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EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1526     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Rapport – Evaluering legevakt og KAD, Legehelsetjenesten Lillehammer kommune 
Vedlegg til evalueringsrapporten – ansattes evaluering, Lillehammer legevakt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Arkivsak 14/1012 Etablering av plasser for KAD i samdrift med interkommunal legevakt (KST-
sak 74/14) 
Arkivsak 13/1226 Interkommunal legevakt – fremtidig lokalisering (KST-sak 73/13) 
 
Sammendrag: 
Lillehammer interkommunale legevakt har gjennomført en evaluering av driften etter 
nærmere 2 års drift i nye lokaler. Evalueringen innbefatter også bruken av KAD (kommunale 
akutte døgnplasser). Evalueringen oppsummeres med at flyttingen i det store og hele har 
vært en kvalitativ forbedring av legevakttilbudet i regionen. Tilbudet har hatt en kraftig 
volumøkning de siste 5-6 årene. Det er imidlertid utfordringer med balansert økonomi, samt 
bruken av KAD-plassene. 
 
Rådmannen ber kommunestyret ta evalueringen til orientering. 
 
Saksutredning: 
Legevakten ble etablert ved Lillehammer sykehus i 1991, og fra 2001 var ordningen 
interkommunal for Ringebu, Øyer, Gausdal, nordre Ringsaker og Lillehammer. I 2007 ble 
plassbehovet for legevakten drøftet. I 2014 sa Sykehuset Innlandet HF opp avtalen om drift 
av kommunal legevakt i felles akuttmottak.  
 
I sak 13/1226 ble det vedtatt å fortsette interkommunal legevakt ved Sykehuset Innlandet, i 
nybygg. Videre ble det i sak 14/1012 besluttet å samlokalisere KAD-plassene med legevakt. 
Lokaler til legevakt/KAD sto ferdig til innflytting sommeren 2017, og i august 2017 åpnet 
legevakten i lokalene – da var også Sør-Fron og Nord-Fron en del av samarbeidet. 
 
Mandatet for evalueringen som foreligger var å se på overføringsprosessene og tjenestene i 
forbindelse med flyttingen. En arbeidsgruppe ble bredt sammensatt, og jobbet med 
følgende:  
-økonomiske rammer, produktivitets- og kvalitetsutvikling 
-kvalitetsavvik 
-medarbeiderundersøkelse 
-beleggsprosent for KAD-plassene 
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-volumvekst for legevakten 
Bygningsmessig oppleves flyttingen som positiv, spesielt for legene. Det er likevel noen 
utfordringer med store avstander og mange rom. Det arbeides med omdisponering av noen 
arealer for å lette den praktiske hverdagen. Dette er nærmere beskrevet i ansattes 
evaluering. Tiltak følges opp. 
 
Fra 2014 til 2018 har det vært en volumøkning på antall henvendelser til legevakten på 
nesten 45 %, uten at dette har medført endringer i bemanning. På grunn av lavt belegg på 
KAD-plassene har bemanningen der til tider avhjulpet volumøkningen på legevakt. Det er 
kommunene selv som rår over bruken av KAD, og en økning på bruken av disse vil utfordre 
bemanningssituasjonen. Volumøkningen tilskrives delvis mengden fritidsboliger i regionen, 
og økningen er påtakelig rundt høytidene og ferier.  
 
Det har over tid vært fulgt med på belegget på KAD-plassene. Samlet fra oppstarten har 
belegget ligget på ca 20 %, og det har ikke vært særlig endring etter flyttingen til legevakten. 
Det er kommunene selv som kan henvise pasienter til KAD. Fra 1.1.2017 kan også pasienter 
innen psykiatri/rus henvises til KAD, dette er i liten grad benyttet. Utfordringene med KAD vil 
bli gjenstand for en egen evaluering i løpet av 2019/2020. Det er også signalisert en nasjonal 
evaluering av KAD-tilbudet i løpet av 2020/2021. 
 
Vurdering: 
Flytting av den interkommunale legevakten fra gamle til nye lokaler ved Sykehuset Innlandet 
HF har i det store og hele vært vellykket. Det er noen innkjøringsutfordringer i nye lokaler, og 
tiltak er iverksatt for å løse disse utfordringene. Den største utfordringen, volumvekst, kan 
ikke sies å ha noe med flyttingen å gjøre. Denne utfordringen vil det likevel måtte gjøres grep 
med i løpet av kort tid, slik at bemanning står i forhold til antallet henvendelser. Mye av 
volumveksten kan knyttes til bruk av fritidsboliger i regionen. 
 
Utviklingen på bruk av legevakt og KAD må følges tett i årene som kommer. Det er signalisert 
endring i KAD-samarbeidet i framtiden, men konsekvensene av dette er ikke vurdert i denne 
evalueringen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM 
KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/47     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Strategi for interkommunalt samarbeid, vedtatt i de tre kommunestyrene 28. mars 2019 
2. Arbeidsgruppens forslag til handlingsplan for 2019 og 2020  
3. Arbeidsgruppens forslag til felles møteplasser i neste kommunestyreperiode 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Innkalling og referat fra de fire møtene i arbeidsgruppen.  
 
Sammendrag: 
Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer ble 
vedtatt i kommunestyrene 28. mars 2019. Det ble også vedtatt at det med grunnlag i 
strategien skal utarbeides et forslag til handlingsplan for 2019/2020 og 3 år framover. 
Handlingsplanen skal rulleres årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til handlingsplan.  

Saksutredning: 
Ny strategi for interkommunalt samarbeid inneholder:   

- Visjon og verdier  
- Hovedmål og delmål  
- Strategier  

Med grunnlag i strategien skal det utarbeides et forslag til handlingsplan for 2019/2020 og 3 
år framover. Kommunestyrene vedtok å sette ned følgende arbeidsgruppe for å arbeide med 
handlingsplanen: 

 
- Øyer kommune:   Brit K Lundgård, Mari Botterud og Marthe Lang-Ree 
- Lillehammer kommune:  Ingunn Trosholmen, Ole Rolstad og Terje Kongsrud  
- Gausdal kommune:  Hans Høistad, Anette Musdalslien og Olav Olstad 
- I tillegg: rådmannen fra hver av kommunene deltar i arbeidsgruppen.  

 
Arbeidsgruppen har hatt 4 møter. Kommunestyrene er underveis orientert om framdriften i 
saken. Arbeidsgruppen legger med dette fram: 

 forslag til handlingsplan for 2019 og 2020 (vedlegg 2)  
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 forslag til felles møteplasser i neste kommunestyreperiode (vedlegg 3) 

 
Vurdering: 
Rådmannen legger fram arbeidsgruppens forslag til innstilling:  

1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 
vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse.  
Revidert handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i 
forbindelse med rullering av handlingsplanen. 

 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/1494     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Økonomirapportering 1. kvartal 2019 
Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Rådmannen framlegger økonomisk årsprognose per 2. kvartal for kommunestyret. Årsprogn-
osen er negativ på grunn av økonomiske utfordringer i tjenesteområdene skole, helse og 
omsorgstjenester. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til 
etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering etter første halvår. Det rapporteres på 
økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer 
kommunes økonomiske situasjon per 30. juni 2019 og vurdering av prognoser for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose etter første halvår er negativ. Det rapporteres om øko-
nomiske utfordringer som kan føre til merforbruk på årsbasis fra barneskolene, fellesutgifter 
barnehage og helse- og omsorgstjenestene. Øyer ungdomsskole, fellesutgifter og 
fellesutgifter grunnskole har prognose mindreforbruk.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra skatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft, 
renter og utbytte, mens det er merutgifter knyttet til årets minimumsavdrag. 
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De 
løpende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av klargjøring av ny 
avdeling i Øyer helsehus, dette er nærmere omtalt i rapporten.  
 
Som omtalt i kvartalsrapporten tilrår rådmannen at det bevilges investeringsmidler til kjøp av 
iPader til barneskolene i stedet for å inngå nye leasingavtaler. 
 
Finansrapportering med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporten.  
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Øyer kommune har mottatt spillemidler fra Oppland fylkeskommune som tidligere er for-
skuttert av kommunen på ulike måter til tre prosjekter. Dette gjelder 3,8 millioner kroner til 
Øyerhallen og Møteplassen, finansiert gjennom låneopptak, og 2,2 millioner til Kunst-
gressbane, gitt som lån til ØTI ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen ber kommunestyret 
ta stilling til disponering av midlene som nå er mottatt. I tråd med hvordan de ulike sakene 
tidligere er vedtatt finansiert tilrår rådmannen at spillemidler for Kunstgressbanen til-
bakeføres til disposisjonsfond, mens spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen settes på 
ubundet investeringsfond og reduserer årets behov for låneopptak. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurderinger av de enkelte områder.  
 
Flere av tjenesteområdene melder om økonomiske utfordringer som er beskrevet nærmere i 
rapporten. Rådmannen tilrår ikke at det foretas budsjettjusteringer for å omdisponere midler 
etter 2. kvartal. Det vil bli jobbet aktivt med oppfølgende tiltak i alle enheter for å forhindre 
merforbruk på årsbasis. Nye vurderinger av om det skal foretas budsjettjusteringer i 
driftsbudsjettene vil bli gjort i 3. kvartalsrapport.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1084     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Lillehammer skiklubb, av 31. mai 2019 
Organisasjonskart hovedplan 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Saken legges fram på nytt med utfyllende informasjon fra søker.  
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  
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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.  
Det opplyses at Lillehammer skiklubb søker Lillehammer kommune om likelydende beløp, kr 
250 000, og Oppland fylkeskommune om kr 400 000. 
 
Ved behandling av saken i juni vedtok formannskapet følgende:  
Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende presisering: «Formannskapet er 
positive til søknaden, men vil ikke ta stilling til selve bevilgningen før det foreligger et budsjett 
og det er avklart hvordan organisasjonskomiteen er sammensatt». 
 
Ved henvendelse til søker får Øyer kommune opplyst følgende:  
 
Jeg vedlegger organisasjonskartet som viser hvordan organisasjonskomiteen samt de enkelte 
seksjoner er organisert. (Vedlagt saken) 
 
Når det gjelder budsjett, gjengir jeg her viktige poster som skal dekkes av tilskuddene fra 
kommunene og fylkeskommunen:  
 

- Arenakostnader                                                               kr. 900 000 

- Maskiner og utstyr                                                          kr. 825 000 

- Anskaffelser                                                                     kr. 800 000 

- Fremmede tjenester (inkl. dugnadshonorar)             kr. 555 000 

- Kulturarrangement                                                        kr. 300 000 

DNRK satser stort på produksjonen av NM 2020 på ski, og vil sende direkte fra de aller fleste 
av øvelsene, herunder selvsagt alpinøvelsene i Hafjell. Nå er det for øvrig rimelig avklart at vi i 
tillegg til de tekniske øvelsene og skal arrangere fartsøvelsene utfor og super-G i Hafjell, i 
tillegg til at det også vil være en\t NM i Randonee vertikal i Hafjell. Så det blir full fart i Hafjell 
fra første til siste dag.  
 
Vurdering: 
Rådmannen legger fram saken på nytt med utfyllende opplysninger og opprettholder sitt 
forslag til innstilling. 
 
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. 
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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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FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE 
 
 
Saksbehandler:  Svein Otto Olsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/864     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K.sak 27/15 Reguleringsplan G/S – vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
Planutvalgsak 23/16 Reguleringsplan G/S – vei  Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
Investeringsplan 2013 – 2016 
Prosjektregnskap 

Sammendrag: 
Med bakgrunn i et detaljert kostnadsoverslag som er mer enn det dobbelte av tidligere 
kostnadsvurdering, legger rådmannen fram en sak slik at kommunestyret kan ta stilling til 
videre håndtering av saken. Det legges fram to alternative forslag til formannskapets 
innstilling: 
 
Alt.1: avslutte prosjektet / legge det på vent 
Alt.2: bevilge mer penger, også til å forskuttere fylkeskommunens andel. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for G/S - veg / fortau fra Tretten samvirkelag til Aurvoll skole ble vedtatt av 
kommunestyret 30.04.2015, sak 27/15.  

Gangveg fra Tjønnlykkja til Toppavegen med tilgrensende areal ble unntatt fra juridisk 
virkning.  
 
I kommunens Investeringsplan 2013- 2016 er prosjektet oppført med 3, 2 mill kr. i 2013. 
  
I kommunens investeringsbudsjett 2013 – 2014 er prosjektet oppført med 3,2 mill kr i 2013 
og 1,56 mill kr i 2014, til sammen 4,76 mill kr. 
 
Tiltaket er prioritert i kommunens trafikksikkerhetsplan. 
 
Sør-Trettenvegen er fylkesveg og det vanlige er at kommune og fylkeskommune går sammen 
om å finansiere slike tiltak, med 50 % på hver.  I Oppland fylkeskommunes handlingsprogram 
for fylkesveger 2018 -21 (23) er tiltaket oppført i 2022 med 5 mill kr. Kostnadsvurdering 
foretatt av er basert på løpemeterpriser. 
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På denne bakgrunn har det vært ført samtaler med fylkeskommunen og vegvesenet om 
muligheten for at kommunen kan forskuttere kommunens andel mot en sikkerhet om 
tilbakebetaling. 
 
Administrasjonen har fått utarbeidet detaljerte planer og kostnadsoverslag.  
Sweco Norge AS har gjort et overslag på entreprisekostnad på 15,5 mill kr. eks. MVA. 
I tillegg kommer prosjektering (arbeidstegninger, stikningsdata oppfølging) anslått til 200 000 
kr og byggherrekostnader anslått 1,55 mill kr. (10 % av entreprisekostnad). Inklusive MVA gir 
dette en prosjektkostnad på 21,563 mill kr. 
 
Påløpte kostnader så langt: 
Til utarbeidelse av reguleringsplan, detaljplaner, konkurransegrunnlag og kostnadsoverslag 
er det regnskapsført netto utgift på kr. 1 112 342.-. Da er MVA - kompensasjon trukket fra. 
 
Vurdering: 
Kostnadsoverslaget fra Sweco ender opp med mer enn det dobbelte en hva kommunen og 
fylkeskommunen tidligere har antatt. 
 
Kommunen står overfor et valg: 
- å avslutte prosjektet / legge det på vent 
 eller: 
- å bevilge mer penger, også til å forskuttere fylkeskommunens andel. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at det blir for kostbart å gjennomføre tiltaket, sett opp mot 
andre investeringsbehov, men legger fram to alternative forslag til innstilling fra 
formannskapet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Alt 1: 
Kommunestyret vedtar å avslutte arbeidet med å bygge fortau/gang og- sykkelveg fra 
Tretten sentrum opp mot Aurvoll skole. 
 
Alt. 2:  
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler 
til dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp 
mot Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om dette.  
 
 
Ådne Bakke Svein Otto Olsen 
Rådmann 
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TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 18/52     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
 
Vedlegg: 
Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer kommune 2019-2023 (Kommunestyret sak 
93/18, møte 27.09.18) 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016-2025 
St.mld. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner 
St.mld. 26 (2006-2007): Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
St.mld.  35 (2012-2013): Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken 
NOU 2002: 1 Fortid former framtid 
Kulturminneloven, Kulturloven, Plan- og bygningsloven 
Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer vedtok i sak 93/18 «Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer 
2019-2023».  «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» øker kommunens 
kompetanse om kulturminner og gir et bedre grunnlag for bevaring, forvaltning og formidling 
av kulturminner.  Arbeidsgruppen har prioritert 19 kulturminner innen samferdsel i 
kommunen.  
 
Rådmannen rår i denne saken formannskapet å legge «Temaplan for kulturminner 
samferdsel 2019-2023» ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
Vedtak: 
Kommunestyret fattet i kommunestyresak 93/18 følgende vedtak: «Øyer kommune legger 
oppstartsnotat for temaplan kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for høring og offentlig 
ettersyn med 6 ukers innspillsfrist. Kommunestyret oppnevner en representant til 
arbeidsgruppen; Lisa Kramprud». 
 
Høring: 
Oppstartsnotatet lå ute på høring med 4 ukers innspillsfrist. Det kom inn to høringsuttalelser. 
En fra Øyer fjellstyre og en fra privatperson. 
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Innspill fra Øyer fjellstyre: 
- Positive til utarbeidelse av Kulturminneplan. 
- Bør registrere flere automatiske fredede kulturminner. 
- Kartlegge slåttene i fjellet og registrere tuftene etter slåttebuer/lyu. Sette opp igjen 

en slåttebu til kunnskapsformidling og friluftliv. 
- Registrere hjemsetrene og skrive ned historien til disse. 
- Registrere de gamle vegene i fjellet, og rydde de. 
- Rette opp stedsnavn i pakt med lokal nedarvet uttale. 

 
Innspill fra privatperson: 

- Ta vare på gamle, tidligere stedsnavn og skrivemåte. 
 
Formål: 
Formålet med «Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» er en mer målrettet, 
langsiktig og offensiv forvaltning og formidling av kulturminner i kommunen hvor man får: 

 en bedre oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Øyer kommune. 
 et bedre grunnlag for å formidle kommunens kulturarv. 
 tiltak for hvordan kulturarven skal forvaltes og brukes. 
 grunnlag for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens planarbeid. 
 formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø. 

 
Prosess: 
Administrasjonen har under utarbeidelsen hatt veiledning av Oppland fylkeskommune og 
Norsk Vegmuseum. Temaplanen er utarbeidet i samarbeid av en arbeidsgruppe bestående av 
en politiker, en representant fra Øyer-Tretten historielag, en ressursperson og 
representanter fra administrasjonen. Arbeidsgruppen har hatt sju møter, to åpne folkemøter, 
et møte med Øyer -Tretten historielag og 26 befaringer, hvor hele eller deler av 
arbeidsgruppen har deltatt.  
 
Avgrensning: 
Riksantikvar og Oppland fylkeskommune anbefaler at man avgrenser en kulturminneplan til å 
omhandle 15-20 prioriterte kulturminner. Temaplanen er avgrenset til å omhandle faste 
kulturminner knyttet til samferdsel i de to bygdene, ikke i statsallmenningen. 
Arbeidsgruppen foreslår at det blir utarbeidet en egen temaplan for kulturminner i fjellet, 
ved en senere anledning. 
 
Prioriterte kulturminner: 
«Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023» inneholder 19 kulturminner, hvorav 2 er 
prioritet 1 (forslag til vedtaksfredning) og 17 prioritet 2 (anbefaling hensynssone kulturmiljø i 
henhold til Plan- og bygningsloven §11-8 c). Disse minnene består av fem veger, fire bruer, en 
bensinstasjon, et sundsted, en skysstasjon, en mjølkerampe, en påkaste, fire merkesteiner og 
Gesellsteinen. Alle kulturminnene er i temaplanen beskrevet med faktaark som inneholder 
historikk, beskrivelse, planstatus, vurdering og anbefalte tiltak.  
 
Tiltak: 
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Foreslåtte tiltak for oppfølging av temaplanen fremkommer i del fire. Det er kommunestyret 
som gjennom budsjettbehandling beslutter hvilke tiltak som blir fulgt opp. 
 
Vurdering: 
Det finnes utallige kulturminner knyttet til samferdsel i kommunen. Arbeidsgruppen har med 
utgangspunkt i innspillene fra de åpne møtene og møtet med Øyer-Tretten historielag, samt 
veiledning fra Oppland fylkeskommune, foretatt en vurdering og prioritering av 
kulturminnene.  
 
Kriterier: 
Arbeidsgruppen har brukt Riksantikvarens mal for verdisetting og verdivekting av 
kulturminner. Her legges det vekt på: 

- Kunnskapsverdier 
- Opplevelsesverdier 
- Bruksverdier 
- Egenskaper ved kulturminnet (alder, tidsdybde og kontinuitet, autentisitet og 

opprinnelighet, mangfold og variasjon, sammenheng og helhet, dynamikk og endring, 
brudd og kontrast, lesbarhet og tydelighet, egnethet, anvendbarhet, sårbarhet og 
tålegrense, interaksjon natur-kultur).  

 
I tillegg utarbeidet arbeidsgruppen egne kriterier vi vektla i utvelgelsen: 

- Allemannsretten/grunneiers interesser 
- Naturopplevelsen 
- Verdiskaping 
- Sannsynlige besøkstall 
- Nærhet til befolkningen 
- Geografisk spredning i kommunen 
- Vegens utforming 
- Arbeidsmengde ved tiltak 
- Type kulturminne 

 
Rådmannen arbeidsgruppen har utført et grundig og godt arbeid med kommunens første 
temaplan kulturminner. Kriteriene som er lagt til grunn for valg av de 19 kulturminnene er 
fornuftige og tiltakene i handlingsdelen er nøkterne. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet legger Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 ut til offentlig 
ettersyn med 6 ukers innspillsfrist.  
 
 
Ådne Bakke       Hilde Odden Rom 
Rådmann 
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SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN) 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1588     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev datert 12.april 2019 
2. Forslag til Samarbeidsavtale Gudbrandsdalstinget – Høgskolen i Innlandet (HINN) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom 
Gudbrandsdalstinget og Høgskolen i Innlandet. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
På Gudbrandsdalstingets ordførermøte på Hundorp 11. april 2018, ble det inngått 
intensjonsavtale om videre samarbeid med Høgskolen i Innlandet, i kjølvannet av 
Byregionprogrammet.  Forslag til samarbeidsavtale ble presentert på Gudbrandsdalstingets 
møte på Rudi Gard 11.april 2019. Her ble det besluttet at utkastet skulle sendes på høring til 
kommunene og fylkeskommunen. Gudbrandsdaltingets arbeidsutvalg fikk fullmakt til å 
godkjenne den endelige avtalen som deretter skal til formell behandling i den enkelte 
kommune og fylkeskommune. 
 
I høringsbrevet (vedlegg 1) blir kommunene og fylkeskommunen utfordret til blant annet å gi 
innspill på  

- avtalen som helhet  
- konkrete samarbeidstiltak  
- organisering av arbeidet  
- finansiering  

 
Fakta: 
Intensjonsavtalen fra 11.4.2018 sier at det skal utarbeides en samarbeidsavtale når det 
gjelder relevant utdanning/opplæring, forsknings- og utviklingsarbeid. 
Avtalen har innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling som overordnet perspektiv for 
samarbeidet.  Dette presenteres under fem hovedområder.  Disse fem er utpekt på grunnlag 
av tidligere vedtak i kommunene og fylkesutvalget, HINN`s samlede kompetansemiljøer og 
satsinger og spørreundersøkelse blant rådmennene på forsommeren 2018:   
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 Innovasjon og ledelse 
 Utmark, reiseliv og næringsutvikling 
 Helse, sosial og integrering 
 Skole og oppvekst 
 Plan, politikk og demokrati 

Når det gjelder innholdet for øvrig, henvises til avtaleforslaget. 
Gudbrandsdalstinget ble i møte 1.-2. november 2018 orientert om framdriften i arbeidet som 
har tatt noe mere tid enn opprinnelig planlagt.  Det er blant annet, etter vedtak i 
Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg, gjennomført en spørreundersøkelse blant rådmennene 
for å få innspill til avtalen.   
Det er videre avholdt et større møte 23. august 2018 med representanter for fakultetene.  
Rådmennene var i samme møte representert ved Rannveig Mogren (Lillehammerregionen) 
og Svein Holen (Nord-Gudbrandsdal).  Midt-Gudbrandsdal hadde ikke anledning til å møte.   
Forslaget som legges fram er utarbeidet i et samarbeid mellom partene representert ved 
følgende: 

 Høgskolen i innlandet: Prorektor for samfunnskontakt Jens Uwe Korten, 
førsteamanuensis Aksel Hagen og Irene Thorsplass (Senter for livslang læring). 

 Gudbrandsdalstinget: Brit Kramprud Lundgård (leder) og Hanne Mari Nyhus 
(sekretariatet). 

Vurdering: 
Avtalen er en rammeavtale som i stor grad handler om mulig samarbeid og 
samarbeidsområder og har som utgangspunkt at 

 Offentlig sektor står foran store omstilling- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse 
seg endrede rammebetingelser.   

 Gudbrandsdalstinget skal fremme samarbeid og bidra til utvikling og verdiskaping i 
hele regionen 

 HINN har relevante kompetansemiljøer og tilbud og en samtidig en visjon – Sterkere 
sammen – som blant annet sier at høgskolen skal være involverende og aktivt søke 
samarbeid. 

 
Under hvert av de fem samarbeidsområdene er det foreslått utdannings- og mulige 
forsknings- og utviklingsprosjekter.  I et eget punkt 2.6. framgår tverrgående 
samarbeidsområder, dvs at de gjelder alle fem.  Her er det blant annet fokusert på 
studentoppgaver, praksisplasser og utdanning, søknadskompetanse og utvikling av fleksible 
og tilrettelagte/desentraliserte studietilbud. 
HINN er innstilt på å bidra med tilpasset variant av den nasjonale innovasjonsskolen med 
utgangspunkt i erfaringer fra Byregionprogrammet.  Dette gir muligheter for effektiv 
opplæring og kompetanseutvikling både for politikere og ansatte knyttet til de 
satsingsområdene partene er enige om. 
Vedlagt avtalen er det en oversikt over eksisterende samarbeid som omfatter flere parter.  
En viktig del av samarbeidet vil derfor være å utvikle dette videre, bygge på erfaringer og 
legge til rette for at tiltak kan komme flere til nytte. 
Når det gjelder økonomi og finansiering av samarbeidet, tas det utgangspunkt i gjeldende 
ordninger og ressursbruk hos partene.  Dette byr naturligvis på utfordringer, så lenge det ikke 
finnes egne budsjetter for samarbeidet.  Partene skal i fellesskap arbeide aktivt for å få tilført 
eksterne midler til prioriterte prosjekter og tiltak.  
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Det foreslås at samarbeidet organiseres som prosjekt med en styringsgruppe bestående av 
likt antall representanter for begge parter.  Gudbrandsdalstinget foreslås representert ved 
leder og andre medlemmer av arbeidsutvalget.  Prosjektledelse/sekretariat følger ledelsen av 
styringsgruppa og går på omgang mellom partene.  Det betyr at det er Gudbrandsdalstingets 
sekretariat, de tre regionkontorene når det er Gudbrandsdalstingets representant som leder 
styringsgruppa.   
Arbeidet må skje i dialog og samarbeid tett opp mot kommunene.  Et årlig Kommuneforum 
blir særdeles viktig for utvikling av samarbeidet.  Her må blant annet rådmenn være godt 
representert. 
 
Konklusjon: 
Forslaget til avtale følger opp intensjonsavtalen som ble inngått på Gudbrandsdalstinget 
11.4.2018 og gir en unik mulighet for samarbeid om samfunnsutvikling mellom kommunene 
og Høgskolen i Innlandet, i hele Gudbrandsdalen.   
 
Avtalen bygger i stor grad på allerede etablert samarbeid og organisasjoner.  Økonomi og 
finansiering vil allikevel være en kritisk faktor i videre samarbeid, og arbeidet med å søke 
støtte må ha høy prioritet hos partene. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
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TV-AKSJONEN 2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1493     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet datert 19.08.2019 - oppfordring til bidrag til  
TV-aksjonen NRK CARE 2019. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår formannskapet til å bevilge kr. 25.000,- til årets TV-aksjon, dette tilsvarer ca 
kr 5,- pr innbygger. 
 
Saksutredning: 
Fylkesmannen har i brev av 19.08.2019 sendt en oppfordring til bidrag fra kommunene til 
årets TV-aksjon. 
 
TV-aksjonen NRK CARE 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av 
verdens mest sårbare områder. 
 
Årets TV-aksjon skal gi 400.000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over 
egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, 
Burundi, DR Kongo, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. 
 
TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til et bedre liv, til å skape sin egen arbeidsplass, sin egen 
inntekt og til engasjement og deltakelse i politikk og i lokalsamfunnet. Dette skaper 
ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker. 
 
TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Samarbeidet med kommunene har en lang 
tradisjon og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen. 
I år er aksjonsdagen 20. oktober og arrangeres for 45. gang.  Det er inngått en 
samarbeidsavtale mellom CARE Norge og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) om årets 
aksjon. Øyer kommune ivaretar selv det praktiske arbeidet med tilrettelegging og 
gjennomføring.  
 
For TV-aksjonen 20. oktober 2019 har kommunestyret i KST-sak 67/19, 20.06.2019 oppnevnt 
følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-aksjonen 2019: 
Leder Ordfører Brit K. Lundgård   Varamedlem: Gudbrand Sletten 
Nestleder Varaordfører Mari H. Botterud 
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Et medlem fra opposisjon SP/KRF/SV: Nisveta Tiro  Varamedlem: Laila Jonassen Skåden 
Et medlem fra Øyer Sanitetsforening 
Et medlem fra Tretten Sanitetsforening 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 
Kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2019. 
 
Vurdering: 
Rådmannen rår formannskapet til å bevilge ca kr 5,- pr innbygger, avrundet til kr 25.000,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til CAREs arbeid for å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 55.000,- til kr 30.000,-. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KRAFTTAK FOR GRØNN VEKST 
SØKER: SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 19/1013     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Skåppå, Gudbrandsdal Energi, Eidefoss og Skjåk Energi datert 22.05.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Saksutredning: 
Skåppå har sammen med energiselskapene Gudbrandsdal Energi, Eidsiva Energi, Eidefoss og 
Skjåk Energi tatt initiativ til et forprosjekt som skal bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet 
som en “Smart Grønn Dal”.  
 
Forprosjektet skal ende i en smart grønn næringsstrategi som grunnlag for innovasjon og 
bærekraftig grønn vekst i Lillehammer og Gudbrandsdalen. «Krafttak for grønn vekst» er en 
felles satsing mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte 
arbeidsplasser. Grønt fordi miljøet og markedet krever det. Smart fordi teknologien gir nye 
muligheter. Skåppå sammen med energiselskapene i Gudbrandsdalen står midt i et skifte, og 
har mulighet til å være tidlig ute. Kommunene blir en viktig «motor» som grønn og innovativ 
innkjøper og premissgiver. Det offentlige er den desidert største innkjøperen av private varer 
og tjenester i vår region og har dermed stor markedsinnflytelse. Sammen med kommunene 
ønsker Skåppå å kartlegge mulighetene i å bruke denne posisjonen til å skape ny grønn 
næring i tett samarbeid med forsknings- og utviklingsaktører. Skal Skåppå klare å nyttiggjøre 
mulighetene, skaffe seg et konkurranse- og omdømmefortrinn er de avhengige av et godt 
samspill mellom kommunene og næringslivet. 
 
Vurdering: 
Det skal gjennomføres et forprosjekt. 
Forprosjektet er tredelt: 

1. Gjennomføre en «smart spesialiserings»-analyse for å avklare nåsituasjon og 
potensiale 

2. Kompetanseheving og arbeidsverksted for å forankre tankesettet hos næringsliv og 
offentlig sektor. 

3. På bakgrunn av analyse, kompetanseheving og forankring, lage en strategi for grønn 
smart vekst i Gudbrandsdalen. 

 
Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av høsten 2019. I skrivende stund er det kun 
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Lesja og Øyer som ikke har vedtatt å delta. 
 

Det vurderes som positivt at det etableres en felles satsing på bærekraft i Gudbrandsdalen, 
og den kunnskapen som vil komme ut av dette vil være nyttig på bred front. 

Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Øyer kommune bidrar med kr. 25.000,- til forprosjektet “Krafttak 
for grønn vekst”. 
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll per 03.09.2019 er kr 420.582,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark m/samarbeidspartnere gis et tilskudd på kr. 25.000,-. 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 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV 
SNEKKERBEDRIFT 
SØKER: TERJE MIDTLI 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1416     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad m/vedlegg fra Terje Midtli datert 29.07.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Bakgrunnen for etablering er at to personer, Terje Midtli og Marius Kristiansen, som begge 
har lengre fartstid i bransjen ønsker å skape sin egen arbeidsplass. Bedriften skal være et 
snekkerfirma med tilhørighet i Øyer kommune, og skal drive med oppføring av bygninger 
samt vedlikehold. 
 
Forretningsideen er å skape en tømrerbedrift med tilhold i Øyer kommune. 
Bedriften skal først og fremst rette seg mot de lokale hus- og hytteleverandørene ved å 
tilbyoppføring av nybygg for disse. Når de har kommet i gang og fått til et godt og sunt 
samarbeidvil dette danne grunnlag for å ansette flere i bedriften for å ta hånd om flere bygg. 
Behovet for en slik bedrift er stort da behovet til leverandørene ikke er dekket nå i dag. Det 
er vanskelig å få tak i dyktige snekkere og det er færre bedrifter som retter seg kun mot 
leverandørene. Det er i dag mange små bedrifter som tar på seg oppdrag for ulike 
leverandører, men de fleste av disse er en eller to-manns bedrifter uten mål om å bli flere 
ansatte for å ta hånd om flere bygg. 
 
Når bedriften har 4-6 ansatte vil det være fornuftig å se i flere segmenter for å skaffe nok 
arbeid slik at de ikke går seg fast ved en evt. svikt i salget av nye hus og hytter. Det er derfor 
viktig å komme seg ut på privatmarkedet og ta på seg jobber der. Likevel skal ikke jobbene 
med nybygg og samarbeidet med leverandører nedprioriteres, dette skal gå side om side. For 
å rekruttere flere tømrere i egen bedrift må de se på muligheter for lærlinger, her er det et 
stort potensiale for å skaffe de personene de vil ha. 
 
Skaffe til veie arbeidsplasser for lokale håndverkere vil være bedriftens styrke. 
Målsetting er å få tak i de rette folkene som kan faget sitt. Et av tiltakene er å rekruttere 
utplasseringselever via fagskolene og allerede starte opplæringen der. 
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Vurdering: 
Markedet for oppføring av bygninger, og da spesielt hytter, er fortsatt godt i Lillehammer-
regionen, og prognosene er svært gode fremover. Dette gir rom for flere etableringer og 
arbeidsplasser lokalt, noe som er positivt. 
 
Søker har finansiert prosjektet med 100% tilskudd fra Øyer kommune, noe som ikke er mulig.  
 
Konklusjon: 
Bedriftsetableringen er positiv i et bra marked. Rådmannen anbefaler derfor at etableringen 
støttes med kr. 50.000,-. 
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll per 03.09.2019 er kr 420.582,- 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Terje Midtli gis et tilskudd på 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 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV 
SYSTUE 
SØKER: RAHIMEH AHMADI 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/1582     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/19 Formannskapet 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 30.08.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Rahimeh Ahmadi er en afghansk kvinne som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass i Øyer. 
Hun har lang erfaring innen søm fra hjemlandet og Iran, og hun ønsker nå å etablere en 
systue. 
 
Vurdering: 
Støttemuligheter for innvandrere som ønsker å starte tradisjonelle virksomheter basert på 
sin yrkeserfaring i hjemlandet er ikke-eksisterende. Samtidig viser erfaringer at det skal små 
midler til før de kommer i gang, og de evner å etablere en eller flere arbeidsplasser via hardt 
arbeid. Her kan et kommunalt næringsfond være eneste mulighet. 
 
Markedet for søm, spesielt redesign og reparasjoner er voksende i disse bærekraft-tider, og 
med godt arbeid og god markedsføring i starten bør det være muligheter for å klare seg. 
Søkeren er en del av et nettverk der lokale kvinner bistår innvandrere, og får således bistand 
ift norske regler og lover. 
 
Hun får i starten låne lokaler i Øyer bibliotek til hun finner et permanent lokale. 
 
Saldo næringsfond med statlig påfyll per 03.09.2019 er kr 420.582,-. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Rahimeh Ahmadi gis et tilskudd på kr 31.000,- til etablering av 
systue. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
 

1. Rahimeh Ahmadi gis et tilskudd på kr. 31.000,-. 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. 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 
 


