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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 F35  
Arkivsaksnr.: 20/3938     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, datert 28.10.20 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår at Øyer kommunestyre imøtekommer IMDi sin anmodning om 
bosetting av 10 flyktninger i 2021. 
 
Saksutredning: 
Prognosene fra beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er nødvendig å 
bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i 2021. Beregningen er gjort med utgangspunkt i: 
 Prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 Prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 Prognoser over antall overføringsflyktninger 
 
Bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året og bli lavere eller høyere enn det som ligger 
til grunn for anmodningen. Det knytter seg stor usikkerhet til antallet på grunn av at 
pandemien vil kunne påvirke bl.a. muligheten for innreise av overføringsflyktninger i 2021. 
 
Kunnskapsdepartementet har besluttet et sett med kriterier for anmodning om bosetting i 
2021. Ut i fra disse kriteriene har IMDi i samråd med KS vurdert anmodningen til 
kommunene. 
 
Kriteriene som ligger til grunn for anmodningen er som følger: 
 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting 
 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, - samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt 
 Kommunes kapasitet og kompetanse til ås sikre et godt integreringsarbeid skal tas 

hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes bl.a. med utgangspunkt i kommunens 
innbyggertall 

 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer med mindre 
det foreligger særskilte forhold 

 Kommuner med integreringsmottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes 
særskilt for bosetting 
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 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, 
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. Det skal også tas hensyn til om 
kommunen kan bosette flyktninger med store funksjonsnedsettelser  

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 
innvandrerbefolkning. Et område her brukes om en kommune eller bydel. 

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 
 
Med utgangspunkt i ovennevnte har IMDi anmodet Øyer kommune om å bosette 10 
flyktninger i 2021. 
 
Vurdering: 
Øyer kommunestyre har fulgt opp alle anmodninger fra IMDi om bosetting, og det er bosatt 
flykninger i kommunen de siste 30 – 40 årene. Endringer i flyktningpolitikken nasjonalt og 
internasjonalt har medført at antallet det er behov for å bosette de siste årene er blitt 
redusert og for Øyer kommunes vedkommende har det resultert i mer enn halvering av 
bosettingen fra ca. 25 til 8-10 personer i året. I 2020 ble Øyer kommune anmodet om å 
bosette 10 personer. Hittil i år er det bosatt 9 overføringsflyktninger.  
 
Ut ifra de kriterier som er benyttet for vurdering av bosetting, er Øyer kommune anmodet 
om å ta imot 10 flyktninger i 2021. Det er sannsynlig at dette vil bli overføringsflyktninger. 
Endringer i bosettingstallene tilsier at aktiviteten må endres og tilpasses nye forutsetninger. 
Det er viktig med kontinuitet i bosettingsarbeidet i kommunen, stabilitet og kompetanse i 
tjenestene og ha beredskap for opp – og nedbygging av bosettingskapasiteten. 
Kommunedirektøren mener anmodningen fra IMDi bør imøtekommes, og at det er svært 
viktig å opprettholde kapasitet i kommunen til å kunne bosette flyktninger også videre i 
økonomiplanperioden. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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INNLANDET REVISJON IKS - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN PÅ GRUNN AV AT 
KOMMUNENE I VALDRES HAR VALGT INNLANDET REVISJON IKS 
SOM SIN REVISOR 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3794     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Gjeldende selskapsavtale Innlandet Revisjon IKS fra 2018  
2. Utkast til ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å slutte seg til representantskapets forslag til ny 
selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av 
at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen.  
 
Saksutredning: 
Kommunene i Valdres har vært deltaker i og kjøpt revisjonstjenester fra Kommunerevisjon 
IKS. 
 
Representantskapet for Kommunerevisjon IKS vedtok i sitt møte 07.05.20 å oppløse 
Kommunerevisjon IKS, og de oppfordret kontrollutvalgene i de respektive kommunene 
samlet eller innen dalførene om å samordne seg i arbeidet med å hente inn 
revisjonstjenester. 
 
Kontrollutvalgene i kommunene i Valdres vedtok på sine møter i starten av mai 2020 å 
innstille Innlandet Revisjon IKS som sin revisor. Kommunene hadde kommunestyremøter i 
mai og juni. Alle kommunestyrene innstilte i sine vedtak på valg av Innlandet Revisjon IKS 
som sin revisor.  
 
Det er utarbeidet forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS gjeldende fra 
01.01.2021 der de seks kommunene i Valdres inngår som deltakere i selskapet. Forslaget er 
utarbeidet i samarbeid med de seks ordførerne i Valdres.  
 
Forslaget er basert på dagens avtale med nødvendige endringer for å innarbeide de seks 
kommunene i Valdres. Selskapsavtalens §1 Selskapets navn og deltagere, §4 Deltagernes 
ansvar og eierandel og §6 Representantskapet er foreslått endret. I tillegg er 
selskapsavtalens §18 Pensjonsforpliktelser til pensjonister og oppsittere foreslått fjernet. 
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Selskapsavtalen «§ 1 Selskapets navn og deltagere» foreslås endret med at de seks Valdres- 
kommunene kommer inn som deltagere.  
 
Selskapsavtalen «§ 4 Deltagernes ansvar- og eierandel» foreslås endret med at eiernes 
deltagerinnskudd økes fra kr 2 171 800 til kr 2 378 900. Foreslått økning av 
deltagerinnskuddet på kr 207 100 er forslag til deltagerinnskudd for kommunene i Valdres. 
Deltagerinnskuddet for kommunene i Valdres er beregnet etter samme prinsipp som 
deltagerinnskudd for dagens eierkommuner, dvs. kommunenes folketall 01.01.2004. 
Deltagerinnskuddet for dagens eiere er ikke endret. Eierandel er beregnet forholdsmessig ut 
fra deltagerinnskudd. Kommunene i Valdres får til sammen en eierandel på 8,7 % mens 
dagens eiere får tilvarende samlet reduksjon av eierandel.  
 
    01.01.2018   Endringer    01.01.2021   

Kommune Eierandel Innskudd Eierandel Innskudd Eierandeler Innskudd 

                

3400 
Innlandet 
fylkeskommune 17,48 %         380 000  -1,48 %               -    16,00 %         380 000  

3405 Lillehammer  13,13 %         285 400  -1,15 %               -    11,98 %         285 400  

3407 Gjøvik  14,42 %         313 400  -1,26 %               -    13,16 %         313 400  

3431 Dovre 1,51 %           32 500  -0,13 %               -    1,38 %          32 500  

3432 Lesja 1,16 %           25 000  -0,10 %               -    1,06 %          25 000  

3433 Skjåk 1,25 %           26 900  -0,11 %               -    1,14 %          26 900  

3434 Lom 1,31 %           28 200  -0,12 %               -    1,19 %          28 200  

3435 Vågå 1,99 %           42 900  -0,17 %               -    1,82 %          42 900  

3436 Nord Fron  3,10 %           67 400  -0,27 %               -    2,83 %          67 400  

3437 Sel 3,19 %           68 700  -0,28 %               -    2,91 %          68 700  

3440 Øyer  2,55 %           55 400  -0,22 %               -    2,33 %          55 400  

3441 Gausdal 3,24 %           70 400  -0,28 %               -    2,96 %          70 400  

3442 Østre Toten 7,67 %         166 800  -0,67 %               -    7,00 %         166 800  

3443 Vestre Toten 6,59 %         143 400  -0,58 %               -    6,01 %         143 400  

3053 Jevnaker 3,32 %           72 200  -0,29 %               -    3,03 %          72 200  

3054 Lunner 4,44 %           96 400  -0,39 %               -    4,05 %          96 400  

3446 Gran 6,86 %         149 200  -0,60 %               -    6,26 %         149 200  

3447 Søndre Land 3,16 %           68 800  -0,28 %               -    2,88 %          68 800  
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3448 Nordre-Land 3,63 %           78 800  -0,32 %               -    3,31 %          78 800  

3449 Sør- Aurdal   
  

1,55 %         36 900  1,55 %          36 900  

3450 Etnedal   
  

0,67 %         16 000  0,67 %          16 000  

3451 Nord-Aurdal   
  

3,12 %         74 200  3,12 %          74 200  

3452 Vestre Slidre   
  

1,10 %         26 200  1,10 %          26 200  

3453 Øystre Slidre   
  

1,49 %         35 500  1,49 %          35 500  

3454 Vang   
  

0,77 %         18 300  0,77 %          18 300  

  
              

                
Sum    100,00 %      2 171 800  0%       207 100  100,00 %      2 378 900  

 
 
I selskapsavtalen «§ 6 Representantskapet» endres første setning fra 19 til 25 
representanter.  
 
Selskapsavtalen «§ 18 Pensjonsforpliktelser til pensjonister og oppsittere» kom inn som ny 
paragraf i avtalen 01.01.18. Denne foreslås slettet. 
Ifølge lov om interkommunale selskaper § 4 og selskapsavtalen § 15 1. ledd skal endringer 
som gjelder den enkelte deltagers eierandel i selskapet og den enkeltes deltagers 
ansvarsandel i selskapet godkjennes av deltagerkommunene. Ifølge samme lovs § 4 må 
fylkestinget/kommunestyret selv godkjenne endringene, denne beslutningen kan ikke 
delegeres. 
 
Endringsforslagene er i samsvar med lovens § 4 som stiller krav til hva selskapsavtalen skal 
inneholde. 
 
Vurdering: 
Det foreslås at kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for 
Innlandet Revisjon IKS i forbindelse med Valdres-kommunenes valg av Innlandet Revisjon IKS 
som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Kommunestyrets vedtak fattes under 
forutsetning av at øvrige deltakere slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, i forbindelse med Valdreskommunens valg av 
Innlandet Revisjon IKS  som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Vedtaket 
fattes under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte 
endringen i selskapsavtalen. 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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BÆREKRAFTIGE ARRANGEMENTER I LILLEHAMMERREGIONEN 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3973     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til bærekraftskriterier med informativ innledning  
2. Innkomne høringsuttalelser  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Bærekraft er fundament i Regional arrangementsstrategi 2019-2023 som er vedtatt av 
kommunestyrene i Øyer, Gausdal, Lillehammer. 
 
Det har vært arbeidet med å utarbeide veiledning og kriterier for å gjøre arrangement enda 
mer bærekraftige. Disse ble lagt ut på høring av Interkommunalt politisk råd 
våren/forsommeren 2020.  
 
På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og dialog med arrangementsmiljøene er det 
foretatt en justering av bærekraftkriteriene. De mest relevante innspillene er tatt inn og det 
er klargjort differensiering og ansvarsforhold. En kort veiledning er utarbeidet. Det foreslås 
at ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen. Det er nå utarbeidet en introduksjon/veiledning for 
arrangørene, og alle som ønsker det tilbys grunnleggende veiledning som samordnes av 
arrangementskoordinator i Visit Lillehammer.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Utkast til kriterier for bærekraft i arrangementer ble behandlet i Interkommunalt politisk råd 
og lagt ut på høring med frist 20. juni. Kommuner, fylkeskommune, sentrale arrangører, 
arenaer og organisasjoner har fått utkastet tilsendt. Kriteriene tar utgangspunkt i at 
bærekraft har tre likestilte elementer: Økonomi, Miljø, Sosialt. 
 
Kriteriene skal fungere som en god sjekkliste for arrangører for hvordan de kan gjøre sitt 
arrangement mer bærekraftig og i deres dialog med arenaeiere og samarbeidspartnere. 
Kriteriene legges til grunn i dialogen med arrangører for vurdering av søknader om støtte.  
 
Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen har i sak 18/20 4.9.2020 enstemmig 
anbefalt at kriteriene for bærekraftige arrangement vedtas av kommunene. Rådet gjorde 
følgende vedtak:  
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1. Interkommunalt politisk råd anbefaler at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 
høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand fra 
LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning. 
 
Fakta:  
Bærekraftige kulturarrangementer er et fundament i vedtatt regional arrangementsstrategi 
og bygger på overordnet planverk i kommunene i Lillehammerregionen. 
Lillehammerregionen er sannsynligvis blant de første regioner som konkretiserer dette i et 
helhetlig dokument. 
 
Det var kommet 3 høringsuttalelser innen fristens utløp. Det har også vært kontakt med 
kommunene og med arrangører som har gitt mer uformelle tilbakemeldinger. Relevante 
innspill er tatt med i vurderingsdelen. I Øyer ble det gjort en gjennomgang i sommer med 
noen momenter som refereres her.  
 
Sammendrag av innspill/høringsuttalelser  
Generelt: Innspillene og tilbakemeldingene er meget positive og bekrefter at dette anses 
som viktig. Noen har etterspurt hvordan dette konkret skal brukes og når de skal gjelde, og 
enkelte mener at det kan virke omfattende, spesielt for små arrangører.  
 
Lillehammer Sentrum drift  
De er positive til at det utarbeides slike kriterier. Påpeker at arrangementsnæringen er viktig 
og gir store økonomiske ringvirkninger for hele Lillehammer.  
Påpeker at kriteriene ikke må lage begrensninger for de mange små arrangementene.  

 Foreslår en totrinns modell som differensierer mellom små og store arrangement  
 Bør være tydeligere på målgruppen for strategien og om den skal gjelde både store og 

små arrangementer og om den kun skal gjelde arrangementer som søker kommunale 
tilskudd  

 Er en slik sjekkliste kostnadsdrivende eller kostnadsbesparende?  
 De spør også om det skal tilbys rådgiving overfor den enkelte arrangør  

 
De ser fram til at en slik strategi for bærekraftige arrangementer er med på å skape 
forutsigbarhet for arrangørene, samt forenkler behandlingen hos de ulike myndigheter.  
 
Gausdal kommune  
Er glad for at det nedfelles kriterier for bærekraftige arrangementer.  

 Ønsker en tydeliggjøring av når kriteriene skal gjelde, for hvor store arrangementer? 
Bør defineres i teksten  

 Presisering av hvor hovedansvaret ligger  
 Bruk av areal/område – Arrangementet skal ta hensyn til naturen i det definerte 

området som brukes.  
 
Lillehammer idrettsråd  
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Ubetinget positivt at det utarbeides slike kriterier. Påpeker at det virker ambisiøst og at 
arrangørene har ulike forutsetninger.  
Kriteriene må bli oppfattet som positive og som konstruktiv bistand til utvikling av 
arrangementene, og ikke som «nok et pålegg».  
Foreslår at dokumentet bearbeides videre før sluttbehandling i interkommunalt råd og 
kommunene:  

 Det bør legges inn en «veileder», som beskriver hvordan dokumentet og kriteriene 
skal brukes  

 Det bør være forklaring på hvordan «poengskalaen» (status) skal brukes  
 Det bør legges inn et par eksempler, hvor kriteriene er benyttet på konkrete 

arrangementer.  
 
Øyer kommune  
Etter kontakt med Øyer kommune har de gitt innspill på konkrete tilføyelser i dokumentet. 
Blant annet vedrørende matsvinn: få til gode og fleksible avtaler med matleverandørene, 
f.eks. retur av overskytende.  
De påpeker behov for veiledning og avklaring av hva LRV/Visit Lhmr og kommunene kan 
bidra med av tilrettelegging. Eksempelvis kan arrangementskalkulatoren være en høy terskel 
for enkelte. 
 
 
Vurdering: 
Ansvar  
Hovedansvaret for å gjøre arrangementene mest mulig bærekraftige ligger hos arrangøren. 
Det vil være arrangøren som har ansvar for dialog om dette med sine samarbeidspartnere, 
arenaeiere og offentlige myndigheter. Men bærekraftkriteriene utfordrer også arenaeiere, 
den kommunale organisasjon og offentlige tjenestetilbud til å tilrettelegge og informere.  
 
Visit Lillehammer ved arrangementskoordinator vil i samarbeid med Lillehammerregionen 
vekst (LRV) tilby alle arrangører som ønsker det, veiledning.  
 
Kriteriene  
Flere etterspør om disse kriteriene skal gjelde alle, eller bare de store arrangementene.  
Intensjonen er at kriteriene skal være et verktøy for alle arrangører til å gjøre sine 
arrangementer mer bærekraftige. Betydningen vil være størst for de store arrangementene. 
Det foreslås at ved offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, skal 
bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
 
Graderingen kan være en hjelp i arrangørens interne arbeid for å identifisere hvilke områder 
de ønsker å forbedre. Den vil gjennomgås med arrangementsansvarlig i Visit 
Lillehammer/LRV der arrangøren setter en gradering på bakgrunn av status for 
arrangementet pr dags dato.  
Siden dette er en tidlig fase med innarbeiding av bærekraftstrategi, vil det ikke kunne stilles 
krav om at arrangøren har tilfredsstillende nivå på alle områder. Man kan forvente at 
prosess er igangsatt og arrangøren lager en plan for hva de ønsker å prioritere i et 
tidsperspektiv.  
 



  Sak 121/20 

 Side 11 av 21   

Det er et vedtatt mål at større gjentatte arrangementer skal oppnå en form for 
miljøgodkjenning. Vi har i dag to offentlige miljøsertifiseringer: «Miljøgodkjent 
arrangement» og «Miljøfyrtårn». Begge disse innebærer å delta i en prosess med 
profesjonell veiledning. Det vurderes om det kan være hensiktsmessig å etablere en noe 
enklere regional miljøgodkjenning for mindre og mellomstore arrangementer på bakgrunn 
av prosess og dialog om dette skjemaet.  
 
Vurderingen gjøres av regionens forvaltningsansvarlig.  
Grad 0 = Ikke igangsatt  
Grad 1 = påbegynt prosess for dette feltet  
Grad 2 = Utarbeidet plan for temaet, relevant analyse (eks ROS-analyse), identifisert tiltak  
Grad 3 = Vedtatt helhetlig plan og planlagte tiltak, inngått forpliktende avtaler, eks budsjett i 
balanse etc.  
Grad 4 = Arrangør kan vise til at konsept fungerer, tiltak er kommunisert ut, gjennomføres på 
akseptabelt nivå  
Grad 5 = Sterk regional betydning, kan vise til gjennomføringsevne. (Innen «Miljø» vil dette 
være tilstrekkelig for regionens miljøgodkjenning i henhold til standard for miljøgodkjent 
arrangement)  
Grad 6 = Har betydelig nasjonal betydning, inneholder gjerne banebrytende tiltak. (Innen 
miljø: formell miljøsertifisering).  
 
Arrangementskoordinator i Visit Lillehammer vil være hovedkontakt i dette arbeidet. 
Sammen med kulturnæringsutvikler i LRV og kontaktpersoner i kommunene vil disse utgjøre 
et rådgivende team. Hver kommune har utpekt en kontaktperson for dette arbeidet. 
 
Det er utarbeidet forslag til en innledning med råd om hvordan man kan bruke skjemaet for 
prosess hos arrangørene (se vedlegg).  
Andre konkrete innspill som er mottatt, legges inn i forslag til revidert skjema.  
 
Siden vi er i en tidlig innføringsfase, vil det fortsatt være en dynamisk prosess å utvikle 
kriteriene og skjemaet.  
 
For arrangører som ikke har gjort slike vurderinger, vil det fordre en ressursinnsats. Men det 
antas at kriteriene vil tilføre en struktur på arbeidet som vil effektivisere prosessene på sikt 
og kanskje gi arrangører konkurransefortrinn. Det forventes at det blir stadig større fokus på 
dette i framtida.  
 
Det må gjøres et videre arbeid for å forankre og informere i alle aktuelle miljøer.  
I løpet av november 2020 planlegges et miniseminar med veiledning som har fokus på 
hvordan bærekraftkriteriene kan være nyttige for alle arrangører.  
Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen har høsten 2020 enstemmig anbefalt 
at kriteriene for bærekraftige arrangement vedtas av kommunene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 

høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen.  
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2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 20.000 eller mer, 
skal bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  

3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand 
fra LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning  

 
 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: MARK JHOMMEL SALVATIERRA 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/3828     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 22.10.2020 via Regionalforvaltning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Mark Jhommel Salvatierra et 
tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnadene eller inntil kr 40.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Tretten Kro og Motell har fått nye drivere, Mark Salvatierra og kona Madeline Sayo. Det har 
vært utfordrende å få til lønnsom drift der de siste årene, og eieren Egil Fjelstad har valgt å 
leie ut stedet. 
 
Både lokaler og inventar har stort behov for oppgradering og vedlikehold. 
 
De nye driverne skal overta driften fra 5. november 2020. 
 
Næringsfondet har to tilsagn som har forfalt på til sammen kr. 43.500,-. Dette tilbakeføres til 
næringsfond med statlig tilskudd.  
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll pr 30.10.2020 er kr 43.505,- 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Kommunedirektøren er positiv til at det fortsatt blir drift på Tretten Kro og Motell, eller 
Bådstø som stedet også er kjent som, og innstiller på at prosjektet støttes.  
 
Prosjektet tilfredsstiller retningslinjene i punkt h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller 
skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt prioriteres skal unge, kvinner og 
innvandrere. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Mark Salvatierragis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnadene eller inntil  
kr 40.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
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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. Virksomheten som etableres må ha adresse Øyer kommune. 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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HASTESAKER I FORMANNSKAPET 10.11.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3951     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
123/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
«Det vil i dagens og kommende formannskapsmøter komme saker opp til behandling etter at 
sakspapirer er utsendt. Det vil være nyttig at det settes en hastesak på dagsorden til møtene 
i formannskapet».  
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ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2021 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3958     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
124/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
Møteplan 2021 – Politiske utvalg i Øyer kommune 
 
Møtedatoer for Regionalt kommunestyreseminar, Felles formannskapsmøte og 
Kontrollutvalget vil bli lagt inn i planen når de er fastsatt. 
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ØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021, av 2.11.2020 
2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2021 
3. Gebyrregulativ for Øyer kommunes 2021 
4. Budsjett for Kontrollutvalget 2021, av 28.10.2020 
5. Tjenestebeskrivelser  
6. Kommunedirektørens budsjettnotat, av 2. november 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 22-2020 Investeringsplan Øyer kommune 2021-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2021-2024 og årsbudsjett for 2021, 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.  
 
Saksutredning: 
Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning 
i §§ 14-3 – 14-5. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag 
til vedtak, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være realistisk, jfr. § 14-4. 
 
Første året i økonomiplanperioden 2021-2024 vedtas som årsbudsjett, drift og investeringer, 
for Øyer kommune 2021.  
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomi-
planperioden er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale 
skattøren økes med 1,05 prosentpoeng til 12,15 % i 2021. Det legges til grunn at kommunen 
skriver ut eiendomsskatt med fire promille (høyeste sats) for boliger og fritidsboliger i 2021. 
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for neste fireårsperiode, basert 
på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2021 legges til grunn 
1,75 % netto driftsresultat (avsetning til disposisjonsfond i forhold til brutto inntekter), og for 
årene 2022-2024 er netto driftsresultat på i gjennomsnitt 2,2 %.  
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Det er ikke avsatt egne budsjettmidler fra 2021 for å dekke merutgifter/inntektstap som 
følge av Covid-19. Den 29. oktober 2020 la regjeringen fram en kompnsasjonsplan for kom-
munesektoren som lover samlet kkompensasjon på 7,3 milliarder for første ahlvår 2021. 
Midlene skal i følge framlegget fordeles slik: 4,4 milliarder i økt innbyggertilskudd, 1,5 milli-
arder i skjønnsmidler og 321 millioner til kontroll. Dette tilsier kompensajon i størrelsesor-
den på 4,5 million kroner til Øyer kommune, uten anslag på fordeling av skjønnsmidlene. 
Kommunedirektøren vil legge fram egen budsjettjusteringssak i 2021 så snart fordelingen er 
kjent.  
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag.  
 
Driftsbudsjettet for 2021 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. Det legges opp til flytting av noen funksjoner mellom tjenesteenheter fra 
1.1.2021, her vises til endringstabeller per tjenesteenhet i økonomiplandokumentet.  
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2021-2024 med godkjenning av låneopptak for 
investeringer.  
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021 er utarbeidet, vedlegg 3. Det vises til 
kommunedirektørens budsjettnotat for vurderinger omkring prismodell for SFO, vedlegg 6.   
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2021 i møte den 28.10.2020 jf. forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon §2:  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet 
etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4.  
 
Vurdering: 
Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av 
Øyer kommunes økonomiske situasjon.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2021, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 11,0 millioner 

kroner i 2021. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 12,2 millioner kroner i 2021. 
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c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 
millioner kroner i 2021. 

d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta de budsjetterte lån og godkjenne 
endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2021 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2021 benyt-
tes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven §8 A-3 
(2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes 
til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres satsene ved at 
den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille. 
Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut skatt på det 
særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert med tre syvendedeler i 
2021. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd.  
d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra 

eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha 
fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/organi-
sasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle fredede 
bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendommer som faller inn under § 7 c er 
fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. 

b. Kommunestyret vedtar ny prismodell for SFO i henhold til altnativ [1, 2 eller 
3] i kommunedirektørens framlegg. Satsene innarbeides i gebyrregulativet.  

6. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren fullmakt 
til å foreta tilsvarende justeirng av de kommunale betalingssatsene.  

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.  

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
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a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 
med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret.  

b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kroner til juster-
ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2021. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle eiendomsrelaterte kostnader under Bolig og 
eiendom. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 1. tertialrapport.  

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.  

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond. (ubundet driftsfond).  
 

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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REFERATER - FSK 10.11.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/3866     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
126/20 Formannskapet 10.11.2020 
 
 
Oversikt over skjenkebevillinger i Øyer kommune 01.10.2020 – 30.09.2024 
 
Oversikt over salgsbevillinger i Øyer kommune 01.10.2020 – 30.09.2024 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


