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ØYER KOMMUNESKOG 
 
 
Saksbehandler:  Thomas Meisfjord Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3604     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Rutinebeskrivelse for Øyer kommuneskog 
2. Årsrapport 2021 for Øyer kommuneskog 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til ikke å selge Øyer kommuneskog. Øyer 
kommuneskog skal bidra til at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar 
naturmangfoldet, bidra til økt karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et 
folkehelseperspektiv.  
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren legger frem denne saken som en presisering av kommunens 
eierskapsrolle og det prinsipielle om kommunen skal være en skogeier. Kommunens strategi 
for kommuneskogen bør defineres; om kommunen ønsker å eie og forvalte kommuneskogen 
i fremtiden, om kommunen vil redusere eierskap over skogen eller selge all kommuneskog.  
 
Kommunen har kjennskap til at det er etterspørsel etter kommuneskogsarealene. Det har 
ikke vært vanlig praksis fra kommunen å selge skog. Det vil ved et salg kunne utløse flere 
søknader om privat kjøp av skog, og det vil da måtte gjøres opp en status i forbindelse med 
om dette er en ønskelig praksis for kommunen. 
 
Øyer kommune er en skogeier, og kommuneskogen består av 16 teiger på totalt 1811 dekar, 
se kart. Disse teigene stammer hovedsakelig fra grendeskolene. De to største teigene ligger i 
Midtbygda i Øyer sør og nord for Nordre Brynsåa. 
 
Det produktive skogarealet i Øyer kommune er på totalt 200 000 dekar. Skogen eies av ca. 
150 skogeiere og Øyer kommune er den åttende største skogeieren i kommunen. Den 
største skogeieren i kommunen er Øyer Statsallmenning. 
 
Kartet under gir en oversikt over de kommunalt eide skogteigene: 
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Det er blitt bestilt og utarbeidet ny skogbruksplan for kommuneskogen som ble ferdigstilt 
november 2021. Denne planen viser blant annet den årlige tilveksten og oppgir fremtidige 
behandlingsforslag. Årlig tilvekst er i dag om lag 1000 m3. Dette er total tilvekst og ikke alt 
dette kan avvirkes årlig og må i tillegg reduseres for avkapping av topp og rot. Pr d.d. anslås 
gjennomsnittlig nettovirkesverdi i Øyer kommune ca. 250,-/m3.  
 
I Lillehammer-regionen er Øyer og Lillehammer de kommuner som eier skog, mens Gausdal 
ikke har skogarealer i sitt eierskap. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har vurdert flere momenter for å belyse saken: 
 
Dagens forvaltning av kommuneskogen 
Som forvaltningsmyndighet for skogloven er kommunen pålagt å ha skogbruksfaglig 
kompetanse. Det er kommunedirektøren ved landbrukskontoret som har ansvaret for 
forvaltning av kommuneskogen. Det er utarbeidet en rutinebeskrivelse for å tydeliggjøre 
dette ansvaret, samt beskrive grenser for inhabilitet og behandling av prinsipielle saker, 
vedlagt saken. 
 
Kommunen som skogeier er underlagt skogloven på lik linje som andre skogeiere i 
kommunen og skal drive skogen på en bærekraftig måte. For å få solgt tømmer i Norge er 
det et krav, både fra myndigheter og kjøpere av tømmer, at skogeiendommen er sertifisert 
(PEFC-skogstandard) og at det er gjennomført Miljøregistreringer i Skog (MiS). Det vil si at 
det må ha vært gjennomført en registrering av viktige livsmiljøer for truede arter på 
eiendommen. En skogforvaltning i tråd med dette skal sikre at framtidsskogen er i god hevd 
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både i dag og for all fremtid, samtidig med ivaretakelse av hensyn til biologisk mangfold, 
kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. 
 
Kommuneskogen og drift av denne skal utføres bærekraftig og på en slik måte at 
naturverdiene i skogen samt at allmenne interesser for friluftsliv og rekreasjon hensyntas. 
 
Kommunen som aktiv selger 
Øyer kommune har ikke tidligere vært en aktiv selger av kommuneskog. Kommunen har 
mulighet gjennom kommuneskogen for å besitte makeskiftearealer ved evt. framtidige 
behov hvor det er samfunnsinteresser inne i bildet. 
 
Det vil fort kunne gi en presedensvirkning om salg av skog til private aktører blir en realitet. 
Både interesse for tilleggsareal av skog, samt areal for nydyrking for å styrke eget 
driftsgrunnlag kan være momenter. Dersom kommunen vil selge kommuneskog, bør det 
etableres en vedtatt strategi på vilkår for å innvilge salg og hvilke kriterier må oppfylles for å 
kunne selge. 
 
Kommuneskogens miljømessige betydning 
Årlig opptak av CO₂ i kommuneskogen er 2479 tonn. Dersom man sier at en gjennomsnitts 
nordmann slipper ut 10 tonn CO₂-ekvivalenter i året binder kommuneskogen i Øyer CO₂-
utslippet til 248 innbyggere (tall fra CICERO). 
 
Kommuneskogens økonomiske betydning 
Hvilken verdi kommuneskogen står for i bruttoinntekt for kommunen er sammensatt. 
Størrelsen på teigene og den spredte beliggenheten tilsier en relativt urasjonell 
næringsutnytting av tømmervirke. Som opplyst tidligere i saken har årlig tilveksts anslagsvis 
verdi på 250 000,-. Ved eventuelt salg er salgsverdi vanskelig å anslå, da det ikke foreligger 
verditakst på skogeiendommene. Kommunedirektøren er kjent med at markedet for kjøp av 
skogeiendommer har mange interessenter. Det er ikke priskontroll på rene 
skogeiendommer. Hovedspørsmålet i denne saken blir om kommunen er interessert i å drive 
kommersiell omsetning av skog og jord, og hvilke kriterier som skal foreligge om det blir økt 
interesse for å kjøpe kommuneskog.  
 
Kommuneskogens rolle i samfunnet 
Helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning og drift skal bidra til at kommuneskogene i Norge 
drives på en måte som ivaretar naturmangfold, bidrar til økt karbonbinding og – lagring, tar 
hensyn til skogutvikling og friluftsinteresser. 
 
Forvaltning og skjøtsel bør legges opp på en måte som tar hensyn til forholdet mellom 
friluftsliv, idrett og naturvern. Et moment i denne saken er om bruker- og verneinteressene 
skal vektes høyere enn økonomiske interesser og avkastning for kommunen i framtiden. Det 
er også områder som kommunen disponerer uavhengig av om det per dags dato er skog. Et 
alternativ til å være selveier av skog er ordningen «Statlig sikring av friluftsområder» 
administrert av Miljødirektoratet. Kommuner kan søke Miljødirektoratet om økonomisk 
støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller 
bruksavtale. Når kommuner søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og 
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tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt 
gjennomføre, tilretteleggingstiltak.  
 
Lovverket 
Dersom kommuneskog i Øyer selges i enkeltteiger betinger dette delingstillatelse etter 
jordloven. Et salg vil også gi konsesjonsbehandling etter søknad fra kjøper. Kommunen vil 
være inhabil i begge saksbehandlingsprosessene, noe som innebærer at Statsforvalteren i 
Innlandet vil være instans for både delings- og konsesjonssak.  
 
Oppsummering 
Øyer kommuneskog står samlet sett for mange verdier for kommunen; skogressursene skal 
forvaltes på en bærekraftig forvaltningsmåte, hvor det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet, natur- og kulturverdiene i skogen skal sikres. 
 
Kommunedirektøren mener det må tas en prinsipiell avgjørelse på politisk nivå om 
kommunen skal selge kommuneskog.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Øyer kommuneskog ikke selges. Øyer kommuneskog skal bidra til 
at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar naturmangfoldet, bidra til økt 
karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et folkehelseperspektiv.  
 
 
Åsmund Sandvik Thomas Meisfjord 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HAFJELL TOURIST AS 
SØKER: HAFJELL TOURIST AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/2692     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt via Regionalforvaltning.no, mottatt 09.09.2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden fra Hafjell Tourist AS om støtte 
til investering i solcelletak. Det er ikke midler igjen i næringsfondet til å støtte prosjektet. 
 
Saksutredning: 
Strømkrisen har fremskyndet mange investeringer i ny teknologi som solceller. Nermo Hotell 
(Hafjell Tourist AS) har tatt grep og satset på solceller på taket. 
 
Dette er ett av flere tiltak både for å bidra i en mer grønn- og miljøvennlig omstilling. 
Samtidig er de uforutsigbare og skyhøye strømprisene en utløsende faktor til å gjennomføre 
tiltak både på kort og lang sikt. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Reiselivet må bli mer grønt, og energibruk et ett av områdene der det er mye å hente. Det er 
derfor positivt at enkeltaktører tar grep og løfter seg på dette området. 
 
Næringsfondet er nær tømt, så kommunedirektøren ser seg derfor nødt til å avslå søknaden. 
 
Saldo for det kommunale næringsfondet er kr. 63.907,- 
Saldo for det kommunale næringsfondet med statlig støtte er kr. 43.666,- 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gis avslag på søknaden om støtte fra Hafjell Tourist AS til investering i solcelletak. 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HAFJELL PIZZA DRIVE 
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/3444     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt via Regionalforvaltning.no 09.09.2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden fra Hafjell Pizza Drive om  
kr 190.000,- i tilskudd. Det er ikke midler igjen i næringsfondet til å støtte prosjektet. 
 
Saksutredning: 
Bedriften ønsker å lage et bestillingssystem - en app - som forenkler driften, samkjører 
avdelingene og øker omsetningen. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Det er positivt at virksomheten satser på utvikling, dog tilfredsstiller ikke søknaden 
retningslinjene i næringsfondet: 
Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta prosjekter. 
 
Det søkes om 100% finansiering fra næringsfondet, kr 190.000,- i tilskudd. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
Søknaden tilfredsstiller ikke retningslinjene, så kommunedirektøren ser seg derfor nødt til å 
avslå søknaden. 
 
Saldo for det kommunale næringsfondet er kr. 63.907,- 
Saldo for det kommunale næringsfondet med statlig støtte er kr. 43.666,- 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gis avslag på søknaden fra Hafjell Pizza Drive om et tilskudd på kr 190.000,-. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNADER TIL EKSTRAORDINÆRT NÆRINGSFOND - KONSEKVENSER FOR NÆRINGSLIVET 
PÅ TRETTEN IFBM BRUKOLLAPSEN 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3005     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknader fra Regionalforvaltning.no 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 109/22, møte 27.10.2022 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å innvilge tre søknader og avslå en søknad om 
tilskudd i forbindelse med brukollapsen på Tretten på til sammen kr 743.950,-. Midlene tas 
fra ekstraordinært næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Kollapsen av Tretten bru i august har fått store konsekvenser for næringslivet på Tretten, 
både når det gjelder ekstra kostnader, økt tidsbruk, tapt omsetning og negativt 
driftsresultat. 
 
Kommunestyret vedtok derfor i oktober å sette av kr 4mill til et ekstraordinært fond som 
bedriftene kunne søke tilskudd fra. I tillegg har Innlandet fylkeskommune bevilget kr 1 mill til 
samme formål. 
 
Vedtaket er som følger: 
 

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på 
4 mill. kr. 

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et 
eventuelt tilskudd som blir prioritert: 

a. Postadresse Tretten 
b. Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet 

med samme periode i 2021. 
c. For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter søknadsfrist. 
d. Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
e. Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no. 
f. Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser 

månedlige perioder skal vedlegges søknaden. 

http://www.regionalforvaltning.no/
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g. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 

 
Kommunedirektøren tolker kriteriene slik at søkere ENTEN har omsetningsfall ELLER negativt 
resultat, begge deler trenger ikke være oppfylt. Det er eksempler på virksomheter som har 
økt omsetning på grunn av store prisøkninger, mens volumet er lavere. Med økte priser både 
ut og inn, kan dette gi underskudd. 
 
Konklusjon 
Saksfremlegget tar høyde for rapporterte tall pr. 31.10.22, prognoserte tall fremover er ikke 
vurdert i denne omgang. 
 
Det kom inn 4 søknader innen fristen. Disse var: 
 

Virksomhet   Omsetnings Res. pr  Søknads- 
-fall  31.10.22 beløp 

 
● Autosenteret Tretten as -19% -100.000,-  197.000,- 

 
Autosenteret Tretten as har drivstoffsalg i kommisjon for Circle K. Sammenlignet med 
september og oktober i 2021 er resultatet kr 152 000 lavere for disse to månedene i 
2022. 
Selskapet regner med å ha større nedgang i resultat i november og desember pga 
svikt i omsetning av ved, juletrær/kornband og andre varer siden hyttefolket på 
Musdalsseter/ Skei ikke kommer innom. I tillegg er det svikt i omsetning av bilvask og 
mat pga at håndverkerne ikke kommer innom.  
 

● Kiwi Tretten   -15,7%  -457.000,- 457.000,- 
Innbyggere på vestsiden og fritidsboligeiere på bl.a. Musdalsseter falt bort som 
kunder da brua falt. Handelen skjer i Øyer eller lenger sør. Dette har medført både 
omsetningssvikt og negativt resultat i en bransje med små marginer. 
 

● Dulven friluftsbarnehage SA  +2,6%  -378.000,-   89.950,- 
Etter brukollapsen på Tretten opprettet barnehagen en avdeling i Misjonshuset på 
østsiden av elva for å lette hverdagen for familiene som bor på den siden. Dette 
medfører ekstra løpende kostnader for barnehagen til husleie, strøm og renhold. I 
tillegg fikk de ekstra kostnader til gjerde og brannvern ved oppstarten. 

 
● Stavsplassen SA  ?  ? 

Da brua falt ble det vanskeligere for folk på vestsiden av Lågen og Gausdøler å besøke 
Stav under arrangementer. Dette merket selskapet i de tre arrangementene de 
hadde etter brukollapsen: 13 Truck Festival, Hoppeutstillingen og Stavsmartn, alle 
med færre besøkende enn tidligere, unntatt Stavsmart’n på dagtid lørdag. 
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Stavsplassen har ikke levert etterspurt dokumentasjon som har gjort det mulig å 
vurdere søknaden. 

 
Mange virksomheter har fått økte kostnader ifm brukollapsen, bl.a. transport. 
Kommunedirektøren anbefaler at det utlyses en ny runde med søknadsfrist 20. januar 2023 
som behandles i Formannskapet i februar, der også ekstraordinære kostnader kan dekkes. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. 3 virksomheter gis et tilskudd på totalt kr 743.950,-. 

o Autosenteret Tretten as     kr 197 000  
o Kiwi Tretten      kr 457 000  
o Dulven friluftsbarnehage SA       kr   89 950  

2. Midlene tas fra ekstraordinært næringsfond ifm brukollapsen på Tretten jfr vedtak i KST-
sak 109/22, møte 27.10.2022 og tildelte midler fra Innlandet fylkeskommune. 

3. Tildelt støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
5. Det legges ut en ny utlysning for de resterende midlene med søknadsfrist 20. januar 

2023, der kriteriene er like, men med følgende endring/tillegg: 
o Minimum 30 % omsetningsfall i november og desember 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
o Negativt driftsresultat pr 31.12.22. 
o Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.12.2022 som viser månedlige 

perioder skal vedlegges søknaden. 
o Virksomheter med betydelige ekstrakostnader på grunn av brukollapsen kan 

søke. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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PARTNERSKAPSAVTALE 2023 MELLOM ØYER KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: FMBOK 223  
Arkivsaksnr.: 22/3321     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om partnerskapsstøtte 2023, datert 08.11.2022 
Utkast til partnerskapsavtale 2023 mellom Øyer kommune og Skåppå AS, datert 08.11.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Målsettinger inkubasjons- og næringshageprogram 2023 
Planlagte aktiviteter 2023 
Finansieringsplan inkubasjons- og næringshageprogram 2023 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at partnerskapsavtalen med Skåppå AS for perioden 2020-
2022 videreføres med ett år og gjøres gjeldende for 2023, og at det gjøres forhandlinger om 
ny partnerskapsavtale for perioden 2024-2026 i løpet av året 2023. Det ytes et tilskudd fra 
Øyer kommune på kr 75.000,- i 2023. Midlene ligger inne i budsjett- og økonomiplanen. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Øyer kommune har i periodene 2017-2019 og 2020-2022 ytt tilskudd på kr 75 000,- årlig til 
Skåppå AS for drift av inkubasjons- og næringshageprogram, i henhold til vedtatte 
partnerskapsavtaler for periodene. Inkubasjons- og næringshageprogrammene i 
Lillehammer-regionen og er viktige tiltak for både etablering og utvikling av bedrifter i 
regionen. 
Skåppå AS ønsker å videreføre partnerskapsavtalen for 2020-2022 med ett år, for deretter å 
forhandle ny avtale for 2024-2026 i løpet av 2023.  
 
Fakta 
Skåppå AS sin kjernevirksomhet og hovedprioritet er å være programoperatør for SIVA. 
Fylkeskommunen er oppdragsgiver og finansierer programmene. Skåppå AS er regional 
operatør for både inkubasjons- og næringshageprogrammet og tilbyr subsidiert bistand til 
næringslivet for å utløse vekst i etablerte virksomheter samt å identifisere, videreutvikle og 
kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. 
 
Inkubasjonsprogrammet handler om å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter, og er 
rettet mot bedrifter med vekst- og eksportpotensial. Målgruppen er ideer og unge bedrifter 
med høyt innovasjonsnivå og med internasjonalt eller nasjonalt vekstpotensial, samt 
innovasjonsprosjekter i små og mellomstore bedrifter (forretningsmessig innovasjon). I 
tillegg til kompetanseleveranser i en-til-en-prosjektene, har Skåppå AS også planlagt en 
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rekke fellesaktiviteter i 2023, som kurs i kapitalstrategi, styrekurs, grønt FOU-program for 
industri og eksport-hjelp.  
 
Næringshageprogrammet skal bidra til å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i 
distriktene, og er rettet mot små og mellomstore bedrifter og nyetableringer med evne og 
vilje til utvikling. I tillegg til kompetanseleveranser i en-til-en-prosjektene, har Skåppå AS 
også planlagt en rekke fellesaktiviteter i 2023, som arbeidsverksted med tema bærekraft, 
styrekurs, fagteam generasjonsskifte, kapital, digital omstilling, grønn lean for industri og 
utviklingsprogram rettet mot gårder med tilleggsnæring. 
  
Med utgangspunkt i gode resultater og økt etterspørsel fra næringslivet i siste halvdelen av 
forrige programperiode, har Skåppå søkt om økte rammer fra SIVA i ny programperiode. For 
2023-2032 har Skåppå søkt om 3 MNOK til inkubasjonsprogram (tidligere 2 MNOK) og 3 
MNOK til næringshageprogram (tidligere 1,8 MNOK). I tillegg kommer utviklingstilskudd til 
inkubatoren fra Innlandet fylkeskommune, bedriftenes egenandel og kommunenes 
medfinansiering. 
 
Den generelle oppfølgingen av etablerere og bedrifter i kommunene i Lillehammer-regionen, 
håndteres av Lillehammer-regionen Vekst (LRV). Gründerkonsepter med særlig potensial og 
bedrifter med mulige utviklingsprosjekter rutes til Skåppå AS for tettere oppfølging. 
 
Årsaken til at Skåppå AS ønsker å videreføre partnerskapsavtalen for 2020-2022 med ett år, 
for deretter å forhandle ny avtale for 2024-2026 i løpet av 2023, er at Skåppå AS ønsker å 
avvente reforhandling av partnerskapsavtalen til søknaden om neste programperiode i SIVA 
er behandlet (februar 2023). I tillegg vil en forskyving av avtaleperioden med ett år gjøre at 
partnerskapsavtalene for kommunene i Lillehammer-regionen får samme tidsintervall som 
de andre Gudbrandsdalskommunene, som gir noen administrative besparelser for Skåppå 
AS. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer inkubasjons- og næringshageprogrammene som viktige 
virkemidler for å følge opp ideer, gründere og bedrifter med ulike utviklingsbehov i 
Lillehammer-regionen. 
 
Lillehammer-regionen Vekst står for den løpende, generelle kontakten med virksomheter 
som ønsker å utvikle seg. For prosjekter og ideer med antatt særlig potensial, tilbyr Skåppå 
AS ekstra utviklingskompetanse til prosjektene, gjennom inkubasjons- og 
næringshageprogrammene. Skåppå AS og LRV jobber tett sammen og er samlokalisert i 
HubLHMR, noe som gjør at enhetene gjennom daglig dialog kan avklare muligheter og 
utfordringer. 
 
Å forskyve avtaleperioden med ett år vil, etter kommunedirektørens syn, ikke medføre noen 
vesentlige ulemper for Øyer kommune. Det foreslåtte bidraget fra Øyer er i tråd med hva 
kommunen de senere årene har bevilget til Skåppå AS. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at partnerskapsavtalen med Skåppå AS for 2020-2022 
videreføres med ett år og gjøres gjeldende for 2023, og at det gjøres forhandlinger om ny 
partnerskapsavtale for perioden 2024-2026 i løpet av året 2023. I Øyer kommune har det 



  Sak 76/22 
 

 Side 14 av 23   
 

ligget inne en årlig bevilgning til Skåppå AS på 75.000 kr, og et tilskudd har dermed 
finansiering i budsjett- og økonomiplanen. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Partnerskapsavtalen mellom Øyer kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022 

videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023. 
 

2. Tilskudd på kr 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3523     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
131/22 Kommunestyret 08.12.2022 
 
77/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsuttalelse fra Øyer kommune – forslag  
2. NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene – høring  

https://www.regjeringen.no/contentassets/b6d3b121f9884eba9755c8ccd6e1afb3/no/pdfs/
nou202220220010000dddpdfs.pdf  

3. KS presentasjon fra KS Innlandets høstkonferanse 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Inntektssystemet skal bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbygg-
erne. Forslag til nytt inntektssystem er presentert i NOU 2022: 10. Øyer kommune gir sin 
høringsuttalelse i denne saken.  
 
Saksutredning: 
12. mai 2020 oppnevnte regjeringen Solberg et offentlig utvalg for å gjennomgå inntektssys-
temet til kommunene. Utvalget skulle vurdere dagens inntektssystem og de ulike element-
ene i det, og komme med forslag til ny utforming av kommunenes inntektssystem.  
Forslag til nytt inntektssystem er presentert i NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommun-
ene. Høringsfrist er 4. januar 2023, og Kommunal- og distriktsdepartementet tar sikte på å 
presentere nytt inntektssystem i Kommuneproposisjonen 2024 som legges fram våren 2023. 
 
Føringene som er gitt for arbeidet med å vurdere inntektssystemet er:  

• Hovedprinsippet er rammefinansiering av kommunesektoren. 
• Generalistkommuneprinsippet videreføres. 
• Alle kommuner skal kunne tilby gode og likeverdige tjenester. Inntektssystemet skal 

ikke styre kommunens prioriteringer, men sette dem i stand til å tilby likeverdige 
tjenester til innbyggerne.  

• Forslaget skal være provenynøytralt, dvs. omfordeling mellom kommuner.  
 
Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom kommune-
ne. Dagens inntektssystem består av tre hovedelementer: innbyggertilskuddet med utgifts-
utjevning, ulike regionalpolitisk begrunnede tilskudd og omfordeling av skatteinntekter gjen-

https://www.regjeringen.no/contentassets/b6d3b121f9884eba9755c8ccd6e1afb3/no/pdfs/nou202220220010000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b6d3b121f9884eba9755c8ccd6e1afb3/no/pdfs/nou202220220010000dddpdfs.pdf
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nom utgiftsutjevningen. Inntektsutjevningen og de regionalpolitiske tiltakene er de mer 
politiske delene av inntektssystemet. Inntektsutjevningen handler om omfordeling av skatte-
inntekter mellom kommunene, slik at kommunene i størst mulig grad har forutsetninger til å 
gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, uavhengig av hvor i landet man bor. De regio-
nalpolitiske tiltakene skal ivareta ulike hensyn som regional- og distriktspolitiske mål, høy 
befolkningsvekst og storbyutfordringer. Utgiftsutjevningen fordeler gjennom kostnadsnøkl-
er. Nøklene må være faglig fundert, objektive og basert på statistikk og analyser. Ufrivillige 
kostnadsforskjeller skal kompenseres for, og ikke frivillige kostnadsforskjeller.   
 
Om forslagets virkning for Øyer kommune 
Ut fra de beregninger utvalget har gjort vil de foreslåtte endringene utgjøre mindre forskjell 
for Øyer kommune. I sum er fordelingsvirkningen negativ med 44 000 kroner per innbygger 
(år 1), totalt en reduksjon til Øyer kommune på 0,2 millioner kroner. Sammensetningen av 
virkningen er slik: 
 

• Fordelsvirkning endringer skatt    161 kroner per innbygger 
• Fordelsvirkning endring regionalpolitiske virkemidler  620 kroner per innbygger 
• Avvikle tilskudd per grunnskole    - 66 kroner per innbygger 
• Fordelingsvirkning ny kostnadsnøkkel             - 616 kroner per innbygger 
• Korreksjon for INGAR-ordningen (år 1)             - 142 kroner per innbygger 
Anslag fordelingsvirkning år 1     - 44 kroner per innbygger 

 
Endringene på skattesiden (inntektsskatt, formuesskatt og inntektsutjevning) vil gi Øyer 
kommune merinntekter på kr 161 pr. innbygger (totalt 0,8 millioner kroner). En del av anbe-
falingen er at skattesatsene for inntekts- og formuesskatt fastsettes sentralt.  
 
Utover dette kommer endringsforslaget knyttet til eiendomsskatt, der det foreslås å gå til-
bake til de gamle grensene for maksimal skattesats på 7 promille for bolig- og fritidseien-
dommer (mot 4 promille i dag) og i tillegg fjerne den nasjonalt bestemte reduksjonsfaktor på 
eiendomsverdi (30 % i dag). Dette vil gi kommunene langt større handlingsrom og mulighet 
for å påvirke egne skatteinntekter. Dette vil være svært positivt for Øyer kommune. 
 
Endringene i regionalpolitiske tilskudd (distriktstilskudd) vil slå positivt ut for Øyer kommune, 
med merinntekter på kr 620 pr. innbygger (totalt 3,1 millioner kroner). I den nye ordningen 
som foreslås legges ny distriktsindeks til grunn. Hovedelementene i den nye distrikt-
sindeksen er sentralitetsindeks SSB (40 %), sysselsettingsvekst siste 10 år (10 %), ensidig 
næringsstruktur (10 %) og befolkningsutvikling siste 10 år (40 %). 
 
Avvikling av tilskudd med særskilt fordeling slår negativt ut for Øyer kommune. Avvikling av 
tilskudd per grunnskole gir et inntektstap beregnet til kr 66 pr. innbygger (totalt 0,3 millioner 
kroner). Avviklede tilskudd med særskilt fordeling foreslås lagt inn igjen i innbyggertilskud-
det. Prinsipielt støttes inntektsutvalgets syn om at inntektssystemet skal fordele frie 
inntekter og ikke premiere en bestemt innretning av det kommunale tjenestetilbudet eller 
legge særskilte føringer for bruken av midlene. 
 
Hovedprinsippet i utgiftsutjevningen videreføres, men noen justeringer foreslås i de ulike 
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kostnadsnøklene. Samlet gir de nye kostnadsnøklene et inntektstap på kr 616 pr. innbygger 
for Øyer kommune (totalt 3,1 millioner kroner). Det er særlig er nedvekting av kriteriet psyk-
isk utviklingshemmede over 16 år (PU-kriteriet) som gir utslag. Utvalget foreslår at vektingen 
av kriteriet reduseres fra 4,9 prosent til 0,7 prosent. Kriteriet i kostnadsnøkkelen og 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere må ses i sammenheng, da verdien 
dette kriteriet gir i inntektssystemet i dag trekkes fra i beregningen av kommunens tilskudd i 
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 
 
Oppsummert vil Øyer kommune tape anslagsvis 0,2 millioner kroner i inntekter etter forslag-
et fra inntektsutvalget, men vil samtidig få økt handlingsrom ved de foreslåtte endringene 
for eiendomsskatt. 
 
Vurdering: 
I vedlegg 1 er en presentasjon av de ulike elementene i forslag til nytt inntektssystem, og for-
slag til Øyer kommunes høringsuttalelser. Det foreslås å framheve de to forholdene som vil 
ha størst betydning for Øyer kommune; lokal beskatningsfrihet (eiendomsskatt) og vekting 
av PU-kriteriet i utgiftsutjevningen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene 
som det framkommer av vedlegg 1. Det er særlig to forhold som framheves:  
 

1. Foreslått endring i maksimal skattesats for eiendomsskatt på bolig- og fritidseien-
dommer, samt avvikling av nasjonalt bestemt reduksjonsfaktor på eiendomsverdi, 
støttes og framheves som svært viktig for Øyer kommune. Inntektsutvalget foreslår 
ikke nye delkostnadsnøkler for fritidsinnbyggere eller beredskap. For en hyttekom-
mune som Øyer blir økt handlingsrom knyttet til eiendomsskatten en forutsetning for 
at kommunen kan sikre tilstrekkelig dimensjonering av helse-, omsorgs- og bered-
skapstjenester også for periodene i året med mange tilreisende. 
 

2. Den foreslåtte nedvektingen av PU-kriteriet i inntektssystemet forutsetter en gjen-
nomgang og endring av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 
Inntil dette er gjennomført, bør ikke PU-kriteriet vektes ned. 
 

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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2023 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM IDRETT OG FRILUFTSLIV 
 
 
Saksbehandler:  Jon Arne Johansen Arkiv: 033 C21  
Arkivsaksnr.: 22/3419     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til rullert handlingsprogram for 2023 til Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv 2016-2025, datert 06.12.2022.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
  

1. Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025  
2.   Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) og Øyer Kommune  
3.   Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 (V-0732 B),       
Kulturdepartementet (KUD).  

 
Sammendrag: 
Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 2025 skal rulleres årlig. 
Det er registrert tre nye nærmiljøanlegg til årets rullering. Det er totalt tre ordinære 
spillemiddelsøknader, en ny, en fornyet og en søknad om tilleggsbevilgning.    
 
(Ord forklaring: «fornyet» = ikke fått midler i 2022, «søkt tilleggsbevilgning» = søkt ekstra 
spillemidler grunnet økte kostnader i prosjektet.) 
  
Saksutredning: 
Generelt  
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr 103 med endringer av 21. juni 2002 nr 37. KUD og 
fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping, dvs. de 
midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
kommunene.  
 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet fra og med 15. juni 2019. Ordningen har 
ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at spillemiddelfinansierte anlegg som ble startet før 15. 
juni 2019 må ha forhåndsgodkjenning. Det henvises til skriv fra KUD datert 14. juni 2019 for 
mer utdypende informasjon om endringene. 
  
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at 
søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets  
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bestemmelser. Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene 
prioriteres i følgende to kategorier:  
- Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering)  
- Nærmiljøanlegg.  
 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk  
Idretten er involvert i prosessen ved at idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til 
felles prioriteringssamarbeid, for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større 
samfunnsmessig perspektiv. Tildeling av spillemidler skjer en gang i året der Idrettskretsen, 
kaller inn idrettsrådsledere og saksbehandlere fra Lillehammer, Gausdal og Øyer. De fordeler 
midler etter prioriteringslistene, så langt det er mulig ut fra potten som er tildelt vår region. 
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha avtale om bruksrett med grunneier i 
minimum 30 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For enkelte turløyper er kravet 10 år. For 
søknader om støtte av anlegg med store bygge- og driftskostnader (f.eks. svømmehaller, 
idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller fylkeskommune som eier. Det 
oppfordres fra departementet å se på interkommunalt samarbeid på større ordinære 
spillemiddelfinansierte anlegg.  
 
Omfanget av spillemiddelfinansierte anlegg 
Norsk Tipping gikk i 2021 med et samlet overskudd på 6 286 mill. kr, en forbedring på 119 
mill. kr fra 2020. Fylkesvis fordeling av rammebeløp for spillemidler 2022 fikk Innlandet fylke 
124 mill. kr til fordeling. Av dette rammebeløpet går 109 mill. kr til ordinære anlegg og 15 
mill. kr til nærmiljøanlegg. 
 
Fylkeskommunal prioritering, etter føringer fra staten 

1. Gjentatte søknader skal prioriteres øverst av kommunen. 
2. Tilleggssøknad (anlegg som har blitt vesentlig dyrere enn budsjettert, som kvalifiserer 

til minimum kr 25 000 kr i tilskudd). 
3. Anlegg for egenorganisert aktivitet prioriteres, slik at søknadene får innvilget senest 

andre året søkt. 
a. Nærmiljøanlegg 
b. Tettsteds- og bynære friluftsanlegg. 

4. Nye trender, klima-/miljøhensyn og andre politisk vedtatte satsinger 
5. Resten av tilskuddsmidlene som er til disposisjon fordeles tilnærmet prosentvis 

mellom regionene i fylket basert på godkjent søknadssum. Kommunens prioritering 
og antall år søkt vektlegges. 

6. Søknader fra frivillige organisasjoner prioriteres foran offentlig søker ved likhet i de 
andre prioriteringene. 

  
Tilskuddenes størrelse 
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. Det 
fastsettes konkrete satser og eventuelle modeller for beregning av tilskudd for forskjellige 
størrelser og omfang av anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene halvparten av godkjent 
kostnad, maksimalt kr 300 000 pr anleggsenhet. 
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Kommunedelplan Kultur og fritid for 2016 – 2025  
Planens handlingsprogram rulleres årlig. KUD stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler 
til må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige 
tildelingen. Ifølge veileder fra KUD om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-
0798) defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlig endring, uten 
krav om offentlig høring. En endring av prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet, er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og 
mindre ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom de er innenfor planens mål og 
strategier. 
 
Ved rullering av handlingsprogrammet forholder kommunen seg til de faktiske søknadene. 
Det er et overordnet prinsipp at godkjente søknader skal settes i kronologisk rekkefølge, dvs. 
etter når søknaden kom inn på lista. Eller følges kriteriene for fylkeskommunale 
prioriteringer punkt 1-6. 
 
I 2022 ble det utbetalt 1 604 000 kr i spillemidler 440 000 kr til Øyer kommune og resterende 
beløp til Øyer-Tretten IF. Vi har i 2022 1 282 000 kr (gjelder 1 ØTI prosjekt som ferdigstilling 
er utsatt til 2023) i såkalte restanser, dette skyldes at prosjektene ikke er ferdigstilte med 
revisorgodkjente regnskap. Restansene på ikke igangsatte prosjekter blir normalt inndratt 
etter 2 år, hvis det ikke søkes om utsettelse av frist. Restanser på ferdigstilte prosjekter blir 
utbetalt når revisorgodkjent regnskap er levert til fylkeskommunen. Dersom det er midler 
tilgjengelig utbetales normalt 85% av spillemidlene, 15% holdes tilbake til godkjent 
sluttregnskap foreligger. Restanser fra i 2021 ca. 487 000 kr vil komme inn på konto i løpet 
av regnskapsåret 2022. 
  
Nærmiljøanlegg til rullering 2023 
Formannskapets innstilling til kommunestyret er å bevilge  300 000 kr til etablering av Øyer 
sentrum skileikanlegg SAK 70/22 den 15.11.2022. Dette er med på å finansiere opp Øyer 
sentrum skileikanlegg del 1-4, del 3 og 4 kommer neste år. Grunnarbeidet til skileikanlegget 
(del 1-2) står ferdig til vinteren 22/23 og hele prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2023 (del 1-
4). Aurvoll ishockey vant er ny søknad i 2022 og er delvis ferdig stilt og klar til bruk fra 
vinteren 22/23. 
 
Administrasjonen jobber videre med utredning av sentrumsnære nærmiljøanlegg i regi av 
Øyer kommune, med utgangspunkt i utarbeidet rapport om behov for nærmiljøanlegg i Øyer 
kommune. 
 
Ordinære anlegg til rullering 2023 
Utvikling av spillemiddelfinansierte anlegg i Øyer kommune har vært god de siste årene. Det 
er god dekning på idrettsanlegg i kommunen blant de aktive idrettene. ØTI. har 3 søknader 
inne til rullering 2023. Nytt anlegg er diskgolfbane på Mosetertoppen, denne har vært 
provisorisk sommer 2023 og vil bli bygget permanent fra sommeren 2023. ØTI har en 
tilleggssøknad inne for skianlegget i Musdalen, grunnet at anlegget har blitt vesentlig dyrere 
enn budsjettert.  
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ØTI har kommet langt i utviklingen av Øyer Idrettspark. På Mosetertoppen skistadion blir det 
flere prosjekter i årene fremover.  
Øyer-Tretten Idrettsforening har innledet et samarbeid med Hafjell Alpinsenter-sommerdrift 
om bygging av spillemiddelfinansiert frisbeegolfbane på Mosetertoppen.  
 
 
Spillemidler 2021:  
Kommunedirektøren anbefaler at rullering av handlingsprogrammet vedtas, og at årets 
spillemiddelsøknader prioriteres i følgende rekkefølge:  
 
Nærmiljø anlegg 
Prior.  Anleggsnavn  Søker  Søknadstype  Søknadsbeløp  
  
1.   

Øyer sentrum skileik 
anlegg del 1 

ØTI  ny  300 000 kr 

  
2. 

Øyer sentrum skileik 
anlegg del 2 

ØTI  ny  300 000 kr  

3. Aurvoll ishockey vant 
 

ØTI ny 217 000 kr 

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) 
 
Ordinære anlegg 
Prior.  Anleggsnavn  Søker  Søknadstype  Søknadsbeløp  
  
1.   
  

Tretten Lysløype 
(Musdalen)  

ØTI  tilleggsbevilgnin
g  

490 000 kr  

  
2. 
 

Mosetertoppen 
snøproduksjon del 2  

ØTI  fornyet  1 000 000 kr 

  
3. 
 

Mosetertoppen 
diskgolf  

ØTI  ny  300 000 kr  

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur og 
fritid. Utvikling av arenaene på Mosetertoppen og på Granrudmoen styrker Øyers stilling 
som vintersports- og helårsdestinasjon. Utvikling og rehabilitering av øvrige anlegg i 
handlingsprogrammet, underbygger også kommunens strategi for økt tilflytting. 
  
Det aller viktigste argumentet for utvikling av aktivitetsanlegg er å tilrettelegge for økt 
aktivitet og bedre folkehelse. 
  
På grunnlag av søknader og tidligere års prioriteringer foreslår kommunedirektøren at 
rullering av handlingsprogrammet for 2023 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 
2025 vedtas med ovennevnte prioriteringer. 
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Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen 15. januar 2022, 
for oversendelse til Innlandet fylkeskommune for videre saksbehandling.  
 
Når det gjelder nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer er det gjort et grundig 
kartleggingsarbeid og det er lagt til rette for bred involvering av barn/unge og øvrige 
innbyggere. Kommunedirektøren viser til egne saker angående tilrettelagt badeplass i Øyer 
sentrum, og rår formannskapet til å slutte seg til prioriteringen av anleggene/arenaene. Den 
konkrete oppfølgingen er avhengig av kommunestyrets prioriteringer i investeringsplanen 
(rullering juni 2023).  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2023 
(datert 05.12.2022), tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016 – 2025.  
 
B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet:  
Ordinære anlegg:  
1. Tretten Lysløype (Musdalen) – rehabilitering lysløype (tilleggsbevilgning)  
2. Mosetertoppen snøproduksjonsanlegg – del 2 (fornyet)  
3. Mosetertoppen diskgolf (ny) 
 
Nærmiljøanlegg:  
1. Øyersentrum Skileikanlegg – del 2 (ny) 
2. Øyer sentrum skileikanlegg – del 2 (ny) 
3. Aurvoll ishockey vant – isflate (ny)  
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse 
til Innlandet fylkeskommune, for videre behandling.  
 
 
Åsmund Sandvik Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/3457     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/22 Formannskapet 13.12.2022 
 
 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS, INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 18.11.2022 
 
INNKALLING – REPRESENTANTSKAPSMØTE 30.11.2022 - GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS 
m/vedlegg 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FOR 
2022 – ØSTNORSK FILMSENTER 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK – TILSKUDD NÆRINGSFOND MASTERPLAN 
GUDBRANDSDAL. 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KOKKEN 
TOR AS 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ARON FAVN 
AS 
 
MELDING OM MIDLERTIDIG ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
- FRICH'S HOTEL OG SPISERI ILSETRA AS 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
 


