor forespurt om å bistå kommunen med 
salget   
Ut i fra de foreliggende opplysninger vurderer rådmannen det som hensiktsmessig å selge 
Lerkevegen 13 og mener at midler fra salget bør avsettes på investeringsfond til boligformål.  
Rådmannen vurderer hva som er de mest hensiktsmessige løsninger for disponering av 
midlene. Dette vil skje med utgangspunkt i oversikt over status for kommunale 
gjennomgangsboliger,  og slik at   kommunestyrets vedtak om bosetting blir fulgt 
opp/gjennomført..  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar å selge eiendommen Lerkevegen 13, gnr. 34, bnr. 63. 
    Boligen legges ut for salg til markedsverdi på det åpne markedet 
 
2. Økonomiske midler som frigjøres ved salget avsettes til ubundet investeringsfond  
    Rådmannen gis fullmakt til å disponere midlene til boligformål slik at det  
    bidrar til å realisere kommunestyrets bosettingsvedtak. 
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
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ADMINISTRATIV UTREDNING FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTSETTELSE 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1047     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 3/17, møte 26.1.2017: Opprettelse av saksutvalg framtidig fastlegestruktur – mandat 
og rammer for arbeidet 
 
Sammendrag: 
Den administrative utredningen av framtidig fastlegestruktur var forutsatt lagt fram til 
politisk behandling innen juni 2017. Pga etablering av den obligatoriske strukturen i 
fastlegetjenesten og bemanningssituasjonen i sentrale posisjoner i sektor Helse og Omsorg, 
må rådmannen be om utsatt frist. Evalueringen forutsettes lagt fram til politisk behandling 
senest i oktober 2017. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok 26.1.2017 at framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og 
legges fram for politisk behandling innen juni 2017.  
Stillingen som enhetsleder for Helse og Forebyggende tjenester er pr 1.2.2017 avviklet 
grunnet manglende budsjettdekning. En av de andre enhetsledere i sektor Helse og Omsorg 
er fungerende leder for enheten. Kommuneoverlegestillingen ble i januar 2017 for tredje 
gang i løpet av et år utlyst. Ny kommuneoverlegen starter 1.5.2017. Begge personer er 
sentrale i utredningsprosessen. 
Den obligatoriske strukturen jf ASA 4310 `Rammeavtale mellom KS og Den norske 
legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene` § 4.1 
Allmennlegeutvalg og § 4.2 Samarbeidsutvalg, ble implementert i perioden januar – april 
2017. Det er viktig at strukturen er på plass før den administrative utredningen settes i gang 
slik at inkludering av fastlegene blir ivaretatt. 
 
Vurdering: 
Utredning av framtidig fastlegestruktur har et stort omfang. Allmennlegeutvalg skal 
involveres i arbeidet. Kommuneoverlege og enhetsleder for Helse og Forebyggende 
tjenester har en sentral posisjon i arbeidet med utredningen. Endringer i struktur og 
bemanningssituasjon i sentrale posisjoner, er argumenter for at en utsettelse er nødvendig 
og hensiktsmessig. Rådmannen ser ingen negative konsekvenser ved en begrunnet 
utsettelse og foreslår at utredningen legges fram senest i oktober 2017. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret er innforstått med at behandlingen av den administrative utredningen av 
framtidig fastlegestrukturen utsettes, utredningen legges fram til politisk behandling senest 
i oktober 2017. 
 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
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ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1050     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 – økonomi og finans 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Budsjett 2017 
 
Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 1. kvartal er negativ med 0,9 millioner kr. Årsaken til dette er 
negativ prognose for sektor plan og utvikling og svikt i frie inntekter. Rådmannen foreslår at 
kommunestyret tar økonomi- og finansrapporteringen til etterretning, og ber om at det 
foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomi- og finansrapportering per 1. kvartal 2017. I sak 
109/16 vedtok kommunestyret å gå over fra tertialrapportering til kvartalsrapportering fra 
1. januar 2017. Investeringer inngår ikke i rapporteringen, det vil bli lagt fram egen sak på 
investeringer for kommunestyret i juni. 
 
Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 
31.3.2017, vurdering av prognose for 2017 og forslag til budsjettjusteringer. 
 
Den økonomiske prognosen per 1. kvartal er samlet sett negativ med 0,9 millioner kroner, 
pga. negativ prognose for sektor plan og utvikling og svikt i frie inntekter. Dette omtales 
nærmere i rapporten. 
 
Oppdatert prognose fra KS per 28.2.2017 viser økte skatteinntekter på 2,9 mill kr for Øyer i 
2017 og redusert rammetilskudd på 3,9 mill kr.  Videre medfører endring i beskatning på 
kraftverk en inntektssvikt på 0,6 mill kr i eiendomsskatt. Samlet en inntektssvikt på 1,6 
millioner kr, hvorav 1, 4 millioner kr foreslås omdisponert fra område Fellesutgifter. 
 
Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentarer 
gir status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, samt 
kommunens gjeldsportefølje.  
 
Det rapporteres ikke på investeringer i kvartalsrapporten, egen sak om investeringer vil bli 
lagt fram for kommunestyret i juni. 
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Vurdering: 
Den økonomiske situasjonen i Øyer kommune er stram, og årsbudsjettet for 2017 har ingen 
reserver. Inntektssvikt knyttet til skatt og rammetilskudd og eiendomsskatt for kraftanlegg 
er varslet tidligere, og oppdaterte prognoser bekrefter dette. Rådmannen foreslår en juster-
ing mellom Fellesutgifter og Skatt og finans knyttet til dette, men det er ikke rom i 
budsjettet for å dekke svikten fullt ut.  
 
Prognosen for sektorene er balanse etter iverksetting av tiltak, med unntak av sektor kultur 
sektor plan og utvikling. For sektor kultur gjelder varslet merforbruk tilskudd til trossamfunn 
og økte utgifter til sameiet Hafjelltorget. Rådmannens vurdering er at det ikke er realisme i å 
dekke dette innenfor tildelt sektorramme, og foreslår en tilleggsbevilgning på kr 180.000.  
 
Sektor plan og utvikling melder prognose merforbruk på totalt kr 740.000, hvorav kr 
400.000 er knyttet til selvkostområde der det forventes gebyrinntekter fra 2018. Råd-
mannen finner ikke rom for tilleggsbevilgning her ut fra kommunens totale økonomiske 
situasjon.  
 
Prognosen for de øvrige sektorene er balanse etter iverksetting av tiltak som er beskrevet 
nærmere i rapporten.  
 
I forhold til investeringsprosjekter arbeides det administrativt med en egen sak som legges 
fram for kommunestyret i juni. Dette for å forbedre rutiner og prognoser knyttet til invester-
ingsprosjektene, samt å legge fram sluttrapport for avsluttede prosjekter. 
 
Rådmannens forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under. Alle er nærmere omtalt 
i rapporten. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per utgangen av 1. kvartal 2017 
til etterretning.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 200.000 for utbetaling av til-
skudd til private grunneiere ved utarbeidelse av områderegulering område B12 
Bjørge/Skalmstad. Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr 19.437.769* til kr 
19.237.769. 

3. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:  
 
 
 
 

Konto Ansvar Funksjon Utgiftsreduksjon
/Inntektsøkning 

Utgiftsøkning/  
Inntektsreduksjon 

Forklarende tekst 

12700 2000 1809 1 600   Redusert ramme 
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14700 5030 3921   180 Tilskudd til trossamfunn og 
økte utgifter Hafjelltorget 

18700 9000 8001 2 865   Økt inntekts- og formueskatt 

18740 9000 8001   600 Redusert eiendomsskatt 

18000 9000 8401   3 685 Redusert rammetilskudd 

14700 5700     200 Tilskudd til grunneiere for 
områderegulering ved bruk 
av disposisjonsfond 

19400 9000 8801 200   

      4 665 4 665   

 
*Oppgitt saldo på disposisjonsfond forutsetter vedtak i KS-sak 28/17 Regnskap 2016 – over-
føring av mer- og mindreforbruk i sektorene til 2017, i hht. Formannskapets innstilling. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 



  Sak  45/17 
 

Side 11 av 15   

VEDTEKTSENDRING FOR IKA OPPLANDENE 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 057  
Arkivsaksnr.: 17/1049     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til reviderte vedtekter for det arkivfaglige samarbeidet IKA Opplandene 2017 
(endringene er markert med rødt). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til nødvendig endring av §1, §5 og §6 i vedtektene for IKA 
Opplandene. 
 
Saksutredning: 
Styret for IKA Opplandene diskuterte endringer av vedtektene for IKA Opplandene på 
styremøtet 06.02.2017. Bakgrunnen for diskusjonen var en søknad om medlemskap i IKA 
Opplandene fra en nabokommune i Akershus. Styret kunne ikke behandle søknaden med 
utgangspunkt i gjeldende vedtekter, revidert i 2013. Vedtektene §1, fastslår at kommuner i 
Hedmark og Oppland kan søke om opptak i IKA Opplandene. Styret ønsker å ha mulighet for 
å kunne vurdere søknader fra andre kommuner som kan bidra til å styrke IKA Opplandene. 
Forutsetningen for opptak av kommuner utenfor primærområdet er at medlemskapet skal 
føre til en merverdi for alle medlemskommunene. 
 
§1 og §6 omtaler hvem som kan være medlemmer i IKA Opplandene og styrets 
sammensetning. I §5 foreslås en endring av tidspunkt for avholdelse av 
representantskapsmøtet. Regnskapet for IKA Opplandene er tidligst ferdig innen utgangen 
av februar. Tidspunkt for årsmøte i representantskapet er derfor foreslått endret til innen 
utgangen av mars. 
 
Endring av vedtektene §1, §5 og §6 ble fremmet for representantskapet den 21.03.2017. 
Representantskapet i IKA Opplandenesluttet seg til styrets forslag til endringer av 
vedtektene. 
 
Det presiseres at vedtektsendringer krever likelydende vedta i alle medlemskommunene. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har ingen kommentar til forslaget til endringer av vedtektene. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret i Øyer kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §1, §5 og §6 i 
vedtektene for IKA Opplandene. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 



  Sak  46/17 
 

Side 13 av 15   

REVIDERT FORSKRIFT FOR KOMMUNAL RENOVASJON FOR HUSHOLDNINGER OG 
FRITIDSBOLIGER I GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER 
 
 

Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1064     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
Vedlegg: 

- Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsbeboliger i Gausdal, 
Lillehammer og Øyer 

- Vedlegg 2: Veileder til forskrift for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og 
Øyer kommuner 

- Oppstilling som viser endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med 
forskriften fra 2014 

- Oppstilling som viser endringene i Vedlegg 2 sammenlignet med gjeldene vedlegg    
- Kommentarer til innkommet merknad i høringen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Vedlegg 1: Notat definisjon boenhet av 09.06.04 
- Vedlegg 3a: Symmetrisk og asymmetrisk vendesløyfe 
- Vedlegg 3b: Vendehammer i blindveg og gjennomgående veg 
- Referat fra styremøtet i GLØR IKS den 29. mars 2017 med saksutredning og innstilling 

til kommunestyrene 
 
Sammendrag: 
Styret i GLØR IKS gjorde følgende vedtak i sitt møte den 29. mars: «Styret vedtar forslaget til 
revidert forskrift for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner og at 
dette oversendes til kommunene for endelig vedtak i kommunestyrene». 
Den viktigste grunn for revisjonen av forskriften nå er å legge forholdene til rette for at 
husholdningene kan kildesortere glass- og metallemballasje hjemme i egen dunk. 
Rådmannen i Øyer tilrår at forskriften vedtas i Øyer kommune. 
 
Saksutredning: 
Forslaget til forskriften er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe med representanter 
fra de tre kommunene og GLØR. I tillegg til å legge forholdene til rette for at det kan 
kildesorteres på glass- og metallemballasje, har det også vært mindre justeringer av annet 
innhold i forskriften. Se eget vedlegg om dette. 
Forslag til forskrift har ligget ute til høring fra 1. januar til 1. mars i 2017, og det kom inn ett 
innspill under høringen.  
 
Vurdering: 
Innspillet til høring omfattet flere punkt som er kommentert i eget notat, men det 
vesentligste punktet er punkt 7 i vedlegg 2 som omhandler veglengder og antall abonnenter. 
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Etter ny vurdering går arbeidsgruppen inn for at den tidligere ordningen beholdes, dvs en 
avstand på 600 m tur/retur og 3 abonnenter for at GLØR kjører stikkvegen. 
Revidering av forskriften er tilpasset gjeldene lover og forskrifter for kommunal renovasjon 
og gir grunnlag for en rettferdig og lik behandling av abonnentene i hele GLØR-regionen. 
Forskriften gir også muligheter for differensiering og fortsatt stimulering til kildesortering. 
Den reviderte forskriften er utarbeidet med et overordnet dokument (Forskriften) og med 
to vedlegg som beskriver de praktiske forholdene ved renovasjonstjenesten. Ved senere 
revideringer kan vedleggene endres uten at selve forskriften trenger å endres. Dette er en 
mer praktisk måte å være à jour på de praktiske forholdene vedrørende utførelsen av 
renovasjonsordningen.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommuner vedtas. 
Den reviderte forskriften skal gjelde fra 1. juli 2017 og den erstatter forskriften fra 1. juli 
2014. 
GLØR IKS tar ansvar for nødvendig kunngjøring av den nye forskriften. 
 
 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Rådmann 
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REFERATER - FSK 09.05.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1066     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/17 Formannskapet 09.05.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Fra Sektorleder Kultur og fritid Frode Fossbakken: Info til FSK – Søknad om støtte til 
gjennomføring av 10-årsjubileet til Dølatreff. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


