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KOMMUNAL FORSKRIFT OM RETT TIL SYKEHJEMSPLASS M.M. 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1273     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse – og 

omsorgstjenester i institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingslister mm i Øyer 

Kommune. 

2. Nye bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven (HOL) § 3.2. a annet ledd og 

Pasient- og brukerrettighetsloven (PBRL) § 2-1 e. 

3. Forslag til endringer i tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for Langtidsopphold i 

institusjon vedtatt i kommunestyret 15.12.2016. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram forslag til kommunal forskrift om rett til 
sykehjemsplass mm, jf Helse – og Omsorgstjenesteloven (HOL) § 3-2 a annet ledd. Stortinget 
har 17. juni 2016 fattet vedtak om endringer i Helse og omsorgstjenesteloven (HOL) § 3.2. a 
annet ledd og Pasient- og brukerrettighetsloven (PBRL) § 2-1 e. En av de nye bestemmelsene 
pålegger kommunene å utforme egen forskrift for rett til bl.a. opphold i sykehjem, kriterier 
og ventelister. Forskriften trer umiddelbart i kraft 
 
Saksutredning: 
 
Fakta 
Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2015–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om 
endringer i Pasient- og Brukerrettighetsloven (PBRL) og Helse- og Omsorgstjenesteloven 
(HOL). Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Det vises til vedlegg 2 der de nye 
bestemmelsene gjengis i fulltekst. Bestemmelsene som står i klammer er ennå ikke satt i 
kraft, men de delene av bestemmelsene som har betydning for Øyer kommune trer 
umiddelbart i kraft. 
 
En av de nye bestemmelsene (HOL § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å 
utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller såkalt 
«tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». Det er varslet at det også vil 
bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt.   
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Forskriften er utformet i samarbeid med flere kommuner, bl.a. Øyer, i regi av 
Helsedepartement. Internt har en arbeidsgruppe bestående av enhetsledere fra sektor 
Helse og Omsorg vært involvert. Forslag til kommunal forskrift er sendt 26.5.2017 til høring 
til Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådenes uttalelser legges 
fram for kommunestyret før vedtak fattes. 
 
Forholdet mellom kommunens tildelingskriterier og kommunens forskrift for rett på 
sykehjemsplass. 
 
Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for 
bl.a. langtidsopphold i institusjon (Øyer helsehus). Forskriften skal være et vedlegg til 
kommunens tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for langtidsopphold. Det er nødvendig 
med en henvisning til forskriften i tjenestebeskrivelsen for langtidsopphold i institusjon. 
Forslag til justering er vedlagt, vedlegg 3. 
 
Oversikt over prinsipielle endringer: 
 
 Forskriften presiserer ansvars- og myndighetsforhold i forvaltning av helse og 

omsorgstjenesten, jf. forslag til tekst i § 4. For å likestille de som får utmålt rett til 

tjenester i egen bolig, herunder de som får et nytt botilbud i tilsvarende bolig, med de 

som tilbys opphold i institusjon, foreslås det at det skal fattes enkeltvedtak om utmåling 

av helse- og omsorgstjenester ved opphold i institusjon, jf. forslag til tekst i § 9. Dette vil 

bedre rettssikkerheten til pasienter eller brukere i institusjon sammenlignet med dagens 

praksis. I tråd med statlige føringer for når det kreves enkeltvedtak ved endring i 

tjenestetilbudet, legges det også opp til at saksbehandling ved flytting mellom 

avdelinger i institusjon skal skje etter forvaltningslovens bestemmelser.  

 

 I forslaget til lokal forskrift er begrepet «kriterier» som er benyttet i lovteksten byttet ut 

med «vurderingsmomenter». Bakgrunnen for dette er at det bare i svært sjeldne tilfeller 

vil være mulig å peke på objektive kriterier som er avgjørende for om en person får 

opphold og tjenester i institusjon eller tilsvarende bolig eller om vedkommende kun får 

et tilbud om faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sitt «opprinnelige» hjem. Hva 

slags (bo- og) helse- og omsorgstjenestetilbud som blir gitt til den enkelte vil, som 

tidligere, bero på en faglig forsvarlig og skjønnsmessig helhetsvurdering av behovet for 

slikt tilbud (§ 6), på hva pasienten og brukeren selv ønsker (§ 7) og opplysninger 

innhentet under saksbehandlingen (§ 8).  

 

 De som har behov for et nytt bo- og tjenestetilbud i institusjon eller tilsvarende bolig 

umiddelbart, har rett til dette. De som vurderes til ikke å ha et øyeblikkelig behov for 

nytt botilbud, men som er best tjent med dette, vil også få det dersom kommunen har 

egnet, ledig botilbud. Dersom det ikke finnes egnet, ledig botilbud i kommunen, vil de 

som kan gis et godt tjenestetilbud i sitt «opprinnelige» hjem få vedtak om å bli satt på 

en liste over personer som venter på å få tildelt nytt botilbud. Ved ledighet vil den som 
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på dette tidspunktet blir vurdert til å ha størst behov for botilbudet som har blitt ledig, 

få tilbud om det. Lovgiveren vurderer det som mer språklig presist å kalle denne lista for 

«vurderingsliste» (evt. «revurderingsliste», «observasjonsliste», «prioriteringsliste» 

m.fl.), siden det ikke er snakk om en «venteliste» i klassisk forstand. De som er satt på 

lista skal selvfølgelig ha vedtak om forsvarlige og behovsdekkende helse- og 

omsorgstjenester mens de venter på å få tildelt nytt botilbud, jf. § 10 siste setning.  

 
Vurdering: 
Stortinget har 17. juni 2016 fattet vedtak om endringer i PBRL og HOL. En av de nye 
bestemmelsene pålegger kommunene å utforme egen forskrift for rett til langtidsopphold i 
institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingsliste. Bestemmelsene trer umiddelbart i 
kraft. Forslag til kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon mm, jf HOL § 3-2 
a annet ledd gjør det nødvendig å tilpasse tjenestebeskrivelsen for langtidsopphold i 
institusjon. Forskriften pålegger kommunen en utdypende begrunnelse - i form av et vedtak 
- om innholdet i tjenesten som tildeles, inkl et vedtak om å stå på vurderingsliste. Vedtaket 
kan påklages og har egne klageregler. Forskriften medfører verken en omfattende 
omlegging av kommunens praksis eller ekstra utgifter. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse 

– og omsorgstjenester i institusjon, vurderingsmomenter, og vurderingslister mm i 

Øyer kommune 

 
2. Forskriften trer umiddelbart i kraft. 

 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
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SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL HAFJELL 
VAKTMESTERKOMPANI AS 
 
 

Saksbehandler:  Stian Skyttermoen Arkiv: GBNR 075  
Arkivsaksnr.: 17/1041     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Skisse over aktuelt tomteareal og helhetlig kart over området datert 09.05.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
FSK-sak 73/10 – 24.08.2010 – Tingberg industriområde – fastsetting av tomtepris 
 
Sammendrag: 
Forespørsel om kjøp av grunn på Tingberg industriområde fra Hafjell Vaktmesterkompani AS 
på ca. 1,8 da imøtekommes, og selges for en pris på 94,- kr/m2 + omkostninger. 
 
Saksutredning: 
Hafjell Vaktmesterkompani AS har meldt et behov for et areal på ca. 1,8 da for å få samlet 
sin virksomhet.  
 
Dersom disse arealene blir avhendet står Øyer kommune igjen med ca. 10,1 da salgbart 
areal.  
 
Formannskapet fastsatte i sak FSK-73/10 den 24.08.2010 en pris på i alt 94,- kr/m2 for 
tomter på dette arealet, fordelt med kr. 25,- for råtomt og kr. 69,- for infrastruktur. 
Rådmannen ble gitt fullmakt til å indeksregulere prisen etter nærmere vurdering. 
Indeksregulering har ikke blitt gjennomført da etterspørselen har vært liten og rådmannen 
har vurdert det som viktigst å få til etableringer i området. Rådmannen skrev i sitt 
saksfremlegg i sak 73/10 at det burde være et mål å kunne tilby rimelige tomter i et område 
som fremstår attraktivt for å etablere. 
 
Det aktuelle området er pr dato ikke klar for utbygging da en del masseuttak gjenstår og 
opparbeidelse av vei, vann og avløp gjenstår i dette aktuelle området.  
I henhold til kontrakt med Hafjell Maskin AS skal masseuttaket være ferdig i løpet av 2018 
og etter avtale med Hafjell Maskin AS skal vi få starte med ferdigstillelsen av infrastrukturen 
på området i løpet av høsten 2017. Dette er avklart med kjøper. 
 
Tomten er annonsert på kommunes hjemmeside som «tomtepriser til selvkost» med en pris 
på 94,-kr/m2. 
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Vurdering: 
Rådmannen anser det som viktig å få etablert virksomhet på det tilrettelagte området. 
Salg av nye tomter innebærer at Øyer kommune også må ferdigstille infrastruktur på 
området. Pr. i dag er det etablert veg inn på området og VA-anlegg og strømforsyning på 
deler av området. Resterende veg utbygging og VA/strømforsyning må etableres. 
Kostnaden for dette er estimert til ca. 2,2 mill. kr. 
 
Regnskapet pr. dato for Tingberg industriområde viser et negativt resultat på  
ca. 2,4 mill. kr. Salg av tilleggsareal til GLØR og areal til Hafjell maskin AS/Leve Hytter jfr. KST-
sak 121/16, innebærer en salgssum på i alt ca. 2,9 mill kr.  
Salg av arealet som denne saken gjelder vil medføre en inntekt på ca. 170.000,-. 
Status etter gjennomføring av ovennevnte salg vil da vise et positivt resultat på litt over 0,6 
mill kr. Med forventede inntekter av salg av resterende masser på ca. 500.000,- bør 
gjenstående ikke solgt areal dekke resterende beregnede kostnader på ca. 1,1 mill kr for at 
kommunen ikke skal ha hatt direkte utgifter til etablering/opparbeidelse av 
industriområdet. 
Hvis restareal på ca. 10,1 da selges for 94,- kr/m2 vil dette utgjøre ca. 950.000,-. Økes prisen 
for resterende areal til 110,-kr/m2 vil det medføre en inntekt på ca. 1,1 mill kr. 
 
Det anbefales ikke å øke prisen for det gjeldende arealet i denne saken, da arronderingen 
bidrar til å få solgt to små areal som på grunn av sin form vil kunne være vanskelig å få 
omsatt. 
 
Det er i ovenstående beregning ikke medtatt renteberegning av utestående beløp. 
 
Rådmannen foreslår at annonsert pris opprettholdes og at evt. justeringer av priser for de 
siste arealene vurderes opp mot etterspørsel. 
I tillegg til tomteprisen betaler kjøper alle omkostninger med fradeling, oppmåling av tomt, 
tinglysning etc. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Salg av ca. 1,8 da til Hafjell vaktmesterkompani AS gjennomføres i henhold til skisse over 
tomtearrondering datert 09.05.2017. 
Tomtegrunn selges for kr. 94,- kr/m2. 
Kjøper betaler alle omkostninger forbundet med fradeling, oppmåling av tomt, tinglysning 
etc. 
 
 
 
Ådne Bakke Stian Skyttermoen 
Rådmann 
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SATSING PÅ FJELL-LANDBRUKET I LILLEHAMMER-REGIONEN (2017 - 2019) 
SØKER: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING INNLANDET V/RANDI JARSTAD 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/947     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond datert 10.04.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prosjektskildring fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet 
 
Sammendrag: 
Søknad om støtte til satsing på fjell-landbruket i Lillehammer-regionen 2017 – 2019 fra 
Norsk Landbruksrådgivning Innlandet avslås. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen (2014-2025) har ei målsetting om at 
næringa i regionen skal medverke til å nå målet om auke for norsk landbruksproduksjon 
med minst 20 % innan 2030. Planen viser bl.a. til at høgtliggande eng i fjellet representerer 
ein stor ressurs for grovfôrbaserte næringar. 
 
Fakta: 
Ca 20 % (16 000 da) av den dyrka jorda i Gausdal og Øyer ligg meir enn 750 moh. Seterdrift 
og dyrking i fjellet har lange tradisjonar i regionen, og på 70 og 80-talet fekk nydyrking ein 
stor oppsving på mykje areal i Øyerfjellet og i Gausdal Vestfjell. Store deler av dyrkingsareala 
var myr som trengte drenering. I dag ser vi at manglande vedlikehald og fornying av 
dreneringssystema i tillegg til generell ekstensiv drift, gjer at fleire står i fare for å misse 
produksjonstilskot for dyrka jord. 
Grovfôrbasert produksjon står for mellom 85 - 90 % av verdiskapinga i jordbruket i regionen 
(SLF produksjonstilskot 2012 og NLF notat 2012/1). Verdien av ein høg volumproduksjon av 
mjølk og kjøt syner seg også i sysselsetting og verdiskaping innan foredlingsbedrifter, lokal 
småskalaproduksjon og servicenæringar som turisme og reiseliv. 
 
Vurdering: 
Landbruket er viktig for regionen og Øyer kommune på mange måter, også som næring. 
Prosjektet har ikke godt nok synliggjort de næringsmessige fordelene og gevinstene ved økt 
bruk at grovfor fra fjellet.  
Denne type prosjekter støttes av andre instanser enn det kommunale næringsfond. 
 
 



  Sak 50/17 

 

 Side 9 av 17   

 

 
Konklusjon: 
Næringsfondet har begrensede ressurser som må prioriteres hardt i forhold til hva som gir 
avkastning som arbeidsplasser, økt omsetning eller styrket konkurransekraft, direkte eller 
indirekte. Søknaden synliggjør ikke godt nok at dette er tilfellet for de gardbrukerne som 
deltar. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet avslås. 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
 



  Sak  51/17 
 

Side 10 av 17   

RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. TERTIAL 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1286     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret har vedtatt kvartalsvis rapportering til politisk nivå fra 2017. 1. kvartals-
rapport inneholdt ikke rapportering på investeringsbudsjettet, dette legges derfor fram som 
egen sak, med rapportering per 30.4.2017. 
 
Oversikten som legges fram i denne sak er status på investeringsprosjekter vedtatt i budsjett 
2017, samt enkelte prosjekter med bevilgning fra tidligere år der det pågår arbeid. Det vil bli 
lagt fram egne sluttrapporter på flere større investeringsprosjekter i august/ september, 
som Øyer helsehus, Vidarheim barnehage, Øyer ungdomsskole, Tretten kirke, samt VA-
prosjekter.  
 
I henhold til gjeldende regler for budsjettering og regnskapsføring skal det gjøres en 
rebudsjettering av investeringsprosjekter hvor det er påløpte utgifter i 2017, når vedtak om 
finansiering er gjort tidligere år. Det vil som tidligere år bli lagt fram egen sak om rebudsjet-
tering for kommunestyret i desember, her det også tas stilling til budsjettjustering av 
investeringsprosjekter med bevilgning i 2017. Det foretas ikke budsjettjustering av 
investeringsprosjekter per 1. tertial.  
 
Nedenfor følger oversikt over investeringsprosjekter per 1. tertial, fordelt på Eiendom og 
anlegg og Øvrige investeringer. Pågående prosjekter innen vann og avløp (selvkost) følger i 
egen oversikt, og prosjektet i Trodal boligfelt presenteres for seg.  
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Eiendom og anlegg Brutto tall i 1000 kr

Prosjekt 

Totalt 

bevilget

Påløpt per 

30.4.17

Prognose 

gjenstående 

Prognose 

totalkostnad Avvik Kommentar

Tretten idrettshall-oppgradering 1 000 51 949 1 000 0

Arbeider forbundet med brannvarsling 

og tak er prioritert.

Ombygging kontorbygg Famln 500 0 500 500 0

Foreløpig bestilt utberdringer, nye 

dører samt utstyr/inventar for ca kr 

200.000. Prognose for 2017 er i henhold 

til budsjett.

Alarmoverføring fra heiser til        110-sentral 150 222 0 222 -72 Prosjektet er avsluttet. 

Ny Tretten Brannstasjon 9 000 193 8 807 9 000 0 Prognose er i henhold til budsjett.

Telenor mobilmast Svarhaugen 150 567 -120 447 -297 

Overforbruk skyldes merforbruk 

betongarbeider samt noe uklarhet i 

avtaler vedrørende tekniske 

installasjoner mot mast og teknisk hus.

Øyer driftsstasjon 0 90 0 90 -90 

Det vises til egen framlagt sak vedr. 

driftsstasjon.

Nye Øyer legesenter 2 500 56 2 444 2 500 0 Prognose er i henhold til budsjett.

Oppgradering Ungdomsklubben 300 0 300 300 0

Gjelder utskifting av gulvbelegg. 

Utføres i 2017.

Flomsikringstiltak 1 500 0 1 500 1 500 0 Prognose er i henhold til budsjett.

Tingberg industriområde 0 4 762 -4 500 262 -262 

Det vises til status og prognose i Kst 

sak 121/16. Prognostiserte inntekter er 

et estimat ut fra denne saken, salg ikke 

gjennomført.

Utbygging Skriua (støyskjerm) 500 246 0 246 254

Prosjektering er gjennomført. Prosjekt 

et utsatt grunnet maglende bevilgning.

G/S-veg Tjønnlykkja - Aurvoll 4 760 488 4 272 4 760 0

Spleiselag med Oppland fylkes-

kommune. Gjennomføring avhenger av 

finansiering fra fylkeskommunen.

Totalt 20 360 6 675 14 152 20 827 -467  
 

 

 
Øvrige investeringer Brutto tall i 1000 kr

Prosjekt 

Totalt 

bevilget

Påløpt per 

30.4.17

Prognose 

gjenstående 

Prognose 

totalkostnad Avvik Kommentar

Innløsing av privat legepraksis 1 200 1 200 0 1 200 0

Innløsing av privat legepraksis foretatt 

i perioden 2015-17.

Agresso M3 2 160 1 905 255 2 160 0 Prosjekt i hht. budsjett.

Velferdsteknologi PLO 3 950 3 514 670 4 184 -234 

Negativ prognose ved utgangen av 

2017 må sees i sammenheng med 

midler i økonomiplanen for neste år.

Kjøp av IT-utstyr ifbm overgang fra leasing 1 000 1 320 180 1 500 -500 

Det er avsatt årlige investeringsmidler 

2016-2020. Merforbruk hittil 

forutsettes dekket inn.

Office 365 450 0 450 450 0 Prognose i hht. budsjett. 

Hjemmesideløsning 350 0 350 350 0 Prognose i hht. budsjett. 

Felles 3-1 IKT prosjekter 610 0 610 610 0 Prognose i hht. budsjett. 

Kunst som stedsutvikling 500 538 270 808 -308 

Det er totalt mottatt 300' i tilskudd fra 

Oppland Fylkeskommune som ikke 

fremkommer i regnskapstallene.

Prosjekt Fakkelmannen 1 000 0 1 000 1 000 0 Sak pågår.

Totalt 11 220 8 477 3 785 12 262 -1 042  
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Vann og avløp Netto tall i 1000 kr

Prosjekt 

Totalt 

bevilget

Påløpt per 

30.4.17

Prognose 

gjenstående 

Prognose 

totalkostnad Avvik Kommentar

Rehab. VA-nett 8 200 4 937 3 250 8 187 13

Utvidet område Skogvegen mot 

Kongsvegen. Budsjettert med 2,0 mill 

kr for rehabilitering i Øvre gt. Uvisst 

om dette kommer til gjennomføring i 

år pga kapasitet (ligger foreløpig i 

prognose). Flomarbeid vil ta mye tid 

frem til ferien.

Høydebasseng øvre trykksone Nermo 9 800 7 788 200 7 988 1 812 Feil i budsjettering 2015/2016

Høydebasseng Bjørge 7 900 6 405 150 6 555 1 345

1,3 mill kr i anleggsbidrag Solbergsetra 

og Hafjelltoppen H2

Mosetertoppen VPHB 0 282 0 282 -282 

Fremkommer ikke i budsjettet. Dekkes 

med anleggsbidrag fra Alpin Infra AS.

Økt kapasitet vannforsyning(H5-H8) 8 200 424 7 800 8 224 -24 

Påløpte kostnader for forprosjekt jfr. 

KST-sak 01/17. Usikkerhet rundt 

fremdrift og gjennomføring i 2017

Ny VA-streng Ihle-Panorama 11 200 400 10 800 11 200 0

Påløpte kostnader for forprosjekt jfr. 

KST-sak 01/17. Usikkerhet rundt 

fremdrift og gjennomføring i 2017

Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 3 500 0 0 0 3 500 Utsettes til tidligst 2018

Tilknytning randsonebebyggelse Nerlifeltet 3 200 5 185 30 5 215 -2 015 

Endret trasevalg etter grunneier-krav. 

Større økonomisk konsekvens enn 

først antatt. Økte grøftekost-nader og 

reetableringskostnader over grøft i 

fjellterreng. 

Inventar og utstyr VA 1 200 700 400 1 100 100

2 biler innkjøpt i 2016. 1 bil blir kjøpt i 

2017.

Anleggsbidrag Bagstadvegen 500 250 250 500 0

Avventer dokumentasjon på siste del 

av arbeidet før utbetaling av 

restbeløpet.

Langvik avløpspumpestasjon 1 500 0 1 500 1 500 0 Iht. prognose

Pumpestasjon Båtstø 1 200 0 1 200 1 200 0 Gjennomføres høst 2017

Lager Tretten RA 2 000 0 0 0 2 000

Kommer ikke til utførelse i 2017 

(avhengig av inv.bidrag fra kommunal 

veg).

Oppgradering Tretten RA 5 000 47 2 000 2 047 2 953

Forprosjekt igangsatt. Arbeider 

utsettes antakelig til 2018

Ledningsanlegg Musdal 0 -237 0 -237 237

Anleggsbidrag pr hyttetomt fra 

Musdalseter jfr. utbyggingsavtale

Rehab.Fredheim pumpestasjon 700 298 400 698 2 Sluttfakturering + oppussing gjenstår

Høydebasseng Offigstadhaugen 2 500 2 696 100 2 796 -296 

Noe mere omfattende graving enn 

forutsatt (drenering av området ved 

Offigstadhaugen) + noe høyere 

entrerpisekostande for teknisk 

entreprise.

Høydebasseng Romsås\Winge 4 000 0 4 000 4 000 0 Kun forarbeider internt påbegynt

Totalt 70 600 29 175 32 080 61 255 9 345  
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Trodal boligfelt  
Det vises til tidligere rapportering (2. tertial 2016). Nedenfor følger oversikt over totale 
bevilgninger, samt oversikt over regnskap per 30.4.2017. 
 

Bevilgninger Trodal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum

Nytt boligfelt - Jevneskogen 10 000 10 000

Nytt boligfelt - Trodal 10 000 10 000

Infrastruktur 2 000 3 000 2 000 7 000

Grunnerverv 9 000 9 000 18 000

Langvik rundkjøring 3 050 3 050

Kryss Trodal inkl.veg boligfelt 500 500

Tilleggsbevilgning Vegstad 4 000 4 000

Sum bevilgninger Trodal boligfelt 10 000 9 000 22 050 2 500 3 000 6 000 52 550  
 

Regnskap per 30.4.2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sum

Nytt boligfelt - Jevneskogen 400 225 625

Nytt boligfelt - Trodal 8 830 10 220 1 715 1 390 5 743 245 50 28 193

Infrastruktur 0 0 11 432 8 027 -93 19 366

Sum påløpt Trodal boligfelt 400 9 055 10 220 1 715 1 390 17 175 8 272 -43 48 184  
 

Vesentligste nye utgifter per 1. tertial er nettstasjon GE og renter, samlet kr 250.000. Inn-
tekter er  opsjonspremie på kr 300.000. Det er i tillegg solgt en tomt for kr 830.000 som ikke 
framkommer i regnskapet i tabellen over.  
 
Av infrastruktur byggetrinn 1 gjenstår å fullføre arbeid med en nettstasjon og noe kabel-
trekking. Markedsføring, salg og bygging av boliger gjøres av Nordbolig, i henhold til avtale 
vedtatt i kommunestyret. En firemannsbolig er under oppføring, alle leilighetene er ifølge 
Nordbolig solgt. Tomt for 8-mannsbolig er gjort klar for bygging, 1 leilighet er solgt. 
 
Prognose for resten av 2017 er utgifter på 1 mill kr til nettstasjon og kabelframføring. Inn-
tektsprognosen er 1,2 mill for tomtesalg. Det siste forutsetter salg av nok leiligheter. 
Totalt er det forventet salgsinntekter knyttet til byggetrinn 1 på 14 mill kr. Dette er forutsatt 
brukt til nedbetaling av lån.  
 
Vurdering: 
Status for pågående investeringsprosjekter legges fram til orientering. Sluttregnskap for 
flere større investeringsprosjekter vil bli lagt fram til politisk behandling i august/september.  
 
Økonomireglementet til Øyer kommune er under revidering, herunder reglement for 
investeringsprosjekter. Det legges opp til politisk behandling av reglementet i løpet av 
høsten 2017. 
 
Framlagte tabeller gir status for vedtatte investeringsprosjekter per 30.4.2017.   
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyre tar rapportering på investeringer per 1. tertial til orientering.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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ØKONOMIPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 - KJØREPLAN 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1285     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Kjøreplan Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosess høsten 
2017. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Hovedtrekk i årets budsjett- og økonomiplanprosess er beskrevet i vedlegg.  
 
Rådmannen vil legge fram saldert økonomiplan og budsjett i forkant av formannskapets 
innstillingsmøte i november, basert på politiske føringer og prioriteringer under vegs i 
prosessen. Budsjettarbeidet vil være tema på alle ordinære formannskapsmøter utover 
høsten, for å sikre løpende involvering.  
 
Økonomiplan for ny fireårsperiode, med målkart for 2018, vil bli utarbeidet.  
 
Gjeldende økonomiplan legges til grunn, sammen med signaler fra kommuneproposisjonen. 
Dette blir tema for fomannskapet i junimøtet, sammen med KOSTRA-analyse for Øyer.  
 
Sektorene vil jobbe med detaljbudsjettering på enhetsnivå, ut fra framskrevet budsjett, og 
konsekvenser av dette beskrives i forkant av høstens budsjettkonferanse. Det skal meldes 
inn drifts- og investeringstiltak og foreslåtte endringer i gebyrregulativ. 
 
Budsjettkonferanse med formannskap, tillitsvalgte og kommuneledelsen avholdes på 
høsten. 
 
Formannskapet innstiller på økonomiplan i møte 7.11, med påfølgende offentlig ettersyn og 
høringsperiode. Kommunestyret vedtar endelig 23.11. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosess høsten 
2017. 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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REFERATER - FSK 12.06.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Fra Øyer kulturskole v/Jon Arne Johansen datert 01.06.2017: 
 
Fagplaner for Øyer kulturskole 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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KULTURPRISEN 2017                           
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/198  Unntatt offl.§ 5   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/17 Formannskapet 12.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt kulturprismottakere 1981 – 2016 
Retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forslag på kulturpriskandidater 2017 fra Elin Heidi Slåsletten, Arild Hagen, Mariann Sortland 
og Gunn Mona Pedersen, Brit Ragnhild og Leif Manengen, og Øyer Bygdekvinnelag 
 
Sammendrag: 
Formannskapet skal vurdere og vedta årets mottaker av Øyer kommunes kulturpris utfra 
innkomne forslag. Videre skal det velges en eller to representanter fra formannskapet til 
utdeling av prisen. Rammen rundt prisutdelingen planlegges i samråd med kultursjef. 
Arrangementets omfang og innhold avgjøres når prismottaker er vedtatt. Forslagene på 
mottaker er unntatt offentlighet. 
 
Saksutredning: 
Frist for å foreslå kandidater til Øyer kommunes kulturpris 2017 ble publisert på 
kommunens hjemmesider og facebookside med frist 01.03 2017. Det er mottatt forslag på 5 
ulike kandidater fra 5 forslagsstillere. Øyer kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner, 
institusjoner, lag og foreninger med tilknytning til Øyer kommune. Kulturprisen er på kr. 
10 000. Kriteriene for kulturprisen vektlegger at mottakeren må selv ha gjort seg bemerket 
innen et område som omfattes av det utvidede kulturbegrep eller ha gjort er betydelig 
innsats for andre på kulturområdet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 


