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SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/929   Unntatt offentlighet ofl §13 

fvl §13 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/19 Formannskapet 11.06.2019 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYTT LYDANLEGG PÅ 
STAVSPLASSEN 
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1088     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 31.05.2019 
Budsjett 
3 bilder 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Prosjektet har som mål å installere nytt lydanlegg på Stavsplassen som dekker hele arenaen. 
Det gamle anlegget på plassen ble montert i 1998 og er gjenbruk fra OL 94. Det tilfredsstiller 
ikke dagens krav. 
 
Dagens utstillinger drar med seg et yngre publikum, som setter større krav til god og tydelig 
informasjon og fortløpende resultattjeneste. Opplegget på Stavsplassen tilfredsstiller ikke 
dagens krav. 
 
Lydanlegget vil styres fra et speakertårn utstyrt med moderne teknologi og vil tilfredsstille de 
krav som dagens brukere stiller, og vil gjøre Stavsplassen attraktiv for langt flere enn de som 
benytter plassen i dag. Vi ser for oss at det vil medføre betydelig økt aktivitet og omsetning. 
 
Vurdering: 
Oppgradert teknologi vil gjøre Stavsplassen mer konkurransedyktig som arena for forskjellige 
arrangementer og bidra til å styrke økonomien, noe foretaket trenger. Mange har vært 
publikum der ved forskjellige arrangementer og opplevd den dårlige kvaliteten på 
lydanlegget, så behovet er uomtvistelig. 
 
Konklusjon: 
Alle tiltak som kan bidra til å styrke økonomien på Stavsplassen, direkte eller indirekte, er 
positivt. Rådmannen innstiller derfor på å innvilge søknaden. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr. 100.000,- til nytt lydanlegg. 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. 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 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BYGGING AV SPEAKERTÅRN PÅ 
STAVSPLASSEN 
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1087     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 31.05.2019 
Kalkyle 
3 bilder 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Prosjektet har som hovedmål å bygge speakertårn med moderne info-teknologi. 
Informasjonstjenesten overfor publikum og utstillere er pr i dag mangelfull. Målet er å heve 
standarden på plassen slik at den blir moderne og attraktiv, og derigjennom tiltrekke nye 
brukere og dermed øke aktiviteten. 
 
Vurdering: 
Et speakertårn vil heve nivået på Stavsplassen som arrangementssted, men det er usikkert 
om en så stor investering (kr. 1.020.000,-) vil kunne lønne seg i forhold til mange andre 
investeringer. 
 
Stavsplassen har fått mange bidrag fra Øyer kommune i senere tid, som konvertering av gjeld 
til medlemsandeler og penger til nytt kjøkken.  
 
Konklusjon: 
Alle tiltak som kan bidra til å styrke økonomien på Stavsplassen, direkte eller indirekte, er 
positivt. I midlertid har Stavsplassen fått så mange bidrag av Øyer kommune i senere tid, at 
Rådmannen innstiller på å avslå søknaden. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Stavsplassen SA til bygging av speakertårn avslås. 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV NY PROFILERING OG LEASING AV EL-BIL - 2.GANGS 
BEHANDLING 
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE & RESTAURANT ANS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/567     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad m/vedlegg datert 11.02.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Hafjell Pizza Drive har i over 20 år levert pizza til lokalbefolkning og hyttefolket. Bedriften har 
6 årsverk, og 23 ansatte i høysesongen om sommeren. Bedriften har også åpnet restaurant 
på Brumunddal, City Meet & Eat, med egen profil. 
 
De har gode erfaringer på Brumunddal med ny moderne design på restaurant og biler, og 
ønsker å redesigne bedriften i Øyer, siden dagens profil stammer fra 1996. De ønsker også å 
bytte ut en av bilene med en elektrisk bil for å bli mer miljøvennlige. Utkjøring av pizza har 
generert mange kilometer med varebil basert på fossilt brennstoff. Selskapet ønsker nå å 
styrke miljøprofilen ved å gå over til en elbil. Dette er positivt for Hafjell som bærekraftig 
destinasjon og for miljøet.  
 
Vurdering: 
Bedriften er en viktig arbeidsplass for unge i sommersesongen. Det er positivt at de ønsker å 
utvikle seg. 
 
Det er flere initiativ i Hafjell og Øyer for å redusere interntransport basert på fossile 
privatbiler. Alle prosjekter som er med på å redusere denne trafikken er positivt. 
Bedriften er også en stor sesongarbeidsplass for unge i sommerhalvåret. 
Bedriftens søknad er todelt; 
- Reprofilering  
- Leasing av El-bil 
Prosjektet har en kostnad på kr. 270.000,-. 

 
Konklusjon: 
Tiltaket er positivt for Hafjell og bedriften, det vil bidra til kostnadsreduksjon. Rådmannen 
anbefaler at tiltaket støttes. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Pizza Drive ANS gis et tilskudd på kr. 50.000,- til profileringsarbeid (jfr. søknad) 
og innskudd til å lease El-biler. 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 
Rådmann 
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RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1054     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 56/19 World cup i Kvitfjell 2019, 2020 og 2021 – søknad om tilskudd 
Sak 83/12 Økonomirapportering 2. kvartal 2012 
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram forslag til retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement» i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 56/19. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 56/19 at administrasjonen utarbeider forslag til retningslinjer 
for bruk av disposisjonsfond «Idrettsarrangement». 
 
Bakgrunn for disposisjonsfond «Idrettsarrangement» er at det i 2012 ble utbetalt utbytte fra 
Hafjell Alpinsenter AS på kr 1 395 000 utover budsjettert nivå. Kommunestyret vedtok å 
avsette beløpet til disposisjonsfond øremerket finansiering av idrettsarrangement i Hafjell.  
 
Det ble opprettet som et eget disposisjonsfond, og disponeres fritt av kommunestyret. 
 
Fondet ble ikke benyttet i årene 2012-2017.  
Fra 2018 er det gjort følgende vedtak om bruk av fondet:  
 
Sak  Formål Beløp 
KS 111/18 Tilskudd ØTI klubbhus Kr 197 000 
FSK 9/19 §13 Parabob World cup i Norges olympiske bob- og akebane Kr 10 000 
KS 13/19 Emisjon Hafjell Idrett AS Kr 70 000 
KS 35/19 Para ski og snowboard-VM 2021 Kr 250 000 
KS 56/19 World cup Kvitfjell 2019 og 2020 Kr 450 000 
  Disponibelt Kr 418 000 
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Vurdering: 
Ved opprettelse av disposisjonsfond Idrettsarrangement er føringene i kommunestyresaken 
at fondet skal brukes til å finansiere idrettsarrangement i Hafjell. I ettertid har det blitt brukt 
av fondet til å finansiere også andre idrettslige tiltak.  
 
Rådmannen legger til grunn intensjonen fra kommunestyrevedtaket da fondet ble opprettet, 
at midlene skal brukes til idrettsarrangement i Hafjell. Videre mener rådmannen det vil være 
naturlig å se i sammenheng arrangement i Hafjell og Kvitfjell, da det ene vil underbygge det 
andre, for å få større arrangement til vår region. 
 
Tilrådning for bruk av disposisjonsfondet er tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
og Kvitfjell nasjonalanlegg. Dette kan være både konkret planlagte arrangement og arbeid for 
å få arrangement til anleggene.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell og Kvitfjell nasjonalanlegg, herunder 
konkret planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anleggene. 

 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG 
HANDLINGSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1093     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammerregionen 
Forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Det har i mer enn to år vært arbeidet med å utvikle en regional arrangementsstrategi. 
Regionrådet behandlet forslaget 10.05.2019. 
De fattet følgende enstemmig innstilling overfor kommunene:  
Regionrådet godkjenner forslag til Arrangementsstrategi for kommunene i 
Lillehammerregionen som grunnlag for behandling i de tre kommunene. 
 
Fakta: 
I innledningen til strategiplanen heter det: 
«Lillehammer-regionen har en lang og stolt tradisjon for arrangementer og er en av landets 
sterkeste arrangementsregioner med et stort mangfold av små og store idretts- og 
kulturarrangement og konferanser gjennom hele året. Dette skyldes i stor grad regionens 
sterke frivillige engasjement, institusjoner og øvrige profesjonelle aktører. 
 
Kommunene har ikke tidligere hatt en felles og overordnet arrangementsstrategi. 
Betydningen arrangement har for den regionale økonomien fordrer at kommunene inntar en 
mer proaktiv og strategisk tilnærming til arrangementsfeltet, for å kunne lykkes med å hente 
ut større verdier av satsingen.» 
 
Arbeidet med arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen er initiert av 
Regionrådet og prosjektet er forankret i den regionale næringsplanen, først vedtatt av 
kommunestyrene i 2014. Strategien vedtas i Regionrådet og de tre kommunestyrene. 
 
Det har vært en prosess på ca 2 år med bred involvering av de ulike interessentgruppene. 
Regionrådet la et omfattende dokument ut på høring vinteren 2019. På bakgrunn av innspill 
og regionrådets føringer, besluttet Regionrådet å bearbeide, strukturere og forenkle 
strategidokumentet og fremme forslag til handlingsplan.  
Mye av beskrivelsene og begrunnelsene ble tatt bort fra strategidokumentet og er heretter 
en del av kunnskapsgrunnlaget. 
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Strategien er nå inndelt i hovedmål med delmål hentet fra dokumentet og samlet til 6 
strategier med tilhørende innsatsområder. Bærekraft er et bærende element i strategien. 
Forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 er utarbeidet. Regionrådet har avsatt kr 200.000 til 
oppfølging av regional arrangementsstrategi i 2019. 
 
Vurdering: 
Det har vært et behov for å utvikle en regional arrangementsstrategi i flere år. Siden de 
første årene etter OL/PL-94 har det ikke vært noen felles policy for arrangementsutvikling. I 
Lillehammer kulturstrategi 2014-2027 står det bl.a. «Utvikle regionale 
arrangementsstrategier i samhandling med kompetansemiljøer» Dette arbeidet er spesielt 
forankret i den regionale næringsplanen. 
 
Det er vektlagt at den regionale arrangementsstrategien skal fungere som et strategisk 
dokument for perioden 2019-2023 med årlig rullering. 
Ut fra innsatsområdene i strategien er det laget forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 
basert på de ressurser som er avsatt i Regionrådet inneværende år, og med forbehold om at 
tilsvarende ressurser stilles til rådighet for 2020. Tiltakene gjennomføres innenfor de avsatte 
rammer. 
 
Noen av prosessene som må gjennomføres innebærer deltakelse fra kommunene, 
Lillehammerregionen vekst og Visit Lillehammer. 
Noen tiltak er mulig å gjennomføre innenfor dagens rammer og kapasitet, mens det må 
settes av midler for å kunne gjennomføre enkelte prosesser og tiltak. De videre prosesser vil 
også vise hvordan kommunene kan styrke det strategiske engasjementet for å etterstrebe 
økt bærekraft og verdiskaping for regionen. Teknologi og tettere samhandling ventes å gi 
styrket og mer effektiv innsats på arrangementsfeltet. 
 
Visit Lillehammer har en vedtatt arrangementsstrategi som det er naturlig at revideres i 
samråd med denne strategien. Dessuten arbeides det nå med en nasjonal 
arrangementsstrategi. 
Eventuelle nasjonale føringer på dette feltet bør innpasses ved første rullering av den 
regionale arrangementsstrategien. 
 
Både kommune, LRV og Visit Lillehammer har og tar i dag ansvar for arrangementsarbeidet, 
men ansvarsfordelingen fremstår for mange som uklar. 
Det vil være behov for å gjennomgå og avklare roller og samarbeidsrutiner vedr 
arrangementsoppfølging. Eksempelvis bør akkvisisjonsarbeid innen dette feltet tydeliggjøres. 
Dette må også ses i sammenheng med det foreslåtte tiltaket om å sikre en bedre 
kommunikasjon og informasjonsflyt vedr veiledning ved henvendelser fra arrangører. 
 
CIM EVENT er et arrangementsstyringsverktøy som Lillehammer har deltatt i utviklingen av 
sammen med Trondheim kommune, støttet av bl.a. Fylkesmannen i Oppland og Trøndelag. 
Det er Midtbyen Management i Trondheim som bruker dette verktøyet og de eies av 
kommunen og næringsliv. De har ansvaret for fordeling av de forskjellige byrommene i 
Trondheim Sentrum som kan brukes til utendørs arrangement.  
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Det er gjort et betydelig registreringsarbeid av ulike arenaer i Lillehammer, og intensjonen 
har vært at dette kan være et arrangements- og kommunikasjonsverktøy for arrangører, 
arenaeiere, offentlige myndigheter, politi etc i vår region også. Arbeidet med dette har 
stoppet opp og det må være en prioritert oppgave å avklare om CIM EVENT vil være 
hensiktsmessig redskap for mer effektiv, samordnet og sømløs arrangementsplanlegging i 
vår region.  
 
Eventuelle ressursbehov for oppfølging av den regionale arrangementsstrategien for 2020 og 
påfølgende år må ses i sammenheng med den ordinære budsjettprosessen i kommunene. 
Handlingsplanen rulleres årlig i forbindelse med budsjettprosess i kommunene. Da vurderes 
også om det er grunnlag for justering av selve strategien. 
 
Etter regionrådets behandling i mai er dokumentet oversendt kommunene med sikte på 
behandling i juni 2019. 
 
Regionrådet har til nå hatt en koordinerende funksjon for kommunene i dette arbeidet, men 
regionrådene kan få en annen rolle enn i dag ihht ny kommunelov som trer i kraft etter 
konstituering av nye kommunestyrer, samt fylkessammenslåing av Hedmark og Oppland til 
Innlandet fylkeskommune fra 2020. 
 
Konklusjon: 
Forslag til Regional Arrangementsstrategi legges fram for Øyer kommunestyre til behandling. 
Regionrådets enstemmige innstilling danner grunnlag for behandling i de tre kommunene 
juni 2019. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 
2019-2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende 
budsjett i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i 
sammenheng med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 446  
Arkivsaksnr.: 19/981     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/19 Formannskapet 11.06.2019 
  
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Øyer kommune legges frem for kommunestyret til 
orientering. 
 
Saksutredning: 
Etter Opplæringslovens § 13-10 skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal 
drøftes av kommunestyret. Etter endt behandling sendes rapporten til Fylkesmannen. 
 
Vurdering: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune legges med dette frem for 
kommunestyret. Resultater og vurderinger er nærmere beskrevet i vedlegget. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
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SMITTEVERNPLAN 2019 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1030     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Smittevernplan Øyer kommune 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Alle kommuner er pålagt å ha en egen smittevernplan. Dette skal være en oversikt over de 
samlede ressursene kommunen har for å forebygge og håndtere utbrudd av smittsomme 
sykdommer. Kommunestyret har ansvaret for planen, mens kommuneoverlegen er pålagt å 
utarbeide et forslag til plan.  
 
Den gjeldende smittevernplanen er fra 2015. Det er anbefalt at planen revideres hvert fjerde 
år. Derfor legges det nå fram et forslag om å vedta ny smittevernplan for Øyer kommune. 
Kommuneoverlegen har gjennomført en prosess hvor aktuelle kommunale enheter har 
deltatt og kommet med innspill, blant annet hjemmetjenesten, helsehuset, fastlegene, 
helsestasjonen, flyktningehelseteamet, tjenesten for psykisk helse rus og teknisk enhet i 
kommunen.  
 
Rådmannen ber Øyer kommunestyre om å vedta Smittevernplan Øyer kommune 2019. 
 
Saksutredning: 
Det er flere lover som regulerer smittevernområdet: 
• Lov om vern mot smittsomme sykdommer med forskrifter.  
• Lov om helse- og omsorgtjenester med forskrifter.  
• Lov om matproduksjon og mattrygghet med forskrifter.  
• Lov om helsemessig og sosial beredskap med forskrifter.  
• Lov om helsepersonell med forskrifter.  
• Folkehelseloven med forskrifter 
 
Smittsomme sykdommer vil si infeksjonssykdommer som forårsakes av mikroorganismer, 
hovedsakelig bakterier og virus, men også sopp, parasitter ol. Smittevernarbeidet i 
kommunen er hovedsakelig delt i to deler: Forebygging av smitte, og håndtering av utbrudd 
av smittsomme sykdommer.  
 
Forebygging: 
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Mange av de viktigste tiltakene for å hindre utbrudd av smittsom sykdom er knyttet til 
viktige samfunnsfunksjoner slik som tilgang til rent drikkevann og velfungerende håndtering 
av avfall. Videre er vaksinasjon også viktig for å forebygge smittsomme sykdommer. Alle 
disse tre tjenestene er et kommunalt ansvar. Vaksinasjon omfatter både barnevaksinasjon, 
men også vaksinasjon av voksne for blant annet influensa på høsten. I tillegg er god hygiene 
med særlig vekt på god håndhygiene viktig for å hindre smitte innenfor de kommunale 
tjenestene. Det gjelder særlig innen helsevesenet, men også innenfor skole og barnehagene 
hvor sykdommer raskt kan spre seg.  
 
Håndtering av utbrudd: 
Et utbrudd av smittsom sykdom kan være alt fra veldig alvorlig, til nærmest ubetydelig. Det 
man frykter mest er en verdensomspennende pandemi med et aggressivt influensavirus. I 
det daglige er imidlertid det vanligste større eller mindre utbrudd på helseinstitusjoner, 
skoler og barnehager. Det typiske eksemplet er utbrudd av omgangssyke som er svært 
smittsomt. Ved utbrudd skal den enkelt enhet i kommunen melde dette til 
kommuneoverlegen. Ved større utbrudd er kommunen pålagt å melde dette videre til blant 
annet Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. I saker hvor dyr eller næringsmidler (mat og 
drikkevann) kan være involvert samarbeider kommunen med Mattilsynet om håndteringen. 
Dette er særlig relevant i Øyer kommune som har stor reiselivsvirksomhet med mange 
serveringssteder i forhold til folketall, og som også har en del innbyggere med privat 
drikkevannsforsyning. I tillegg til Mattilsynet samarbeider kommunen med Sykehuset 
Innlandet og Folkehelseinstituttet i smittevernsaker. Folkehelseinstituttet er den nasjonale 
fagmyndigheten innenfor smittevern og vaksinasjon. 
Ved omfattende utbrudd av smittsom sykdom som innebærer en krise for kommunen er det 
de samme beredskapsprinsippene som gjelder som ved andre typer kriser. Den overordna 
beredskapsplanen til Øyer kommune ligger da til grunn med samme kriseledelse som ellers. 
Det som er litt spesielt for smittevernsaker er at kommunen kan påberope seg veldig store 
fullmakter og treffe vedtak med store konsekvenser dersom smittesituasjonen er så alvorlig 
at det er nødvendig. Det er kommunestyret som kan gjøre slike vedtak, men 
Kommuneoverlegen kan fatte de samme vedtakene i en hastesituasjon hvor det ikke er 
mulig å få samlet kommunestyret raskt nok. Fullmaktene kommunen har i en slik situasjon er 
ganske omfattende: 
 
• Forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den 

sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.  
• stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, 

svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser 
• stans eller begrensninger i kommunikasjoner 
• isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i 

deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen 
• pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av 

gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, 
utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering. 

 
Dette betyr at kommunen i en gitt situasjon kan gjøre store og inngripende tiltak med store 
konsekvenser for mange mennesker.  
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For øvrig er bakgrunnen og lovgrunnlaget beskrevet mer i detalj i selve planen. Det vises 
derfor til denne for mer informasjon.  
 
Vurdering: 
Smittevernplan er en del av det helhetlige kommunale helsevernplanverket. Revideringen av 
planen fra 2015 var nødvendig, og den framlagte planen er i henhold til gjeldende regelverk. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 029  
Arkivsaksnr.: 19/932     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsuttalelse 
2. Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 26.04.19 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat – Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 
 
Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på barnehageloven med forskrifter 
på offentlig høring. Høringsfristen er 26.juli 2019. Kommunestyret bes ta stilling til 
høringsuttalelse som foreslått i vedlegg 1. 
 
Saksutredning: 
Kunnskapsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i Barnehageloven med 
forskrifter. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av 
barnehagesektoren.  Det er et mål at endringene skal legge til rette for et mangfold av 
barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og 
barnehageeiere og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. 
 
De ulike endringsforslagene er beskrevet nedenfor, og punktene det foreslås gitt innspill på 
er uthevet. 
 
I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye 
private barnehager. Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å 
stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. 
 
Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at 
færre private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har. Departementet 
vurderer også om det skal gjøres endringer i beregningen av driftstilskuddet til private 
barnehager. 
 
Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 
rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver private 
barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. 
 
Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 
tydeliggjøres i loven. Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager 

https://www.regjeringen.no/contentassets/14f278c1b1d048b5853d1e9c8dc685e3/horingsnotat-med-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager.pdf
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ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak. 
 
Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private 
barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre 
tilsyn med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med 
kravene for dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om 
økonomiske forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til Utdanningsdirektoratet. 
 
Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn i 
dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å føre 
tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 
 
Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra 
bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, 
eller at det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i 
kommunen. 
 
Endelig foreslår departementet at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette 
forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte 
eller andre organisatoriske endringer. 
 
Vurdering: 
Private barnehager er i Øyer, som i mange andre kommuner, avgjørende for det samlede 
barnehagetilbudet. Dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle 
bygges ut og det er behov for et nytt og tilpasset regelverk. Det er foreslått en rekke 
endringer i barnehageloven med forskrifter og departementet har sendt disse på høring. 
 
Rådmannen mener det er positivt at Kunnskapsdepartementet foreslår at beregningen av 
tilskudd fortsatt skal baseres på kommunens kostnader. 
 
Det er noen elementer i høringsnotatet som rådmannen mener må vies særlig 
oppmerksomhet og som det er foreslått gitt innspill på i vedlegg 1: 
 

- Plikt til å finansiere tilskudd til nye barnehager 
- Vilkår om ideelle barnehager 
- Flytting av ansvar for økonomisk tilsyn til Kunnskapsdepartementet 
- Flytting av ansvar for behandling dispensasjonssøknader til Fylkesmannen eller krav til 

organisering av myndighetsoppgavene i kommunen 
- Endringer i driftstilskudd etter barnehagens størrelse 
- Beregning av pensjonsutgifter 

 
Rådmannen viser til vedlagte høringsuttalelse. Høringsfristen er 26.juli. Regjeringen tar sikte 
på å komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag i løpet av 2019. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
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PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/964     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat  
Utkast til partnerskapsavtale - Saksfremstilling til arbeidsutvalget 7. mars 2019  
Vedtak i arbeidsutvalget    
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I saken oppsummeres de viktigste momentene i oversendte høringsdokumenter for 
partnerskapssamarbeidet i nye Innlandet fylke. Videre foreslås det at formannskapet avgir en 
høringsuttalelse med sentrale innspill til dokumentene.   
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er 
opptatt av å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene og 
regionrådene når de to fylkene slås sammen fra 2020. Innlandet fylkeskommune har derfor 
initiert et arbeid for å etablere en ny samarbeidsavtale- og modell mellom den enkelte 
kommune og Innlandet fylkeskommune.   
 
Fylkeskommunene er opptatt av å synliggjøre at kommunene er de viktigste 
samarbeidspartnere. Dette var bakgrunnen for at fellesnemnda i juni 2018 vedtok å opprette 
en egen referansegruppe i arbeidet med å videreutvikle et partnerskap med kommunene. 
Gruppen består av regionrådslederne og representanter for fellesnemda. Referansegruppen 
har hatt fire møter i perioden august 2018 til februar 2019. Det legges opp til at 
referansegruppen opprettholdes fram til 2020.   
 
Prosessen har gått over relativt lang tid og har involvert regionrådene og kommunene ved 
flere anledninger. I tillegg til referansegruppas arbeid er det gjennomført to store samlinger 
med kommunene (22. mars 2018 og 8. februar 2019), og det er holdt egne fagsamlinger med 
regionrådenes administrative ledere.   
 
Høringsnotat og utkast til partnerskapsavtale, er sendt på høring til kommunene og 
regionrådene i Hedmark og Oppland. Saksframlegg og vedtak i arbeidsutvalget er lagt ved 
høringsdokumentene. Høringsfristen er satt til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i 
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fellesnemndas møte 19. september 2019, og sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. 
desember 2019.  
 
 
Fakta:  
Det er i dag tilsammen ti regionråd i Hedmark og Oppland. Det er blant annet ulik 
finansieringsmodell og organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte i de 
to fylkene. Siden 2003 (og deltakelsen i det nasjonale forsøksprosjektet «Fritt Fram») har 
Oppland fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene/regionrådene i fylket.  
Også Hedmarksregionene har signalisert ønske om at den nye modellen for Innlandet bør 
bygges på partnerskapsprinsippene.   
 
Økonomi I høringsdokumentene legges det til grunn en videreføring av samlet øremerket 
bevilgningsnivå til regionrådene. Dette utgjør om lag 23,7 mill. kr, herunder 17,7 mill. kr som 
pr. i dag fordeles i Oppland (utviklingsmidler og tilskudd til administrasjon) og 6 mill. kr som 
benyttes til lønn/adm. i Hedmark. I avtaleutkastet legges det videre opp til en flat fordeling 
av ressursene og en videreføring av dagens antall regionråd i Innlandet, samt at det etableres 
en finansieringsløsning for Hadelandsregionen hvor en deler kostnaden 50/50 med Viken. 
Dette gir en ramme på 2,5 mill. kr til hvert regionråd. I tillegg forutsettes det at kommunene i 
det enkelte regionråd minimum bevilger til sammen 1 mill. kr til regionrådets arbeid.   
 
I Hedmark er de administrative stillingene ved regionkontorene i dag formelt og økonomisk 
knyttet til sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommune. I Oppland er de faste 
administrative stillingene formelt og økonomisk knyttet enten til administrasjonen i en 
vertskommune eller til et eget utviklingsselskap. Det er variasjoner i antall ansatte i de 
enkelte regionråd.   
 
I høringsdokumentet legges det til grunn at det enkelte regionråd kan dekke inntil 50 pst. av 
kostnaden til daglig leder for det enkelte regionråd innen rammen på 2,5 mill. Restbeløpet 
stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Høringsdokumentet åpner for at 
ansettelsesforholdet til de administrativt ansatte i Hedmark kan videreføres i Innlandet 
fylkeskommune og at dekning av lønnskostnader skjer ved avkorting av den frie rammen 
som fordeles til regionrådet.   
 
Organisering og arbeidsform. I høringsdokumentene understrekes det at regionrådsarenaen 
gjennom partnerskapsavtalen skal fremstå som en politisk og strategisk samarbeidsarena for 
felles, målrettet arbeid og koordinering av innsats på tvers av kommunegrensene og mellom 
de to forvaltningsnivåene. Det skal legges til rette for at overordnede temaer som er viktige 
for samfunnsutviklingen tas opp.   
 
Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å bruke regionrådene bl.a. til tidlig drøfting og 
forankring av faglige og politiske prosesser med kommunene. Typisk vil dette gjelde 
planprosesser, høringer og fortløpende dialog med kommunene.   
 
I forslag til avtale heter det at «De deltakende kommuner og fylkeskommunen skal være 
representert politisk i regionrådet. Det skal sikres god rolleavklaring og likeverdighet mellom 
partene.  Det gis åpning for at det regionalt kan inviteres andre aktører inn i partnerskapet, 



  Sak 61/19 

 Side 23 av 33   

dersom partene er omforent om dette.» I høringsnotatet presiseres det at fylkeskommunen 
vil møte med fylkespolitikere i regionrådsmøtene. I tillegg vil det utpekes en administrativ 
kontaktperson i fylkeskommunen for hvert regionråd. Administrasjonen vil ha møterett.   
 
Det legges til grunn at regionrådene skal utarbeide 4-årige strategiske planer som skal ligge 
til grunn for partnerskapet.  Strategien skal basere seg på regionens definerte fortrinn og 
muligheter. De økonomiske ressursene skal underbygge de valgte strategier og 
handlingsplaner. Det skal søkes balanse mellom avtalepartenes ønsker, forventninger og 
behov. 
  
Konsensusprinsippet har vært et førende prinsipp for partnerskapet i Oppland. Dette foreslås 
videreført i Innlandet, men i høringsnotatet åpnes det for at «Enkeltkommuner kan stå 
utenfor tiltak eller satsinger, der dette er naturlig og har tilslutning fra de øvrige deltakerne».   
Det legges til grunn fire til seks møter pr. år i det enkelte regionråd hvor Innlandet 
fylkeskommune er representert politisk og administrativt.   
 
Partnerskapet skal evaluere seg selv årlig. Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og følger 
valgperioden. Det vil bli en evaluering med mulighet for justering av avtalen innen utgangen 
av 2021.   
 
Regioninndeling. I saksframstillingen til arbeidsutvalget reises spørsmålet om Innlandet har 
en hensiktsmessig geografisk inndeling av dagens regionstruktur. I den sammenheng 
påpekes viktigheten av at eventuelle strukturendringer har en god forankring i kommunene, 
at det pr. i dag ikke synes som tida er moden for å endre regioninndelingen. Videre heter det 
at i den grad det blir aktuelt med sammenslåing av regionråd bør det vurderes ordninger som 
ikke oppleves som for ugunstige, eksempelvis ved å sikre at det sammenslåtte regionrådet i 
en periode beholder de opprinnelige tilskuddene. I behandlingen av saka den 07.03.19 
vedtok imidlertid følgende tilleggspunkt: «Arbeidsutvalget legger i hovedsak dagens 
regioninndeling til grunn, men oppfordrer den enkelte kommune til å ta en diskusjon om 
hvilket regionråd det er naturlig å delta i. Arbeidsutvalget signaliserer at det er grunnlag for 
maksimalt to regionråd i Gudbrandsdalen.»  
 
Vurdering: 
Rådmannen foreslår at formannskapet avgir følgende høringsuttalelse til oversendte 
dokumenter om framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet:  
 
Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet  
 
1.  
Øyer kommunestyre mener det er positivt at arbeidsutvalget foreslår å videreføre et 
forpliktende partnerskapssamarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, og  
støtter at dette bør bygge på erfaringene fra partnerskapsordningen, slik denne er utviklet i 
Oppland.   
  
2.  
Øyer kommunestyre stiller spørsmål ved beregningsgrunnlaget for og de strategiske 
betraktningene bak det økonomiske nivået man har lagt til grunn for det videre 
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partnerskapssamarbeidet. Det fremstår som urimelig at man ikke har inkludert 
utviklingsmidler fra Hedmark i beregningsgrunnlaget, kun midler til lønn og administrasjon. 
Spesielt vises det til at de to fylkeskommunene har ulik praksis for støtte til 
kunnskapsparkene, der Hedmark tildeler betydelige utviklingsmidler til «Klosser», samt at 
Hedmark også har en ordning som åpner for at regionene kan søke fylkeskommunen om 
støtte til spesifikke satsinger. Øyer kommunestyre er derfor kritisk til at den økonomiske 
rammen reduseres med ca. kr 500 000 sammenlignet med det regionene i Oppland 
disponerer pr. i dag, en ramme som over tid allerede er betydelig redusert som følge av 
manglende prisjustering. Øyer kommunestyre mener at den økonomiske rammen som 
avsettes til regionene minimum må opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en 
vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling bør rammene økes med kr. 1 mill. 
pr region.  
 
3.  
Øyer kommunestyre deler ønsket om å styrke koordinering og samarbeid, både politisk og 
faglig, på tvers av kommunegrenser og mellom forvaltningsnivåer og anerkjenner 
fylkeskommunens behov for tidlig drøfting og forankring av faglige og politiske prosesser, 
eksempelvis planprosesser og høringer. Kommunestyret understreker imidlertid at 
kommunene er den formelle høringspart for Innlandet fylkeskommune, men at disse kan 
velge å samordne sin kontakt med fylkeskommunen gjennom regionrådene der dette ansees 
som hensiktsmessig. Kommunestyret er videre opptatt av at det målsettingen med det 
regionale utviklingssamarbeidet knyttet til regionenes fortrinn og muligheter må bli mer 
ambisiøst og bør tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena 
hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser.  
  
4.  
Øyer kommunestyre vurderer det som uheldig at det åpnes for å videreføre ulike 
ansettelsesforhold for de ansatte ved regionkontorene i Hedmark og Oppland. 
Lillehammerregionen har gode erfaringer med dagens ordning med ansettelse på 
kommunenivå der det operative utviklingsarbeidet som regionrådene skal underbygge 
faktisk skjer.   
  
Øyer kommunestyre viser til at følgende modeller kan være aktuelle:  
 
Alt. 1. Sekretariatets ansatte tilsettes av det enkelte Interkommunale Politiske råd, 
kontorsted hvem som utøver personalansvaret mv. blir en del av avtalegrunnlaget mellom 
partene.   
 
Alt. 2. Sekretariatets ansatte tilsettes av Fylkeskommunen. Tjenestested/kontorplassering er 
naturlig blir lagt til den region som skal betjenes.   
 
Alt. 3. Når partnerskapsavtalen inngås – lokaliseres sekretariatet for det Interkommunale 
Politiske Rådet i en vertskommune i hver region. Avtalen skal og regulere hvor mange 
ansatte som skal jobbe i sekretariatet.  
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Ved å videreføre ansettelsesforholdet til de ansatte ved regionkontorene i Hedmark inn i den 
nye Innlandet fylkeskommune, vil det kunne oppstå uønskede diskusjoner om habilitet og 
forfordeling av ressurser.  
 
5.  
Øyer kommunestyre støtter at konsensusprinspippet skal legges til grunn i oppfølging av 
partnerskapsavtalen. Det stilles imidlertid spørsmål ved hvordan formuleringen om at 
«enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak, eller satsinger, der dette er naturlig og har 
tilslutning fra øvrige deltakere» skal tolkes. Det er derfor ønskelig med en presisering av hva 
som legges i dette.   
 
6.  
Øyer kommunestyre er enig i at det er viktig med politisk og administrativ representasjon fra 
Innlandet fylkeskommune i de nye regionrådene. Det understrekes at representasjonen må 
bestå av sentrale politikere og administrativt ansatte. Det understrekes at 
beslutningsmyndigheten er tillagt de politiske representantene, mens administrativ 
representasjon vil ha møte- og talerett.  
 
7.  
Øyer kommunestyre støtter at det er hensiktsmessig å videreføre dagens regioninndeling inn 
i Innlandet fylket, gitt det korte tidsperspektivet fram mot sammenslåingen. Kommunestyret 
mener imidlertid at høringsdokumentene burde synliggjort en større grad av nytenking og 
visjoner for framtidig regioninndeling og regionsamarbeid i det nye fylket. Kommunestyret er 
av den oppfatning at framtidens regioninndeling må basere seg på en helhetlig vurdering av 
intern samhandling, felles muligheter og utfordringer, og løsrive seg fra dagens region- og 
fylkesgrenser. Øyer kommunestyre finner det derfor underlig og uhensiktsmessig at 
arbeidsutvalget tar utgangspunkt i gamle region- og fylkesgrenser og velger å uttale seg om 
regioninndelingen i ett enkelt område i det nye fylket.   
  
Konklusjon:  
Ovenstående forslag til høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid i Innlandet, 
anbefales oversendt arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune   
Saken er behandlet i regionrådet for Lillehammerregionen 10. mai.  Likelydende saksframlegg 
og forslag til høringsuttalelse legges også fram for politisk behandling i Gausdal og Øyer.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 19/603     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar framlagt sluttrapportering for investeringsprosjekter 2018 til orientering. 
Samlet har de framlagte åtte prosjektene merforbruk i forhold til budsjett på 0,5 millioner kr. 
Investeringsprosjekt VA (sjølkost) har mindreforbruk på kr 16 000.  
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
sluttrapporteres til kommunestyret på de enkelte investeringsprosjekter. Det legges fram 
samlesak for ti prosjekteter som er sluttført i 2018, herav to VA-prosjekt.  
 
Sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostnader sett opp 
mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerkede tilskudd er dette hensyntatt og 
omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.  
 
Prosjektnr. Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik 
001007 Agresso  2 585 2 827 -242 
001009 Velferdsteknologi  4 950 4 885 65 
001016 Kjøp av IKT-utstyr  3 000 3 450 -450 
001210 Bakketun bofellesskap – 

oppgradering 
160 130 30 

001211 Vidarheim barnehage – varmebehov 150 132 18 
001215 Brannbil LRB 620 533 87 
001218 Kjølelager Øyer helsehus 170 132 38 
001302 Oppgradering ungdomsklubben 300 300 0 
  Totalt  11 935 12 389 -454 
          
006074* Langvik avløpspumpestasjon 1 900 1 755 145 
006076* Pumpestasjon Bådstø 2 500 2 629 -129 
  Totalt VA 4 400 4 384 16 
 
Vurdering: 
Rådmannen har følgende kommentarer til investeringsprosjektene. 
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001007 Agresso  
Prosjektet er oppgradering av økonomisystemet som brukes i Lillehammer, Gausdal og Øyer. Opp-
graderingene har vært nødvendig da tidligere versjoner ikke lenger ville bli supportert fra leveran-
dør. Prosjekteier er digitaliseringsstyret og prosjektansvarlig har vært Fellesenhet økonomi på Lille-
hammer. Under vegs har opprinnelig kostnadsestimat vist seg å være for lavt. Dette skyldes at det 
har tilkommet nye elementer, at det har påløp parallelldrifting av servere over en lenger periode og 
at prosjektperioden ble forlenget som følge av behov for testing og feilretting utover planlagt res-
sursbruk. Som følge av dette medfører Øyers andel av prosjektet merforbruk i forhold til bevilget 
ramme på 242 000 kr. 

 
001009 Velferdsteknologi  
Prosjektet har gjennomført og implementert velferdsteknologiløsninger i sektor Helse og omsorg. 
Dette omfatter innkjøp og implementering av E-rom løsning ved Øyer Helsehus, med oppgradert 
pasientvarslingssystemet (Ascom løsning). Alle trygghetsalarmer er byttet ut ved innkjøp av nye digi-
tale trygghetsalarmer inkl. røykvarslere for brukere i Hjemmetjenesten. Disse er nå koblet opp mot 
ett helsefaglig bemannet responssenter for mottak av velferdsteknologi. Innkjøp og implementering 
av Lifecare Mobil Pleie i Hjemmetjenesten – håndholdte enheter. Videre har prosjektet vært med 
som testpilot – lokaliseringsteknologi bl.a. mobile trygghetsalarmer og GPS. Implementering av 
medisineringsstøtte – Multidosedispensere i Hjemmetjenesten – Evondos. Prosjektleder for velferds-
teknologi i kommunen har vært avlønnet via prosjektet fram til høsten 2018. Prosjektet avsluttes 
med et lite mindreforbruk på 65 000 kr.  

 
001016 Kjøp av IKT-utstyr 
Øyer kommune har tidligere leaset IKT-utstyr, men har gått over til å eie. Da dette ble besluttet ble 
det fra 2016 avsatt årlig budsjettbevilgning til anskaffelse av PC’er og tilhørende utstyr i virksomhet-
ene. Utskifting av IKT-utstyr har gått raskere enn forutsatt, og for de tre årene 2016-2018 har det 
vært kjøpt inn utstyr til erstatning for tidligere leaset utstyr for 450 000 kr mer enn samlet budsjett-
bevilgning.  Det opplyses at rutiner rundt anskaffelse av IKT-utstyr nå er under utarbeidelse, sammen 
med en kartlegging av innkjøpsbehov kommende år. 

 
001210 Bakketun bofellesskap – oppgradering 
Prosjektet har bestått i å rive en glasskuppel på taket som hadde store lekkasjer og råte-
skader. Det er foretatt taktekking og lagt nytt tak. Prosjektet ble utført på rammeavtale med 
Evensen & Evensen AS, etter et mottatt kostnadsoverslag i forkant av utførelse. Prosjektet 
har et mindreforbruk på 30 000 kr. 
 
001211 Vidarheim barnehage – varmebehov 
Bakgrunnen for prosjektet var problemer forbundet med stort kulderas fra vinduene. Det har 
blitt montert flere radiatorer for å kompensere for kulderaset. Prosjektet ble utført av GK Rør 
AS etter et prisestimat på 150.000 kr. Prosjektet ble fakturert etter medgått tid og kostnader. 
Prosjektet har et mindreforbruk på 21 000 kr.  
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001215 Brannbil LRB 
Prosjektet gjelder utskifting av brannbil på Lillehammer. Saken er håndtert av Lillehammer 
Region Brannvesen. Kommunestyret i Øyer bevilget 620.000 kr til prosjektet, som skulle til-
svare Øyers andel av investeringskostnaden. I sluttforhandlingene ble det forhandlet frem en 
bedre pris. Prosjektet har et mindreforbruk på 87 000 kr. 
 
001218 Kjølelager Øyer helsehus 
Dette prosjektet har sin bakgrunn i at det gamle kjøleanlegget måtte skiftes ut. Kjølevæsken i 
det gamle anlegget var ikke lenger tillat å benytte, noe som gjorde en reparasjon umulig. 
Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk på 38 000 kr.  
 
001302 Oppgradering ungdomsklubben 
Prosjektet ble vedtatt igangsatt med bakgrunn i behov for oppgradering av gulv og veggflat-
er. Videre var energiforbruket høyt på grunn av gamle og trekkfulle vinduer samt belysning 
av gammel dato. I forbindelse med prosjektet har det blitt lagt nytt gulv, vegger har blitt 
malt, alle vinduer er skiftet samt at lokalet har fått ny belysning. Prosjektet har gått i 
økonomisk balanse.  
 
006074 Langvik avløpspumpestasjon 
Prosjektet ble gjennomført da eksisterende pumpestasjon måtte rehabiliteres med bakgrunn i at 
pumpene begynte å bli gamle og kapasiteten var synkende. Dessuten lå den gamle pumpestasjonen 
helt inn til støyskjermen langs E6. Det var lagt inn et budsjett på 1,5 millioner kr i økonomiplanen for 
2016. På grunn av utfordrerne grunnforhold med mye vann måtte vi be om økt ramme på 0,4 milli-
oner kr i KS-sak 53/18.  Sluttrapporten viser et forbruk på 1,756 millioner kroner. Etter en total-
bevilgning på 1,9 millioner kr ble det et mindre forbruk på 0,145 millioner kroner  

 
006076 Pumpestasjon Bådstø 
Prosjektet ble gjennomført da eksisterende pumpestasjon måtte rehabiliteres med bakgrunn i fare 
for utslipp samt at pumpestasjonen hadde en lite gunstig plassering i forhold til trafikkert veg.  
Pumpestasjonen måtte flyttes nordover til nordsiden av krysset ved Bådstølykkja. Prosjektet er 
avsluttet og har gitt et merforbruk på 129 000 kr. Hovedårsaken til merforbruket er følgekostnader 
av at pumpestasjonen måtte flyttes til andre siden av veikrysset. Det ble i 1. kvartal 2018 
etterbevilget 1 million kr, som man på det tidspunktet mente skulle holde. Men det kom ekstra 
kostnader med reasfaltering og overvannshåndtering som det ikke hadde blitt tatt tilstrekkelig høyde 
for. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttergnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr, mot bevilget 11,9 millioner 
kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samlet et 
mindreforbruk på kr 16 000.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 



  Sak 62/19 

 Side 29 av 33   

 



  Sak  63/19 

Side 30 av 33  

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  - GODKJENNING AV SAMARBEIDS- OG 
DRIFTSAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/390     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
63/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeids- og driftsavtale FACT-team Sør-Gudbrandsdalen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tjenesteavtale FACT-team Sør-Gudbrandsdalen, vedtatt i KST-sak 36/19 28.3.19 
Samlet saksframstilling i KST-sak 36/19 
 
Sammendrag: 
Samarbeids- og driftsavtale for FACT-team Sør-Gudbrandsdalen legges fram for godkjenning i 
henhold til vedtak i sak 36/19, punkt 3. 
 
Saksutredning: 
Det vises til saksutredningen i KST-sak 36/19. Øyer kommune delegerte ikke til rådmannen 
ansvar for signering av samarbeids- og driftsavtale for FACT-team Sør-Gudbrandsdalen, og 
denne må derfor behandles politisk. 
 
Vurdering: 
Samarbeids- og driftsavtale for FACT-team Sør-Gudbrandsdalen er av instrumentell 
betydning for tjenesteutøvelsen. De prinsipielle forholdene regulert i tjenesteavtalen. 
Rådmannen ber om at ansvaret for å signere samarbeids- og driftsavtale delegeres ham i 
denne saken. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam 
Sør-Gudbrandsdalen til rådmannen. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1084     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Lillehammer skiklubb, av 31. mai 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Lillehammer skiklubb søker Øyer kommune om økonomisk støtte til å arrangere ski NM i 
2020. Alle alpine øvelser under arrangementet skal gjennomføres i Hafjell. Det søkes om et 
tilskudd på kr 250 000. Rådmannen innstiller positivt på at Øyer kommune bevilger det om-
søkte beløpet fra disposisjonsfond Idrettsarrangement.   
 
Saksutredning: 
Lillehammer skiklubb skal etter avtale med Norges Skiforbund være arrangør for ski NM 
2020. Mesterskapet gjennomføres 25.-29. mars 2020 og omfatter alle seks grener innen sær-
forbundet; langrenn, hopp, kombinert, alpint, telemark og freeski. I tillegg kommer 
Norgescup-finaler for junior og para NM i alpint og langrenn. Alle alpine øvelser skal gjen-
nomføres i Hafjell. 
 
I søknaden opplyses at det er første gang NM arrangeres samlet for alle grener i skiforbund-
et, og dette vil være det største idrettsarrangementet i regionen siden OL og Ungdoms-OL. 
 
Det er nedsatt en arrangementskomite som har arbeidet siden januar 2019. Hovedmål be-
skrives som å gjennomføre et arrangement med entusiasme og gode opplevelser som gir et 
godt økonomisk resultat.  
 
Delmål for arrangementet er:  

- Skape et nytt innovativt NM-konsept til etterfølgelse for seinere arrangement 
- Promotere Lillehammer og omegn som arrangementsby 
- Bidra til økt rekruttering i skisporten  
- Styrke Lillehammer og omegns omdømme som Norges fremste vintersportsregion  
- Merkevarbygging for klubben  
- Ta samfunnsansvar og gjennomføre et bærekraftig arrangement regionalt og lokalt  

 
Søker beskriver viktigheten av å levere et arrangement med solid økonomisk resultat, og en 
forutsetning for dette er ikke ubetydelig offentlig støtte i tillegg til startkontingenter, 
sponsorbidrag og tilskudd fra Norges Skiforbund.  
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Det opplyses at Lillehammer skiklubb søker Lillehammer kommune om likelydende beløp, kr 
250 000, og Oppland fylkeskommune om kr 400 000. 
 
Vurdering: 
Ski NM er et stort og viktig arrangement for Lillehammer-regionen. Ringvirkninger av et slik 
arrangement forventes positive i forhold til bruk av nasjonalanlegg, rekruttering til bredde-
idrett og markedsføring av vår region. Som det omtales i søknaden vil dette også være posi-
tivt som forberedelse til para VM 2021, som Lillehammer er søker til.  
 
Det er videre positivt at de alpine øvelsene vil foregå i Hafjell, og rådmannen innstiller på at 
Øyer kommune gir Lillehammer skiklubb økonomisk støtte til å arrangere NM på ski.  
 
Omsøkt tilskudd er kr 250 000. Rådmannen har vurdert dette opp mot tilskudd som er gitt til 
andre større arrangement de siste årene, og foreslår å gi Lillehammer skiklubb beløpet de 
søker om. 
 
Tilskuddet foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement, da dette 
formålet vurderes som helt i tråd med intensjonen for disposisjonsfondet.  
 
Saldo på disposisjonsfond idrettsarrangement 1. juni 2019 er kr 418 000. Ny saldo ved å 
innvilge omsøkt tilskudd til Lillehammer skiklubb vil være kr 168 000. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir Lillehammer skiklubb et tilskudd på kr 250 000 til å arrangere ski 
NM 2020.  

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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REFERATSAK TIL FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE I JUNI - INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1092     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/19 Formannskapet 11.06.2019 
 
 
Notat om interkommunalt samarbeid 
Handlingsplan for gjennomføring og videreutvikling av interkommunalt samarbeid 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


