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ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 20/1557     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 1. tertial 2020 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
3. Notat om elevbetaling i kulturskolen våren 2020 
4. Notat om reduserte driftsrammer for interkommunale samarbeid 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2020 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram økonomisk rapportering etter første tertial for kommune-
styret. Det hefter stor usikkerhet ved de økonomiske prognosene for 2020 som følge av ut-
bruddet av Covid-19. Driftsprognose 2020 er negativ for Øyer kommune. Det meldes om 
økonomiske utfordringer innenfor flere av tjenesteområdene, hvor den videre utviklingen er 
svært usikker. Omfang av skattesvikt og kompensasjon for dette vil være helt avgjørende for 
årsresultatet.  Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til 
etterretning og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. Budsjett-
justeringer som følge av koronasituasjonen vil bli framlagt etter andre tertial.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivel-
ser av Øyer kommunes økonomiske sitasjon per 30. april 2020 og vurdering av prognoser for 
året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 13,3 millioner for Øyer kommune etter før-
ste tertial. Det understrekes at dette er svært usikre anslag, særlig når det gjelder skatte-
inngangen til Øyer kommune i 2020. Merutgifter i tjenesteområdene er også usikre, og de er 
sammensatt av utfordringer i ordinærdrift, direkte merutgifter som følge av virusutbruddet 
og utsatte omstillingsprosesser for å holde årets budsjettrammer. 
 
Etter første tertial er noen statlige kompenserende tiltak kjent, som økt rammetilskudd, 
kompensasjon for tapt foreldrebetaling i barnehage og SFO og reduksjon i arbeidsgiverav-
giften for andre termin. Flere tiltak er lagt inn i forslag til revidert nasjonalbudsjett, men RNB 
vedtas ikke i Stortinget før i juni. Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer som 
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følge av koronasituasjonen etter første tertial, men vil komme tilbake til dette seinere på 
året.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De løp-
ende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av ombygging av kontor-
bygg på Tretten. Dette er nærmere omtalt i rapporten.   
  
Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.    
  
I årsoppgjøret 2019 har revisjon presisert at bevilgninger vedtatt av kommunestyret som 
ikke kom til utbetaling det året bevilgningen ble gjort, skal ha kommunestyrevedtak om fin-
ansiering det regnskapsåret utgiften påløper. Dette er tilfellet for tre bevilgninger fra bud-
sjett 2019, der utbetaling har skjedd på nyåret 2020; tilskudd og forskuttering til klubbhus 
ØTI (Ks-sak 118/18), tilskudd til World cup Hafjell-Kvitfjell Alpin (Ks-sak 56/19) og tilskudd til 
Ski NM 2020 (Ks-sak 94/19). Samlet utgjør dette kr 697 000 fra disposisjonsfond idrettsarr-
angement og 2,2 millioner kroner i forskuttering fra kommunens disposisjonsfond.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte om-
råder.  
 
Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer i drift per første tertial, men tilrår å 
gjøre endringer når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt i Stortinget, og en ser klarere effekt-
en av koronatiltak i de kommunale tjenestene.  
 
Planlagt oppgradering av kommunale veger, som ligger i investeringsplanen i 2021 og 2023, 
anbefales framskyndet slik at dette kan utføres sommeren 2020. Dette vil gi besparelser på 
kommunalt vegvedlikehold, samtidig som det vurderes som aktivitetsskapende tiltak i kor-
onasituasjonen.  
 
I 2019 ble det gjort en vurdering av om skolene i Øyer skal kjøpe eller lease iPader til elev-
ene. Her ble det konkludert med at kjøp er både rimeligere og mindre ressurskrevende å 
håndtere, og det ble lagt opp til en overgang fra leasing til kjøp, etter hvert som leasingav-
talene utløper. Kjøp av iPader framover ble ikke innarbeidet i investeringsplanen, og det er 
derfor behov for en budsjettjustering for årets kjøp, som er på 0,4 millioner kroner. Kjøpet 
finansieres ved låneopptak, og budsjetterte leasingutgifter i skolebudsjettene omdisponeres 
til dekning av renter og avdrag. Kjøp av iPader framover blir innarbeidet i ny investerings-
plan. 
 
Redusert aktivitet i kulturskolen som følge av virusutbruddet er beskrevet i eget notat. Kom-
munedirektøren legger fram til politisk vurdering om foreldrebetaling i kulturskolen skal 
reduseres/ettergis som følge av reduksjon i tilbud. Det er ikke gitt nasjonale føringer for 
dette, slik det er gjort for foreldrebetaling i barnehage og SFO.  
 
Kommunestyret i Lillehammer vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2019 at kommunens 
utgift i enkelte interkommunale samarbeid i 2020 skulle reduseres utover den reduksjonen 
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som allerede var lagt inn i kommunedirektørene sitt budsjettforslag. I interkommunale sam-
arbeid må alle deltakerkommunene fatte likelydende vedtak for at en endring i budsjettet 
skal kunne være gyldig. Kommunedirektørene i de tre kommunene Lillehammer, Øyer og 
Gausdal legger derfor fram felles forslag om redusert driftsramme for fire interkommunale 
samarbeid, der nedtaket håndteres ved bruk av tidligere års overskuddsfond. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødven-
dige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup Hafjell-
Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskud til Ski NM 2020 på 250 000 kr 
(Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrangement på samlet 
697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer 
Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 
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Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/1556     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024 med beskrivelse av prosjekter 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak.   
 
Saksutredning: 
I henhold til revidert økonomireglement legger kommunedirektøren fram investeringsplan i 
forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen vil bli 
innarbeidet i årsbudsjett 2021 og kommende år.  
 
Kommunalt investeringsbehov i planperioden inneholder ulike IKT-satsinger, både utviklings-
prosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det behov for oppgradering av en rekke kommunale 
bygg, dette omfatter bl.a. ventilasjon, solavskjerming og ENØK-tiltak. Det er foreslått 
investeringer i begge kirkene i kommunen i planperioden, dette gjelder etablering av vann-
tåkeanlegg og varmestyring.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det avsettes investeringsmidler til bygging av fire større kom-
munale boliger i Trodal. Dette er en boligtype kommunen har behov for, men mangler til-
gang til i dag. Med forutsatt støtte fra Husbanken vil boligene kunne leies ut til priser som er 
tilpasset målgruppa. 
 
Det er lagt inn et anslag på videre utbygging i Trodal fra 2023, men kommunedirektøren 
presiserer at dette er et foreløpig anslag, da egen sak fortsatt er under avklaring.  
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg.  
 
Startlån videreføres med 10 millioner kroner årlig. Begrunnelsen for å holde nye låneopptak 
på dette nivået er at nye finansieringsregler fra bankene krever fullfinansiering av bolig, 
startlån aksepteres ikke som egenandel.   
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Det legges til grunn at det vil bli innkalt egenkapital til KLP i planperioden på tilsvarende nivå 
som i dag. Begrunnelsen for dette er at pensjonsfondene øker, noe som medfører behov for 
økt egenkapital gjennom tilskudd fra eierne. 
 
I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. 
kommunestyresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinn-
tekt på 3 millioner kr. Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, 
og det foretas ikke overføring fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024. Det er videre 
lagt inn salgsinntekter Trodal fra 2023, dette avhenger av framdriften i videre arbeid med 
prosjektet. Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leilig-
heter, og et er lagt til grunn tilskudd/ekstern medfinansiering av vanntåkeanlegg i kirkene og 
kulturminneskilting. Øvrig finansiering av investeringene er låneopptak.   
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2021-2024 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld).  
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement.  
 
Investeringsbehov, og salgsinntekter, i Trodal er lagt inn som anslag, mens det fortsatt arbei-
des med avklaringer om flomsikring av området. Egen sak om Trodal framlegges.  
 
Innenfor Vann og avløp jobbes det med avklaringer om framtidig renseanlegg, avløpstiltak 
sammen med Lillehammer og ny driftsstasjon i Øyer. Her legges det fram egen sak før kon-
krete investeringsbeløp legges inn i økonomiplanen.  
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2021 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024.  
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2021-

2024 og årsbudsjett 2021. 

 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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GRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - 
HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 002  
Arkivsaksnr.: 18/2635     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Foreløpig tilrådning for grensejustering mellom Øyer kommune og Lillehammer kommune. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om flytting av kommunegrense Øyer/Lillehammer på vestsiden 
- Møtereferater 

 
Sammendrag: 
Beboere bosatt langs Hunderfossvegen i Lillehammer kommune søkte i desember 2018 om 
en grensejustering av kommunegrensen slik at deres eiendommer flyttes fra Lillehammer 
kommune til Øyer kommune. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) ga i 
oktober 2019 Fylkesmannen i Innlandet i oppdrag å gjennomføre en mindre utredning av 
konsekvensene av en grensejustering mellom de to kommunene. Fylkesmannens tilråding er 
at grensen endres i tråd med foreslått grensejustering. Kommunestyret i Øyer er bedt om å 
gi tilbakemelding på Fylkesmannens utredning innen 26.juni 2020. 
 
Saksutredning: 
Fylkesmannen kan gjøre vedtak i mindre saker om justering av kommunegrenser dersom det 
er enighet om en løsning. Denne saken omhandler et lite areal og få innbyggere. 
Fylkesmannen har hatt flere møter med søkerne og Øyer og Lillehammer kommune, men 
det har ikke lyktes å komme til en lokal enighet i saken. Fylkesmannen ble derfor bedt om å 
utrede saken slik at KMD kan fatte en beslutning.  Fylkesmannen tilrår at grensejustering 
foretas iht. kartutsnitt 
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Vurdering: 
Øyer kommune har vært positive til denne saken siden søknaden kom i desember 2018. Det 
har vært lagt vekt på at eiendommene det er snakk om er naturlig tilknyttet Øyer. Det er kun 
noen hundre meter til nærmeste boligfelt som ligger i Øyer kommune. Innbyggerne benytter 
seg av tjenestetilbudet i Øyer kommune, som skole, barnehage, legetjenester, kulturtilbud 
mm. Innbyggerne har en sterk tilhørighet til Øyer kommune og dermed mener de at dagens 
grense kan være en ulempe. De har heller ingen mulighet for demokratisk påvirkning i Øyer 
kommune, selv om de i stor grad benytter seg av tjenestetilbudet.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret støtter Fylkesmannens tilråding.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 
 

1. Øyer kommune støtter Fylkesmannens tilråding om grensejustering mellom Øyer og 
Lillehammer kommune. 

2. Øyer kommune mener at de berørte eiendommene er naturlig tilknyttet til Øyer. Det 
er bare noen hundre meter til nærmeste boligfelt og det har vært tradisjon i 
generasjoner for at innbyggerne i området bruker tjenestetilbudet i Øyer.  

3. Øyer kommune mener at dagens grense er uhensiktsmessig ut fra både infrastruktur 
og tjenestetilbud.  

4. Øyer kommune støtter en grensejustering da det er viktig at beboere med en naturlig 
tilknytning til vår kommune kan få mulighet til demokratisk påvirkning i den 
kommunen der de benytter tjenester. 

 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
 



  Sak  65/20 

Side 12 av 64  

GBNR 16/35 - EIENDOMSSKATT 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 016/035  
Arkivsaksnr.: 20/982     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak for eiendomsskatt, e-post 17.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt for perioden med bruksforbud på fritidseiendommen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 28. 
 
Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt for perioden med bruksforbud på fritidseiendommen, 
hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
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regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 155/299/21 - EIENDOMSSKATT 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 155/299/021  
Arkivsaksnr.: 20/984     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 17.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt for perioden med bruksforbud på fritidseiendommen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 28. 
 
Saksutredning:  
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt for perioden med bruksforbud på fritidseiendommen, 
hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 



  Sak 66/20 

 Side 15 av 64   

regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/55 - EIENDOMSSKATT 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 016/055  
Arkivsaksnr.: 20/985     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 17.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt for perioden med bruksforbud på fritidseiendommen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 28. 
 
Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt for perioden med bruksforbud på fritidseiendommen, 
hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  

Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
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regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 17/77 - TIDSBEGRENSET FRITAK -  KOMMUNALE AVGIFTER 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: 221  
Arkivsaksnr.: 20/989     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 17.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om tidsbegrenset fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen. Søknaden begrunnes med at de heller ikke kan leie ut og 
ha inntekt på hytta. 

Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om tidsbegrenset fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen. Søknaden begrunnes med at de heller ikke kan leie ut og 
ha inntekt på hytta, hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
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kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 12/163 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 012/163  
Arkivsaksnr.: 20/990     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 16.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden 
med bruksforbud på fritidseiendommen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden 
med bruksforbud på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
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kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 9/156 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - REKSTET 11 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 009/156  
Arkivsaksnr.: 20/1030     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 19.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om tidsbegrenset fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen. 

Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om tidsbegrenset fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken. 

Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 



  Sak 70/20 

 Side 23 av 64   

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
2) Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 17/307 - FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 017/307  
Arkivsaksnr.: 20/1035     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 19.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging  
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen. 

Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 
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Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 12/68 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GRUVEVEGEN 71 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 012/068  
Arkivsaksnr.: 20/1037     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 20.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om reduksjon av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen. 

Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om reduksjon av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 
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Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 155/272/0/39 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - LUNNSTADMYRVEGEN 
180 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 

155/272/000/039  
Arkivsaksnr.: 20/1038     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 20.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om tidsbegrenset fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen. Avtalen om åremålsutleie er sagt opp på grunn av 
bruksforbudet. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om tidsbegrenset fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med 
bruksforbud på fritidseiendommen. Avtalen om åremålsutleie er sagt opp på grunn av 
bruksforbudet, hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
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Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 15/21 - KREDITERING KOMMUNALE AVGIFTER - MOSÆTERVEGEN 143 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 015/021  
Arkivsaksnr.: 20/1062     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 20.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud på 
fritidseiendommen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale 
gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud på 
fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken. 
 
Vurdering: 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
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Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 17/129 - REFUSJON OG FRITAK EIENDOMSSKATT - MÅSÅBERGVEGEN 29 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 017/129  
Arkivsaksnr.: 20/1104     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 25.03.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen. 

Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

 
Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken.  
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
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kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 13/5/39 - EIENDOMSSKATT / KOMMUNALE AVGIFTER 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 013/005/039  
Arkivsaksnr.: 20/1216     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 06.04.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om bortfall av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen. 

Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om bortfall av eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken.  
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 
kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 
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Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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GBNR 155/227 - KOMMUNALE AVGIFTER - VARDVEGEN 51 
 
 
Saksbehandler:  Helene Bjørge Arkiv: GBNR 155/227  
Arkivsaksnr.: 20/1265     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fritak, e-post 15.04.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eiendomsskatteloven 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer 
Forskrift om vann- og avløpsgebyr 
Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.   
Eier ber om fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av fritidseiendommen 
under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt og 
kommunale gebyrer. 

 
Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.   
Eier ber om fritak for eiendomsskatt og kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud 
på fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken.  
 
Vurdering: 
Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, 
ikke eierens bruksmulighet. Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for 
lettelser i eiendomsskatten. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer 
eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  
Den enkelte kan søke formannskapet om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis 
skatten virker svært urimelig etter eiendomsskatteloven § 28: Gjer særlege grunnar at det 



  Sak 77/20 

 Side 37 av 64   

kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast 
ned eller ettergjevast av formannskapet. 

Eiendomsskatteloven § 28 er en meget streng og snever unntaksbestemmelse, som skal 
tolkes strengt. Kommunedirektøren anser ikke forbudet mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19.mars til 20.april 2020 som ble innført av 
regjeringen for hele Norge som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
eiendomsskatten. 

Kommunale gebyrer 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. 

Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert. 

Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel. 

Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
 
Ådne Bakke Helene Bjørge 
Kommunedirektør 
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REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 M52  
Arkivsaksnr.: 20/1780     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Dagens selskapsavtale Renovasjonsselskapet GLØR IKS 
2. Utkast revidert selskapsavtale Renovasjonsselskapet GLØR IKS 
3. Protokoller fra møter i styret og representantskapet i GLØR IKS 
4. Økonomiplan 2021-2024 
 
Sammendrag: 
I denne saken foreslår kommunedirektøren å godkjenne endring av selskapsavtalen for 
Renovasjonsselskapet GLØR IKS slik at taket for selskapets samlede låneopptak økes fra 30 
mill. kroner til 100 mill. kroner. 
 
Saksutredning: 
I nyere tid har GLØR IKS ikke lånefinansiert sine investeringer. Ved bygging av nytt service-
bygg på Roverudmyra, har selskapet meldt behov for å lånefinansiere inntil 50 mill. kroner. 
Basert på lånebehovet angitt i langtidsøkonomiplanen ønsker GLØR IKS å øke taket for sel-
skapets samlede låneopptak til 100 mill. kroner.  
 
Representantskapet i GLØR IKS gjorde følgende vedtak (mot én stemme) i sitt møte 
30.4.2020:  
 

«Representantskapet vedtar, etter styrets anbefaling, at selskapsavtalen § 15 
låneopptak og garantistillelse oversendes til eierkommunene ved kommunestyrene og 
innstiller på at høyeste ramme for låneopptak heves til kr. 100 mill. NOK.» 

 
Selskapsavtalen ble sist revidert av kommunestyrene i 2013, men endringen berørte ikke 
øvre ramme for låneopptak.  
 
GLØR IKS eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune. 
 
Selskapet ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble 
fra 1.1.2000 omgjort til et IKS (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkom-
munale selskaper. Arbeidsdelingen er at eierkommunene har forvaltningsansvaret og at 
GLØR skal stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden. I et interkommunalt selskap 
utøver eierne sin myndighet gjennom representantskapet. Kommunestyrene har instruk-
sjonsrett overfor sine representanter. 
 
IKS-loven § 22 første ledd angir at tak for selskapets samlede låneopptak må fremgå av sel-
skapsavtalen:  
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"Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom 
selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede 
låneopptak" 

GLØR IKS har etter dagens selskapsavtale anledning til å ta opp lån innenfor en samlet 
ramme på 30 mill. kr uten godkjenning i eierkommunene.  
 
I dagens selskapsavtale for GLØR IKS heter det i § 15 om låneopptak og garantistillelse: 
 

«Representantskapet vedtar rammer for selskapets låneopptak. 
Dersom annet ikke er vedtatt av eierkommunene er høyeste ramme for låneopptak kr. 
30 mill NOK. Jfr. selskapsavtalen §6 
Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representantskapets budsjettvedtak 
og påfølgende godkjenning av departementet.  
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.   

 
Endringer av selskapsavtalen som gjelder tak for samlet låneopptak, krever likelydende ved-
tak i eierkommunenes kommunestyrer.  
 
Dersom en eller flere av eierkommunene er underlagt reglene i kommuneloven § 28, dvs. 
innmeldt i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), skal endring av selskaps-
avtale etter IKS-loven § 22 også godkjennes av departementet. Per dags dato er Gausdal 
kommune underlagt bestemmelsene i kommuneloven § 28.  
 
Økonomiplan 
I IKS-loven heter det følgende i § 20:  

«Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal 
legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 
Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder invester-
ingsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det 
inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag 
i planperioden.» 

 
Budsjettforutsetningene og økonomiplanen for 2021, som del av GLØRs økonomiplan 2021-
2024 ble enstemmig vedtatt av representantskapet i GLØR 30.4.2020 (se vedlagte protokoll).  
 
Vurdering: 
I vedlagte utkast til revidert selskapsavtale foreslås endringer i § 15, ved at den øvre rammen 
for samlet låneopptak heves fra 30. mill. kroner til 100 mill. kroner. I tillegg endres ordlyden 
noe, slik at man benytter samme begreper som i IKS-loven: tak for samlede låneopptak, i 
stedet for «høyeste ramme for låneopptak» som i gjeldende selskapsavtale.  
 
I dagens § 15 står det at «Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter Representant-
skapets budsjettvedtak og påfølgende godkjenning av departementet». 
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Det generelle kravet til at låneopptak skal godkjennes av departementet har bortfalt, og 
dette foreslås derfor tatt ut av selskapsavtalen. Kravet til godkjenning av låneopptak i 
departementet gjelder fortsatt i de tilfeller der en eller flere av eierkommunene er innmeldt 
i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Dette framgår av IKS-loven § 22 .  
 
Ut over dette foreslås kun mindre redaksjonelle endringer.  
 
Øvre ramme for låneopptak var tema i styremøte i GLØR 25.3.2020 og representantskapet 
30.4.2020. Utdrag fra protokoll fra disse møtene følger som vedlegg til denne saken.  
 
En heving av dagens tak for samlede låneopptak anses fra GLØRs side nødvendig for å gjen-
nomføre planlagte investeringer i GLØR IKS.  
 
Selv om behovet for lånefinansiering i første omgang er knyttet til bygging av nytt service-
bygg, og begrenset til 50 mill. kr, støtter kommunedirektøren GLØRs ønske om å heve taket 
for selskapets samlede låneopptak til 100 mill. kr. Dette basert på behov synliggjort i GLØRs 
økonomiplan for perioden 2021-2024.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Å heve taket for samlede låneopptak i selskapsavtalen for GLØR IKS, har i utgangspunktet 
ingen budsjettmessige konsekvenser for GLØR eller eierkommunene.  
 
Kapitalkostnadene ved eventuelle låneopptak vil inngå i beregning av selvkost og således 
kunne få innvirkning på renovasjonsgebyrene til innbyggerne i kommunene. Gebyrene fra 
innbyggerne kan i sum ikke overstige hva det koster å levere den aktuelle tjenesten. Beregn-
ing av selvkost er regulert i kommuneloven § 15-1 og tilhørende forskrift. 
 
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i GLØR IKS i forhold til innbyggertallet. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at selskapsavtalen for GLØR IKS endres ved å heve taket for 
samlet låneopptak fra 30 mill. kroner til 100 mill. kroner. Økningen er i tråd med lånebehov-
et i langtidsøkonomiplanen til GLØR IKS. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, slik 
det fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 M50  
Arkivsaksnr.: 20/1810     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Presentasjon av prosjekt bygging av nytt servicebygg GLØR IKS 
2. Tegninger og kontraktsgrense 
3. Kapittelfordelt pris 
4. Saksprotokoll fra behandling i representantskapet i GLØR 30.4.2020 
 
 
Sammendrag: 
I denne saken presenteres GLØRs planer for bygging av nytt servicebygg på Roverudmyra. I 
saken synliggjøres også konsekvenser prosjektet vil ha for renovasjonsgebyret. Prosjekt nytt 
servicebygg planlegges gjennomført innenfor en finansieringsramme på 62,2 mill. kroner. 
Prosjektet vil finansieres av GLØR IKS, gjennom låneopptak og egenfinansiering. Byggestart 
for servicebygget er planlagt i juni 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. 
 
Saksutredning: 
Styret i GLØR IKS vedtok i sitt møte 25.3.2020 å sette i gang prosjekt nytt servicebygg. Repre-
sentantskapet i GLØR IKS ga 30.4.2020 sin tilslutning til beslutningen i selskapets styre og 
oversendte saken til kommunestyrene i eierkommunene med innstilling om igangsetting. 
 
Bygging av nytt servicebygg på GLØRs anlegg på Roverudmyra har ikke tidligere vært oppe 
til politisk behandling i GLØRs eierkommuner. 
 
Bakgrunnen for at GLØR nå ønsker å etablere et nytt servicebygg er en langsiktig plan om å 
løse dagens utfordringer innen helse, miljø og sikkerhet for virksomheten. I 2015 ble det 
opprettet et HMS-avvik etter en rutinemessig vernerunde. Avviket gikk på kapasiteten på 
garderobeanlegg, spiserom, kontorer og trafikksituasjonen ute i anlegget. 
 
I 2016 gjennomførte bedriftshelsetjenesten en vurdering av avvikene fra 2015. Det ble da 
stadfestet at situasjonen er i strid med arbeidsplassforskriftens kapittel 3. Bedriftshelse-
tjenesten anbefalte at virksomheten skulle igangsette tiltak for å kunne ivareta helse, miljø 
og sikkerhet for de ansatte. 
 
På denne bakgrunn ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
administrasjonen i GLØR, HMS-rådgiver, verneombud og representant for de ansatte. 
Arbeidsgruppens konklusjon var følgende: 

 For små garderober 
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 For lite areal til kantine/spiserom 
 For få og for dårlig tilrettelagte kontorer, møterom og møteplasser. 
 Uoversiktlige og risikofylte trafikkløsninger: utfordringer med kryssende trafikk for 

næring- og husholdningsavfall, hensynet til gående 

 
Styret i GLØR IKS har løpende fulgt opp situasjonen og gitt arbeidsgruppen mandat til å 
iverksette skisseprosjekt for nytt servicebygg og forslag til ulike løsninger for veistruktur. 
 
Dagens servicebygg på Roverudmyra ble etablert i en tid da GLØR IKS bestod av 30 ansatte. 
I dag har GLØR 60 faste ansatte og 30 vikarer. 
 
I prosjektet har man kommet fram til at det er formålstjenlig å etablere et nytt servicebygg 
utenfor dagens produksjonsområde. Et nytt servicebygg vil i tillegg til å innfri lovmessige krav 
til helse, miljø og sikkerhet også øke tilgjengeligheten til kundemottak og resepsjonsfunk-
sjon. 
 
Om GLØR og forholdet til eierkommunene 
GLØR IKS eies av Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Øyer kommune. Selskapet 
ble opprettet som et interkommunalt selskap i august 1983. Selskapsformen ble fra 1.1.2000 
omgjort til et IKS (interkommunalt selskap) etter den nye loven om interkommunale 
selskaper. Arbeidsdelingen er at eierkommunene har forvaltningsansvaret og at GLØR skal 
stå for den praktiske gjennomføringen mot kunden. Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer 
og Gausdal har fastsatt en egen forskrift for renovasjon til husholdninger og fritidsboliger. 
 
I et interkommunalt selskap utøver eierne sin myndighet gjennom representantskapet. 
Kommunestyrene har instruksjonsrett overfor sine representanter. 
 
Saksgang og fremdrift 
Styret og representantskapet i GLØR har hatt prosjektet til behandling en rekke ganger siden 
2017: 
 

 
 
Protokoll fra representantsakpets behandling av saken 30.4.2020 følger som vedlegg til 
saken. Vedlagt saken er også GLØRs presentasjon av saken, samt utfyllende vedlegg om 
prosjektet. 
 
Byggeprosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise. GLØR IKS har valgt ØMF Evensen 
& Evensen som samspillsentreprenør etter en konkurranse kunngjort sensommeren 2019. 
 
I en samspillsentreprise er entreprenør i samspill med byggherre/bruker og konsulenter/ 
arkitekt med på å utvikle prosjektet samt utarbeide kalkyle/målpris. Samspillsentreprisen er 
delt i to trinn: prosjektutviklingsfase og samspillsfase (utførelsesfase). 
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Forutsetningen for å gå fra prosjektutviklingsfase til samspillsfase er at partene blir enige om 
målpris og at GLØRs styrende organer gjør endelig vedtak om gjennomføring. Byggestart for 
servicebygget er planlagt juni 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. 
 
Selve bygget 
Det nye servicebygget er planlagt over tre plan og med et samlet areal på 1650 m2 (BTA). 
Plasseringen er rett utenfor anleggets inngjerdede område og blir det første man møter når 
man ankommer Roverudmyra miljøpark. 
 
Selve bygget og byggeprosjektet er beskrevet i vedlagte presentasjon fra GLØR IKS. Utform-
ingen og løsningene er valgt med bakgrunn i hensyn til gode arbeidsforhold, logistikk, hygi-
ene, helse-, miljø og sikkerhet. Hensyn til energi og bærekraft har også vært vektlagt i GLØRs 
vurderinger. 
 
Økonomi 
Prosjektkostnader og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, slik disse er beregnet 
fra GLØRs side, er nærmere synliggjort i vedlagte presentasjon av prosjektet. 
 
I en samspillsentreprise blir kontraktsbeløpet omforent målpris, som avregnes etter faktisk 
påløpte kostnader. Dersom prosjektet ferdigstilles til en lavere kostnad enn målprisen, for-
deles besparelsen mellom partene. Dersom prosjektet ferdigstilles til en høyere kostnad enn 
målprisen, fordeles merkostnadene mellom partene i henhold til avtale. 
 
Etter at avtalen med samspillsentreprenør, ØMF Evensen & Evensen AS, ble signert i novem-
ber 2019, har man i perioden gjennomført ni ordinære prosjekteringsmøter og tilsvarende 
byggherremøter. Entreprenøren har i samarbeid med prosjektgruppen gjennomført be-
regninger og kalkyle som ligger til grunn for omforent forslag til målsum. 
 
Målpris for samspillskontrakt: 51,4 mill. kr. 
Garantert makspris: 56,4 mill. kr. 
Planlagte opsjoner og marginer, møblering og flytting utover samspillskontrakt: 5,66 mill. kr. 
Total øver ramme på finansieringsbehov: 62,2 mill. kr. 
 
GLØR IKS har søkt om tilskudd gjennom Klimasats på totalt 6 mill. kr. Eventuelt tildelt beløp 
vil slå ut i fratrekk i finansieringsbehovet. 
 
Finansieringsplan: 
Maksimalt lån 50 mill. kr. 
Egenkapital 12,2 mill. kr. 
 
Økonomiske konsekvenser for eierkommunene 
Prosjektet vil finansieres av GLØR IKS selv, gjennom låneopptak og egenfinansiering. GLØRs 
eierkommuner hefter for selskapets forpliktelser i forhold til innbyggertallet. 
Konsekvenser for renovasjonsgebyret 
GLØR IKS har flere forskjellige abonnementstyper og disse prises forskjellig. Utgangspunktet 
for dette er i hovedsak basert på tilgjengelig restavfallsvolum for abonnenten. 
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Gjennom de siste årene har abonnementstypene med større tilgjengelig restavfallsvolum 
hatt en høyere prisvekst enn abonnementstyper med mindre tilgjengelig restavfallsvolum for 
å stimulere til mer kildesortering og miljøriktig adferd. Det er kommunestyrene som vedtar 
prisene for de enkelte abonnementstypene etter innstilling fra GLØR. For 2020 vedtok 
kommunestyret følgende satser: 
 

 
 
GLØR har gjort beregninger av hvordan bygging av nytt servicebygg vil slå ut for et middels 
abonnement. En abonnementstype med mindre tilgjengelig restavfallsvolum vil ha mindre 
økning, mens en abonnementstype med et større tilgjengelig restavfallsvolum vil få et større 
tillegg.  
 
Tillegg i gebyret for et middels abonnement (eks mva):  

År Endring fra dagens nivå  
(i kroner) 

Endring per år 
(i kroner) 

    Endring per år 
2021 67 + 67 
2022 122 + 55 
2023 128 + 7 
2024 123 - 5 

 
GLØR driver virksomhet både innenfor og utenfor selvkostområdet. Kostnadsøkninger innen-
for selvkostområdet må finansieres av abonnentene. Kostnader som faller utenfor selvkost-
området må GLØR IKS finansiere gjennom virksomhet utenfor selvkostområdet. Konkret for 
dette byggeprosjektet, vil kostnadsfordelingen mellom områdene innebære at det 
som er ut over 63 % dekkes av GLØRs næringsvirksomhet. 
 
 
Selskapsavtalen 
Deltakerne i et interkommunalt selskap (eierkommunene) utøver sin myndighet i selskapet 
gjennom representantskapet, som er selskapets øverste myndighet. 
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Forholdet mellom GLØR IKS og eierkommunene er regulert gjennom IKS-loven og i selskaps-
avtalen. GLØR IKS har etter dagens selskapsavtale anledning til å ta opp lån innenfor en sam-
let ramme på 30 mill. kr. uten godkjenning i eierkommunene. Foreliggende finansieringsplan 
for nytt servicebygg innebærer et lånebehov på inntil 50 mill. kr. For å gjennomføre den 
planlagte investeringen må taket for samlet låneopptak heves. Endringer av selskapsavtalen 
på dette punktet, krever vedtak i eierkommunenes kommunestyrer. 
 
Selskapsavtalen er tema for en egen sak, der kommunedirektøren foreslår å heve taket for 
samlet låneopptak i GLØR IKS fra dagens 30 mill. kr. til 100 mill. kr. Økningen er i tråd med 
lånebehovet synliggjort i langtidsøkonomiplanen til GLØR IKS. 
 
Vurdering: 
Som det framgår av vedlagte presentasjon, mener GLØR IKS at man gjennom bygging av nytt 
servicebygg oppnår:  

- Gode arbeidsforhold for 60-100 ansatte i Lillehammer 
- Frigjøring av plass til økt produksjon på anlegget 
- En totalt sett bedre løsning enn ombygging inne i eksisterende bygg 
- Ryddigere og enklere trafikkbilde 
- Med CHP-maskin vil bygget, som allerede er i passivhusstandard, bidra til å nå 

kommunens og GLØRs ambisjoner om reduksjon av klimagasser ved bruk av 
overskuddsgass fra matavfall.  

- At bygget blir et læringssted for ombruk og sirkulærøkonomi 
- Økt trivsel, lavere sykefravær, forbedret hygiene 

 
Ut fra valgt organisering av ansvaret for eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen avfalls-
behandling, ligger det ikke til kommunedirektøren å gjøre en vurdering av de foreliggende 
planene for GLØR. Deltarne i et interkommunalt selskap (eierkommunene) utøver sin 
myndiget i selskapet gjennom representantskapet, som er selskpets øverste myndighet. For-
holdet mellom GLØR og eierkommunene, reguleres gjennom selskapsavtalen og IKS-loven. 
 
På et generelt grunnlag har kommunedirektøren forståelse for behovet for å tilrettelegge 
GLØRs anlegg for å svare på den utviklingen som har vært siden dagens servicebygg ble byg-
get og for å tilrettelegge for fortsatt utvikling. Hensynt til ansattes arbeidsforhold og god til-
rettelegging for GLØRs kunder og abonnenter synes å være fornuftige kriterier å legge til 
grunn. I tillegg er det et viktig hensyn for eierkommunene at alle kommunens virksomheter 
bidrar i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser. GLØR er en nøkkelvirksomhet i dette 
arbeidet.    
 
Kommunens renovasjonstjenester finansieres etter selvkostprinsippet og gebyrer beregnes i 
tråd med «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-
3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Økte kapitalkostnader ved et eventuelt 
låneopptak i GLØR for å finansiere nytt servicebygg vil inngå i bergening av selvkost og 
således kunne få innvirkning på renovasjonsgebyrene. Fordelene som investeringer i nytt 
servicebygg innebærer for GLØRs virksomhet, ansatte og kunder, vil måtte vurderes opp mot 
de ulemper økte gebyrer medfører for innbyggerne. Eierkommunene er i en anstrengt 
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økonomisk situasjon som påvirker innbyggerne. Kommunedirektøren forventer at GLØR ut-
viser moderasjon med tanke på tiltak som påfører innbyggerne økte kostnader.  
 
Kommunedirekøren viser til vedleggene i saken, samt vurderingene i dette saksframlegget, 
og råder kommunestyret til å ta saken til orientering. I tråd med IKS-loven og selskapsavtalen 
for GLØR IKS, anbefales at representatnskapet i GLØR beslutter videre fremadrift i prosjekt 
nytt servicebygg.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering.  
2. i tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre framdrift i prosjekt nytt servicebygg.  

 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
80/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om støtte til VI-bygg, av 18.2.2020 
2. Presentasjon av VI-bygg 
3. Tilleggsskriv søknad, av 27.5.2020 

 
Sammendrag: 
Hafjell Nasjonalanlegg søker Øyer kommune om støtte på kr. 500 000 til å oppføre nytt 
arenabygg. Kommunedirektøren er positiv til søknaden, men legger fram saken til politisk 
nivå med tre ulike innstillinger. Saken framlegges på nytt for behandling, sammen med et 
tilleggsnotat fra Norges Skiforbund. 
 
Saksutredning: 
Styret i Hafjell Nasjonalanlegg søker Øyer kommune om støtte på kr. 500 000 til å oppføre 
nytt arenabygg. 
 
Bakgrunnen for søknaden er at det i 2021 skal arrangeres Para VM Vinter. Nasjonalanlegget 
jobber sammen med Stiftelsen VI som er hovedsponsor for arrangementet. 
 
Arenabygget vil markere at Nasjonalanlegget også er til for parautøvere. Bygget vil i hoved-
sak bestå av lager, kontor, møterom, sekretariat, garderober og sosiale rom for utøvere. 
 
Kulturdepartementet har vedtatt å tildele kr 11 330 000 til formålet. Midlene er fordelt med 
bakgrunn i kongelig resolusjon vedtatt i statsråd 07.05.2020. Summen utgjør 50 % av 
nettokostnader i prosjektet, og utbetaling forutsetter at resterende finansiering faller på 
plass. Utover tilsagn fra Kulturdepartementet vil prosjektet få økonomiske tilskudd fra 
Innlandet fylkeskommune og Hafjell Kvitfjell Alpin, samt Alpinco.  
 
Vurdering: 
Det er viktig for nasjonalanlegget at det framstår med et tilbud for alle. Paraidretten er i ut-
vikling og Norge er ett av foregangslandene innen feltet og vi har over tid gjort oss bemerket 
med gode internasjonale prestasjoner. 
 
Et senter for Paraidretten vil gjøre at nasjonalanlegget har flere bein å stå på og det er god 
reklame for Øyer og Norge. 
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På grunn av nedstenging av alle skianlegg i mars, ble utviklingsprosjekter også i Hafjell Alpin-
senter satt på vent på ubestemt tid. Dette rammet også planene for et VI-bygg. Imidlertid 
ble det i mai signalisert fra ledelsen i HA at med fullfinansiering på plass i løpet av høsten 
2020, kan byggestart være aktuelt i løpet av dette året. Det vurderes likevel mest realistisk at 
byggestart utsettes til vår 2021. 
 
Som nevnt velger kommunedirektøren å legge fram en innstilling på tre alternativer i saken, 
sjøl om det fra administrasjonen synes riktig å gi støtte til arenabygget. 
 
 
Kommunedirektørens alternative forslag til innstilling: 

1) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

2) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 300 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

3) Øyer kommunestyre avslår søknaden om støtte til nytt arenabygg i Hafjell Nasjonal-
anlegg. 

 
 

Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BIRØKT/HONNING 
SØKER: JAN VEDUM, VEDUMS BIGÅRD 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/1448     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 27.04.2020 via Regionalforvaltning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Jan Vedum, Vedums bigård et 
tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnadene eller inntil kr 50.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Søkeren har drevet med bikuber i flere år og ønsker å oppgradere volumet og foredlingen, 
samt å styrke salgsleddet. 
 
Direktesalg av honning gir en langt høyere pris for produsenten enn å levere til 
Honningsentralen. Etterspørselen etter Honning er stor og det er underskudd i markedet.  
 
Saldo fond med statlig påfyll pr 29.05.2020 er kr 255.005,- 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Honningproduksjon gir i liten grad arbeidsplasser. Dog er produktet etterspurt og inngår ofte 
noen ganger som ingrediens i andre lokalmatprodukter. Det er derfor en viktig produksjon. 
 
Samtidig er bier viktig for pollinering, og således viktig for landbruket og andre planter. Det 
er derfor viktig å støtte denne type virksomhet. 
 
Søker har søkt om 100% finansiering, noe som ikke er mulig. Det innstilles derfor på et lavere 
beløp. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 

- Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre 
bedrifter 

- At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
- Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 

arbeidsplasser 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Jan Vedum, Vedums Bigård gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil 
kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: HAFJELL SLAKTERI AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/1662     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 13.05.2020 via Regionalforvaltning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Hafjell Slakteri AS et tilskudd på 
inntil 50% av prosjektkostnadene eller inntil kr 100.000,- til utstyr i oppstartfasen. Midlene 
tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Hafjell Slakteri AS er nystartet og i oppstartfasen. I den sammenheng trenger de en del 
utstyr. Med denne søknaden søker de om støtte til ny og praktisk pakkemaskin samt vekt. De 
trenger dette utstyret for å få laget ett godt nok sluttprodukt til forbruker. 
 
I tillegg til vekt og pakkeutstyr investerer de også i nettsider med nettbutikk. 
Hafjell Slakteri AS har etablert seg i lokalene der det ble etablert en tilsvarende virksomhet 
for over 10 år siden. Markedet har nå endret seg og muligheten for å lykkes er større. 
Kompetansen i virksomheten er også høyere. 
 
Foredling er nøkkelen til å lykkes med lokalmat, salg av stykningsdeler gir kun en liten 
merverdi. Etterspørselen etter lokalforedlet mat har økt mye de siste årene, tilbudet har ikke 
klart å følge etter. Spesielt fritidsboligeiere etterspør dette, men også lokalbefolkningen 
kjøper mer av dette har vi sett under Coronakrisen. Annis i Ringebu er et godt eksempel på 
etterspørselen etter denne tupe produkter. 
 
Hafjell Slakteri AS vil også være en mulighet for andre til å få leieprodusert egne produkter 
slik at ikke alle må bygge opp sin foredling. 
 
Saldo fond med statlig påfyll pr 29.05.2020 er kr 255.005,-. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Tiltaket er ihht den regionale næringsplanen, der lokalprodusert håndverksmat er definert 
som et satsingsområde. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 
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- Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre 
bedrifter 

- At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
- Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune  
- Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, 

spesielt prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Slakteri AS gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil  
kr. 100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. Det 
kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen innen 
ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig 
grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/1849     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad fra Øyer Turskiløyper datert 20.05.2020 
- Vedtak i formannskapssak 16/101, møte 06.12.2016 
- Adm.vedtak saksnr.: 16/1069, datert 21.06.2016 
- Kartskisse Sykkelsti Stormyrvegen – Steinsætra 
- Kartskisse trasé Lie-Hornsjøvegen - Rognhaugen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Øyer Turskiløyper AS et tilskudd på 
inntil 75% av prosjektkostnadene eller inntil kr 168.500,- til utstyr i opparbeiding av 
løypetraséer. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Øyer Turskiløyper fikk i sak 16/1069 administrativt innvilget kr 18.500,- til skilting og i 
formannskapssak 101/16 kr. 50.000,- med mulighet for ytterligere 100.000,- til opparbeiding 
av løypetraséer. 
 
Administrativt vedtak 16/1069 lyder som følger: 

 Rådmannen bevilger kr 18.500,- i støtte fra Øyer næringsfond med statlig påfyll for 
skilting etter skiltplan for å tilrettelegge for sykkel og turgåing i Øyerfjellet. 

 
Vedtak i formansskapssak 101/16 lyder som følger: 

 Øyer Turskiløyper gis et tilskudd på kr. 50.000,-. 
 Eventuelt tilskudd på ytterligere 100.000,- vurderes etter ny søknad. 
 Beløpet tas fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll. 
 Tilskuddet kan ikke overstige 75% av etableringsutgiftene. 

 
Prosjektene har ikke blitt gjennomført ennå. Grunnen til at de ikke har fått utført 
prosjektene innen tidsfristene for næringsstøtten er at søknadsprosessene ble langt mer 
omfattende og langvarig enn de regnet med på denne type prosjekt. Tilskuddene hadde 
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gyldighet i 2 år etter forlengelse, men ble trukket tilbake etter dette. De må derfor opp til ny 
behandling i formannskapet. 
 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Sykkel- og skiløyper er viktig for destinasjonen Hafjell og Øyer kommune. Denne 
infrastrukturen betyr mye for innbyggerne i et folkehelseperspektiv og for næringslivet 
økonomisk. Tidligløyper på ski blir stadig viktigere på forvinteren i konkurransen med andre 
destinasjoner. Sykkel- og skiløyper er til nytte for så mange at det er formålstjenlig å støtte 
dette. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 

- At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 

- Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
- Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av 

prosjektet skal prioriteres.  
 
 Saldo fond med statlig påfyll pr 29.05.2020 er kr 255.005,-  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer Turskiløyper gis et tilskudd på inntil 75% av prosjektkostnad eller inntil  
kr. 168.500,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. Det 
kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen innen 
ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig 
grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL 
INTENSJONSERKLÆRING FOR ØYER KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 20/1446     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Erklæring fra Øyer kommune til signering 
Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning - Sammendrag, 
Direktoratet for eHelse april 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sentralt styringsdokument – Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal 
journalløsning – Hovedrapport, Direktoratet for eHelse mars 2020 (IE-1056) 
KS – ofte stilte spørsmål om Akson; 
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/ofte-stilte-
sporsmal-om-akson/  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber i denne saken kommunestyret om å vedta intensjonserklæring om 
støtte og deltakelse i det videre arbeidet med Akson. Intensjonserklæringen innebærer 
ingen kjøpsforpliktelse eller andre økonomiske forpliktelser, men gir Øyer kommune 
muligheten til å delta og påvirke den videre prosessen. 
 
Utfordringen med felles journal for kommunens innbyggere er viktig for å ivareta 
innbyggernes helsefaglige rettigheter og god, samordnet oppfølging av innbyggernes 
helsetilbud. Dette vil igjen gi bedre grunnlag for innbyggernes egen oversikt og medvirkning i 
en digital helsehverdag. Forventet gevinst av et felles journalsystem ligger innenfor tidsbruk, 
samt reduksjon av uønskede hendelser. 
 
Saksutredning: 
Formål og bakgrunn  
Akson skal bidra til målet om en effektiv og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste som er 
helhetlig og koordinert, bidrar til god samhandling mellom aktørene og samhandling med 
andre kommunale og statlige tjenester helsetjenesten samarbeider med. Pasientens og 
brukerens behov og ønsker skal stå i sentrum. Akson skal bidra til at helsepersonell har enkel 
og sikker tilgang til pasientinformasjon, innbyggere skal ha tilgang på digitale tjenester, og 
data skal gjøres bedre tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og 
forskning.  
 
Tiltaket Akson skal etablere en felles journalløsning for kommunale helse- og 
omsorgstjenester og nasjonale løsninger for bedre digital samhandling mellom alle 
virksomheter som yter helsetjenester og de som disse samhandler med. 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/ofte-stilte-sporsmal-om-akson/
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/akson/ofte-stilte-sporsmal-om-akson/
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Om intensjonserklæringen  
Undertegning av denne intensjonserklæringen er et uttrykk for Øyer kommunes støtte til og 
intensjon om deltakelse i det videre arbeidet med tiltaket Akson. Signering innebærer ikke 
noen kjøpsforpliktelse eller annen økonomisk forpliktelse for Øyer kommune. Se videre 
beskrivelse av tiltaket i vedlagt oppsummering av hovedpunktene fra styringsdokumentet.  
 
Forutsetninger for det videre arbeidet  
Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra 
kommuner som representerer minst halvparten av befolkningen utenfor helseregion Midt-
Norge. Videre statlig arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i 
regjeringen og Stortinget.  
 
Det gjenstår fremdeles viktig arbeid og avklaringer i 2020 som staten vil bidra med å utrede i 
samarbeid med KS/ kommunal sektor. Utredningen omfatter bl.a. å avklare kommunenes 
organisering av eierskap, finansieringsmodeller mellom kommuner som går i front og de 
kommuner som kommer etter, aksjonæravtaler og oppkapitalisering av selskapet. I tillegg 
skal utredningen tydeliggjøre ansvars- og kostnadsfordelingen samt felles 
styringsmekanismer i tiltaket som helhet. Dette inkluderer avtaler, finansiering og 
avhengigheter mellom virksomheten for Akson samhandling og Akson journal.  
 
Staten skal med utgangspunkt i det sentrale styringsdokumentet og i samarbeid med 
sektoren også utarbeide et veikart for nasjonal e-helseportefølje, hvor sammenheng og 
avhengigheter synliggjøres.  
 
Det legges til grunn at Akson-tiltaket som helhet skal realiseres gjennom to programmer, 
herunder Akson journal og Akson samhandling, i hver sin virksomhet. Tiltaket er et 
systematisk og langsiktig utviklingsarbeid som skal utvikles og lanseres stegvis. Tiltaket skal 
være basert på åpne og fleksible løsninger.  
 
Det legges til grunn at programeierskapet til felles journalløsning legges til ett selskap, her 
benevnt som "Selskapet Akson journal". Selskapet vil ha kommunalt majoritetseierskap. 
Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet er villig til å gå inn på eiersiden i et aksjeselskap 
med en minoritetspost som ikke gir negativ kontroll, dersom kommunene ønsker det. Det vil 
si at statens eierandel skal være mindre enn 34 %. "Selskapet Akson journal" vil anskaffe, 
drifte, forvalte og videreutvikle løsning(er) for felles kommunal journal.  
 
Det legges til grunn at staten finansierer kostnader til program- og myndighetsoppgaver 
knyttet til investeringer i felles kommunal journal. Det legges videre til grunn at kommunene 
som tar løsningen i bruk betaler sin del av investeringen og påfølgende drift og 
forvaltningskostnader. Videre legges det til grunn at staten finansierer 
investeringskostnadene til steg 1 i utvikling av helhetlig samhandling. Kostnader til 
forvaltning, drift og vedlikehold dekkes av de aktørene som tar løsningene i bruk. Det legges 
videre til grunn at staten vil bidra med ressurser og kompetanse ved senere forberedelse til 
og etablering av "Selskapet Akson journal".  
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Styringsmodellen som skal etableres for både tiltaket som helhet og "Selskapet Akson 
journal" vil sikre kommunal sektor innflytelse på helheten, og sammenslutningen av 
deltagende kommuner bestemmende innflytelse i "Selskapet Akson journal". 
Selskapsformen kan bli endret avhengig av utviklingen i eiermodellen. En statlig eierpost 
forutsetter aksjeselskap som selskapsform.  
 
Direktoratet for e-helse har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket Akson 
som viser at tiltaket er lønnsomt som helhet. Analysen viser at det potensielt er store 
gevinster å hente for kommunene på blant annet to områder: 

• Redusert tidsbruk på informasjonsinnhenting, dokumentering og samhandling for 
helsepersonell 

• Unngåtte kostnader i helse- og omsorgstjenesten som følge av færre uønskede 
hendelser 

Ved innføring av felles kommunal journalløsning vil det være den enkelte kommunes ansvar 
å identifisere, realisere, følge opp og nyttiggjøre seg av gevinster fra Akson. I dette ligger at 
kommunene selv må ta stilling til hvilke gevinster man ønsker å oppnå med Akson, hvordan 
gevinstene kan måles og hvordan kommunen vil nyttiggjøre seg av gevinstene når de er 
realisert. Selv om ansvaret ligger hos kommunene vil Programmet Akson journal bistå med 
verktøy, veiledning og støtte i innføring og gevinstarbeid før, under og etter implementering 
av løsningen. 
 
Om organisering av arbeidet i 2020  
Et utvalg kommuner vil sammen med KS inngå i det videre arbeidet i 2020 med å avklare 
rammebetingelser og premisser for styring, organisering, finansiering og ansvarsdeling av 
Akson som helhet. Formålet med arbeidet er å:  
 

1. avklare kommunal organisering som understøtter effektive prosesser og sikrer god 
medvirkning samtidig som kompleksitet og risiko gjøres håndterbart over tid  
2. starte arbeidet med å etablere samstyringsmodeller med staten med reell 
innflytelse, konsensusbaserte beslutningsprosesser og klarere ansvarslinjer.  
3. forankre og tydeliggjøre prinsippene for kostnadsfordeling mellom stat og 
kommune slik dette ligger til grunn i det sentrale styringsdokumentet, og hvordan 
dette økonomisk vil treffe deltagende kommuner over tid.  
4. avklare rammebetingelser og tidspunkter for realisering av "Selskapet Akson 
journal" med stegvis tilnærming til eierskap.  

 
Det er ikke forventet at alle som signerer intensjonserklæringen vil delta aktivt i arbeidet i 
2020. KS vil koordinere forankringsprosesser og innspillsrunder som setter kommunene i 
stand til å gi tilbakemeldinger på arbeidet underveis og å ta endelig stilling til en eventuell 
forpliktelse eller opsjon.  
 
 
Vurdering: 
Det er frivillig for Øyer kommune å delta i Akson-tiltaket. Kommunen, fastleger og andre 
private med avtale står derfor fritt til å benytte egne journalløsninger, men det påhviler 
fortsatt den enkelte virksomhet å utvikle sine journalsystemer i tråd med nasjonale krav, 
føringer og standarder. Helse- og omsorgsdepartementet har fremmet en ny lov for 
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Stortinget (Prop. 65L Lov om e-helse) vil trolig bli behandlet før sommeren. Loven regulerer 
kommunenes plikt til å ta i bruk standarder, nasjonale e-helseløsninger og betale for dem. 
Dersom loven vedtas vil den innebære at alle helsevirksomheter vil ha plikt til å sørge for at 
egne journalløsninger til enhver tid anskaffes, utvikles og forvaltes opp mot standardiserte 
myndighetskrav og nasjonale fellesløsninger og ta disse i bruk i tjenesten.  
 
En felles kommunal journal vil legge til rette for felles dialog og oppfølging av leverandører 
samt en koordinert implementering av ny funksjonalitet og robuste sikkerhetstiltak. 
Deltakelse i fellesvirksomheten Akson journal vil gjøre det mulig å dele kompetanse og 
avlaste deltagende kommuner i arbeidet med felles løsninger. Med helhetstenkning og 
samarbeid på tvers er det mulig å tilrettelegge for en aldrende befolkning og frigjøre flere 
ressurser til pleie og omsorg. Akson kan gi samarbeidsarenaer mellom kommune og stat, og 
også mellom ulike etater i kommunal sektor som jobber sammen om innbyggernes behov. 
Det kan gi mulighet for å skape mer teknologisk like utgangspunkt i kommunene, og sikre 
helhetlige nasjonale løsninger på oppdatert og fremtidsrettet infrastruktur.      
 
Kommunedirektøren anser prosjektet med en felles jounal for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, og løsninger for bedre digital samhandling mellom alle virksomheter som 
yter helsetjenester å være viktig for å stå bedre rustet i framtiden. Målet skal være å legge 
bedre til rette for at innbyggerne blir ivaretatt på riktig måte i møte med helse- og 
omsorgstjenestene. 
 
Kommunedirektøren ber kommunstyret stille seg bak intensjonserklæringen, slik at Øyer 
kommune kan delta i den videre framdriften i prosjektet. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer 
intensjonserklæringen . 

2. Det legges fram ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.  

 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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REVIDERING AV PLANGEBYR 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 20/869     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
85/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Reviderte plangebyr for 2020 av 8. mars 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Gebyrregulativ for 2020 
Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 
(selvkostforskriften) 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av at selvkostforsrkiften er endra, og for å prøve å unngå at selvkostområdet 
plan skal belaste det kommunale driftsregnskapet, foreslår kommunedirektøren at gebyrene 
for plan økes, slik det fremkommer i reviderte plangebyr av 8. mars 2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret fastsatte gebyrregulativet for 2020 ved behandling av budsjett for 2020 og 
økonomiplan 2020-2023 i sitt møte 12. desember 2019. Ny Forskrift om beregning av samlet 
selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) trådte i kraft 
01.01.2020. Selvkostforskriften er endra, og en av de viktigste endringene gjelder gebyr 
innen selvkostområdene for plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven. 
Endringen medfører at det ikke er tillatt å fremføre underskudd fra ett år til neste. Unntak er 
om underskuddet kan dekkes av fond avsatt av tidligere års overskudd. 
 
Selvkostområdet plan har gått med underskudd i flere år, og det er ikke midler på fond. Det 
er framførbart underskudd fra de siste årene. Grunnen er at det har kommet færre planer til 
første gangsbehandling enn budsjettert de siste årene. Det har vært mange planer til 
oppstart, men mange har ikke kommet frem til behandling enda. 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av endringen i selvkostforskriften kan ikke selvkostområdet for plan gå med 
underskudd i 2020, uten at det vil måtte dekkes inn av kommunale driftsmidler. På bakgrunn 
av dette mener kommunedirektøren at gebyrene for plan må heves noe mer enn økningen 
som ble lagt inn ved budsjettbehandling i høst. Da ble gebyrene øket i tråd med deflator, og 
ikke noe annet. 
 
Kommunedirektøren foreslår å heve gebyrene med inntil 15 %, ut fra gebyrene i 2019. 
Gebyret for reguleringsplaner inntil 10 daa heves mindre enn andre gebyr. Slike små 
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reguleringsplaner fremmes gjerne av regulanter med mindre økonomiske muskler. 
Kommunedirektøren ser at det kan være grunner til å skjerme disse noe. Samtidig er det slik 
at også i små planer kan det være mye arbeid med blant annet overvann og andre krevende 
tema. 
 
Gebyret skal gjenspeile det arbeidet kommunen har med reguleringsplanen frem til den blir 
lagt ut på 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Arbeidet med dette har gått vesentlig opp de 
siste årene. Særlig på grunn av ekstra fokus på flom og overvannshåndtering. 
Kommunedirektøren mener det er innenfor selvkostforskriften å heve satsene. 
Kommunedirektøren har samtidig fokus på å skille mellom det som skal inngå i selvkost, og 
det som ikke kan inngå. Ved avslutning av 2019, ble noe lønn ompostert fra selvkost til det 
kommunale driftsregnskapet, for å nettopp å hensynta dette. 
 
Kommunedirektøren ser at det er forskjell på regulanter, med tanke på hvor mye arbeid det 
er med en plan fram mot 1. gangsbehandling. Noen regulanter tar lite hensyn til krav 
kommunen setter, noe som medfører mye ekstraarbeid for administrasjonen. Andre 
regulanter fremmer planer som det er mindre arbeid med. For å ha mulighet for å 
differensiere gebyrene noe, slik at de regulantene som gjør en god jobb slipper å betale 
unødig høye gebyrer fordi andre regulanter ikke får utarbeidet like gode planforslag, foreslår 
kommunedirektøren at det kan gis inntil 50 % høyere gebyr for planforslag som må sendes i 
retur, som generelt har dårlig kvalitet, eller som medfører ekstra arbeid for 
administrasjonen. Kommunedirektøren vil presisere at et slikt påslag skal benyttes forsiktig, 
og helst innenfor et påslag på 10-25 % 
 
Det foreslå ikke så store endringer for gebyrene for dispensasjoner. 
 
For å hindre at det blir spekulasjoner med gebyret, ved at planer blir hasteinnsendt frem til 
gebyrene blir vedtatt 2. april, foreslår kommunedirektøren at virkningstidspunktet blir satt til 
1. mars. Det har ikke kommet inn planforslag etter 1. mars og frem til dette skrives, så det er 
ikke slik at dette vil rammet innkomne planforslag. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endrede gebyr for planer i tråd med reviderte plangebyr av 8. mars 
2020. Virkningstidspunktet settes til 1. mars 2020. 
 
De endrede gebyrene legges ut til offentlig ettersyn etter kommunestyremøtet 18.06.2020. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1727     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Årsrapport fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune. For å 
tydeliggjøre kontorets samlede virksomhet, samt for å rapportere på lik måte til de tre 
kommunene, utarbeides det en egen årsrapport. 
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen og 
utgjorde for 2019 kr 2 014 480. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 198 000 for driftsåret 2019. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjør pr 
01.01.2020 kr 722 296. 
 
Arbeidet med rullering av kommunedelplan landbruk er igangsatt, og den nye planen blir en 
temaplan. Det har blitt utsettelser i planarbeidet pga. ekstraarbeid med tørkesommeren i 
2018, og gjennom en stor utskiftning av personale ved kontoret i 2019.  

Kontoret hadde i 2019 en høy nærværsprosent. Som årsrapporten viser er 
forvaltningsoppgavene utført, samt også veilednings- og utviklingsarbeid. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Landbrukskontoret fungerer godt i det regionale samarbeidet. Tilbakemeldinger fra brukerne 
og andre samarbeidsparter er i hovedsak positive, men det er ønske om en større kapasitet 
innen utviklingsarbeid.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
   
 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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TV-AKSJONEN 18. OKTOBER 2020 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1442     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet datert 24.04.2020: TV-aksjonen 2020 – Anmodning om 
opprettelse av kommunekomité. 
 
Sammendrag: 
Det opprettes en kommunekomité som består av ressurspersoner fra kommunen. 
Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av TV-
aksjonen 2020. 
 
Saksutredning: 
I brev fra Fylkesmannen i Innlandet 24.04.2020 står det bl.a.: 
«TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og går av stabelen 
18. oktober. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare 
dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta 
plasten ved rota. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.  
 
TV-aksjonsmidlene er øremerket prosjekter i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, og 
skal gå til å:  

• Etablere bedre avfallshåndtering og infrastruktur som hindrer at plastsøppel ender 
opp i elver og videre ut i havet  

• Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land  
• Gi innbyggerne i hvert land kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne 

hender  
 
Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere". 
 
TV-aksjonsarbeidet i Innlandet ledes av fylkesmannsembetet og de ber om hjelp til å 
opprette en komité i den enkelte kommune. Ordførerne står fritt til å forespørre de 
organisasjoner og personer de ønsker skal delta. 
 
Vurdering: 
Den årlige TV-aksjonen er en nasjonal dugnad. Øyer kommune ønsker å gjøre sitt til at alle 
husstander i kommunen blir besøkt for å sikre at vår kommunes bidrag blir størst mulig. For 
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å få til dette er det nødvendig å komme tidlig i gang med planleggingen. Det er takket være 
alle frivillige bøssebærere at vi høster de gode bidragene.  
 
Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2020:  
Leder Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Nestleder Varaordfører Nisveta Tiro 
Et medlem fra opposisjon AP/H:  
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2020. 

 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 



  Sak 88/20 

 Side 64 av 64   

REFERATER - FSK 09.06.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/1843     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/20 Formannskapet 09.06.2020 
 
 
 
Sluttrapport – nye kommunenummer 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


