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ØYER IDRETTSPLASS - NYTT KLUBBHUS / FLERBRUKSHUS 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: C21  
Arkivsaksnr.: 18/2384     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/18 Formannskapet 13.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Øyer-Tretten Idrettsforening, datert 20.10.18 
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger i denne saken fram søknad fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) om 
støtte til bygging av nytt klubbhus på Øyer Idrettsplass (ØI), samt forskuttering av 
spillemidler.  
 
Saksutredning: 
I den videre utviklingen av ØI planlegger ØTI bygging av et nytt klubbhus. I 2015 ble 
fotballbanen oppgradert med kunstgressbane, og det er også anlagt et større nærmiljøanlegg 
i sørenden av plassen. Utviklingen av området ble delvis finansiert gjennom salg av 
tomtearealer opp mot Bakkevegen, delvis realisert ved at Øyer kommune overdro areal til 
ØTI.  
 
I forlengelse av denne positive utviklingen ønsker ØTI å bygge nytt klubbhus. Det beskrives i 
søknaden et stort behov for et fysisk møtelokale i tilknytning til idrettsplassen, som også kan 
imøtekomme andre lokale lag og foreningers behov. Planen er å rehabilitere eksisterende 
klubbhus (garderober/dusj), samt bygge nytt tilbygg med møtelokaler, kafe og lager. 
 
Kostnadsoverslag ligger på drøyt kr. 6,5 mill. inkl. mva. Finansiering løses gjennom søknad 
om midler fra bl.a. Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen (kr. 2 mill.), spillemidler på kr. 
2,2 mill, egenfinansiering på kr. 0,5 mill. og søknad om kommunalt tilskudd på kr. 0,5 mill. 
Mva-kompensasjon søkes gjennom egen ordning. I tillegg til tilskudd fra Øyer kommune ber 
ØTI om at spillemidler på inntil kr. 2,2 mill. forskutteres av Øyer kommune. 
 
Søknaden sier ingenting om forventet byggestart. Svar på søknad til Sparebankstiftelsen 
foreligger tidligst mai 2019. 
 
Vurdering: 
Det er på det rene at ØTIs beskrivelse av behovet for et rehabilitert og utvidet klubbhus på 
Øyer Idrettsplass er reelt. Kartleggingen av et eventuelt samarbeid med andre lokale lag og 
foreninger er noe mangelfull. I perioder må det antas at tilgangen til klubbhuset vil være 
begrenset med tanke på ØTIs egen bruk.  
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Finansieringen av klubbhuset lener seg mye på tilskudd fra eksterne bidragsytere. Svar på 
søknad fra Gjensidigestiftelsen kommer i løpet av desember 2018, søknad til 
Sparebankstiftelsen sendes innen 1. februar 2019, og svar på denne foreligger tidligst i mai 
2019. Det er ikke beskrevet noen alternativ finansiering om disse søknadene ikke skulle bli 
imøtesett med tilskudd.  
 
Øyer kommune har tatt på seg betraktelige forpliktelser overfor idrettslivet i kommunen de 
senere årene. Bygging av ridehall, bygging av ny idrettshall, samt overtakelse av gammel 
idrettshall påfører kommunen relativt store driftsutgifter. Dette legger godt til rette for 
positiv utvikling av idrettens vilkår i kommunen. 
 
Rådmannen vurderer søknaden fra ØTI som noe prematur, og anbefaler en utsettelse av 
saken til bekreftelse på flere deler av finansieringen foreligger.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad fra Øyer-Tretten Idrettslag om tilskudd til nytt klubbhus, samt forskuttering av 
spillemidler, utsettes til nærmere avklaring av finansiering foreligger. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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UTREDNING MÅLTID I SKOLEN 
 
 
Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/187     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/18 Formannskapet 21.08.2018 
 
104/18 Formannskapet 13.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
1.Arbeidsgruppas utredning 
 
2.Måltid i skole – Formannskapet 13.02.18 – Sak 17/18: Ytterligere utredning/nærmere 
vurdering  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Helsedirektoratet – Nasjonal retningslinje for måltider i skolen.  
Formannskapssak 17/18, møte 13.02.2018 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret ba administrasjonen om å utrede et måltid på skolene Aurvoll, Solvang og 
Øyer ungdomsskole, kommunestyresak 17/18.  Rådmannen innstilte før Formannskapet den 
13.02.2018 i sak 17/18 fikk saken til behandling. Formannskapet ønsket ytterligere 
utredning/nærmere vurdering av diverse forhold.  
 
Den administrative arbeidsgruppa har kommentert de punktene som er bedt utredet og 
vurdert nærmere, se vedlegg 2. Formannskapet uttaler i sak i 17/18 at det er hensiktsmessig 
å starte i det små for å høste erfaringer.   
 
Rådmannen støtter denne strategien og rår kommunestyret til å starte ordningen med 
frokost på Øyer ungdomsskole 5 dager pr uke.  Rådmannen foreslår at det investeres i nytt 
storkjøkkenutstyr. Tilrådningen er i samsvar med arbeidsgruppens anbefaling.  
 
Rådmannen foreslår at endringen trer i kraft fra nytt budsjettår. at det serveres frokost 5 
dager pr uke på Øyer ungdomsskole. Ordningen evalueres etter endt skoleår 2019/2020. I 
den forbindelse med evalueringen vurderes det om måltid i skolen også skal innføres på 
barnetrinnet.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Kommunestyret ba administrasjonen utrede et måltid på skolene Aurvoll, Solvang og Øyer 
ungdomsskole sak 17/18  
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I formannskapsmøte den 13.02.2018 sak 17/18 fikk administrasjonen saken tilbake for 
ytterligere utredning.   
 
Miljø og investering  
Øyer ungdomsskole må håndtere tallerkener, bestikk, matavfall og oppvask. Arbeidsgruppa 
har hentet inn tilbud på utstyr som gjør skolen i stand til å håndtere dette. 
Storhusholdningsvaskemaskin og kombi kjøle- og varmeskap er helt nødvendig.   
 
Fra et miljøperspektiv må avfallsmengder reduseres mest mulig. Engangsbestikk, papp og 
plasttallerkener er ikke en aktuell løsning. Nødvendig utstyr som f.eks. bestikk, tallerkener, 
skap osv. må anskaffes. Dette ligger inne som del av investeringen i storhusholdningsutstyr i 
økonomidelen av utredningen.   
 
Engangsinvestering på storkjøkkenutstyr 327.000, arbeidsgruppen anbefaler kjøp.  
 
Samarbeid med frivilligheten til å gjennomføre ordningen  
Det legges opp til samarbeid med frivillige. Den lokale grunnressursen må være dimensjonert 
slik at den sikrer en gjennomførbar ordning. Øyer og Tretten Frivilligsentral blir sammen med 
Voksenopplæringen invitert inn i arbeidet og er positive til å bidra. Frivilligheten, folk i 
arbeidstrening eller språkpraksis osv. kan bidra når det ligger til rette for det. Det anbefales 
ikke at disse aktørene legges inn som et premiss for gjennomføring av ordningen.  
 
Arbeidet med utredningen  
Arbeidsgruppa har hentet inn ressurspersoner etter behov. Arbeidsgruppa har i arbeidet med 
den første utredningen hatt jevnlig kontakt og møter med Øyer Tretten Frivilligsentral og 
telefonkontakt med Lillehammer Voksenopplæring for å kartlegge muligheten for samarbeid 
med dem. Det har vært nyttig og vil forhåpentligvis bidra til et godt samarbeid. Det har vært 
entydig positive tilbakemeldinger til å bidra.   
 
Vurdering: 
I den første utredningen (vedlegg 1) redegjorde arbeidsgruppen på vegne av rådmannen for 
to alternativer. Alternativ I – løsning med tilberedt mat fra Øyer helsehus fem dager i uka. 
Alternativ II – lokal løsning med kjøp/leasing av utstyr og tilberedning ute på den enkelte 
skole. Innstillingen som den gangen gikk på innføring av måltid på alle de tre skolene, var klar 
på at alternativ I ikke var gjennomførbar verken økonomisk eller praktisk. Dette innebærer at 
uansett omfang på ordningen (antall skoler, antall måltider) legges det til grunn lokal løsning 
med kjøp/leasing av utstyr og tilberedning ute på den enkelte skole.  
 
Det er et alternativ å innføre måltid på alle de tre skolene, se vedlegg 1. Formannskapet 
signaliserer ønske om å begynne i det små for å høste erfaring med ordningen. Rådmannen 
mener dette er en hensiktsmessig strategi og foreslår i tråd med arbeidsgruppens anbefaling, 
å etablere ordning med frokost fem dager i uken ved Øyer Ungdomsskole. Det er et viktig 
poeng at dette blir et supplement til det tilbudet som følger av Åpen skole.  
 
Formannskapet er innstilt på at tilsatt arbeidskraft er grunnbemanningen i ordningen, og at 
de som trenger arbeidstrening kommer i tillegg til grunnbemanningen. Rådmannen er enig 
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med formannskapet i denne vurderingen blant annet for å sikre stabil drift av ordningen og 
unngå at driften av ordningen går utover andre aktiviteter i skolehverdagen.  
 
Rådmannen anbefaler i tråd med arbeidsgruppens forslag, oppstart av ordningen i januar 
2019. Midler til drift og investering forutsettes innarbeidet i budsjettet for 2019.   
 
Ordningen som rådmannen forslår innført forutsettes evaluert etter skoleåret 2019/2020. På 
grunnlag av evalueringen tar kommunestyret stilling til hvorvidt ordningen skal endres og 
eventuelt utvides til også å gjelde barnetrinnet.    
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar innføring av frokost fem dager pr uke på Øyer Ungdomsskole.  
 
2. Midler til investering og drift på henholdsvis kr 327.000 og kr 596.000 pr år innarbeides i 
budsjettet for 2019.  
 
3. Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2019. Evaluering blir gjennomført etter utgangen av 
skoleåret 2019/2020. På grunnlag av evalueringen tar kommunestyret stilling til eventuell 
endring/utvidelse av ordningen.   
 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.08.2018 sak 74/18 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til budsjettbehandling for 2019». 
 
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Saken utsettes til budsjettbehandling for 2019. 
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ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2304     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/18 Formannskapet 06.11.2018 
 
105/18 Formannskapet 13.11.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019, av 30. oktober 2018 
2. Fritakslister for eiendomsskatt 2019 
3. Øyer kommunes Gebyrregulativ 2019 
4. Budsjett for kontrollutvalget 2019, vedtak av 1.10.2018 
5. Tjenestebeskrivelser  
6. Notat – Budsjett 2019 – Rådmannens svar på spørsmål fra formannskapet 06.11.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019, med vedlegg, 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning i 
§§ 44-47. Formannskapets innstilling skal i henhold til § 44-7 ligge ute til alminnelig ettersyn 
minst 14 dager før behandling i kommunestyret.  
 
Økonomiplan og årsbudsjett skal være realistisk, jfr. § 44-3 og § 46-3.  
 
Første året i økonomiplan 2019-2022 vedtas som årsbudsjett – drift og investeringer – for 
Øyer kommune 2019.  
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens 
budsjettforslag og tilleggsproposisjon foreligger.  
 
Det framlegges en balansert økonomiplan for fireårsperioden, basert på realiteten i 
kommunens økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2019 legges til grunn 1,8 % netto drifts-
resultat, og for årene 2019 – 2021 et netto driftsresultat på i gjennomsnitt 1,9 %. 
 
Driftsbudsjettet vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til ny organisering fra 1.1.2019. 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2019 – 2022 med godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2019.  
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Vurdering: 
Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av 
Øyer kommunes økonomiske situasjon.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
10 230 000 kr i 2019.  

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
39 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst 
mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele 
lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
ledd.  

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

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

vedtatte skattevedtekter.    
5. Kommunale gebyrer 

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 



  Sak 105/18 

 Side 9 av 10   

6. Stillingshjemler  
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd  
Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 

inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 
11. Godtgjørelse  

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Sats for inntektsskatt 

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2018 sak 101/18 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han på sett og vis er involvert som 
Avtalemotpart til kommunen i disse sakene: 
Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.  
Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør. 
Bevilgning til KPD Øyer sør. 
Stein Plukkerud fratrådte.  
Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i behandlingen av disse 
punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre 
punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein 
Plukkerud tiltrådte.  
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Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært 
formannskap tirsdag 13.november 2018 kl 08.30 – 11.00. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist 
onsdag 07.11.2018 kl 16.00. 
 
Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018. 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært formannskap tirsdag 13.november 2018  
kl 08.30 – 11.00. 
 
Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist 
onsdag 07.11.2018 kl 16.00. 
 
Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018. 
 


