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TILSTANDSRAPPORT SKOLE 
 
 

Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/971     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport skole 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport for Øyerskolen – elevenes læring 
 
Saksutredning: 
Tilstandsrapport Øyerskolen – elevenes læring 
Tilstandsrapport for Øyerskolen er basert på lovkrav om at skoleeier skal utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen 
Rapporten legges med dette frem for kommunestyret. Etter endt behandling sendes 
rapporten til fylkesmannen 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Tilstandsrapporten for Øyerskolen tas til orientering  
 
 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
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AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN 
FINANSIERING AV PROSJEKT - ØYER KOMMUNE 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: 122 &40  
Arkivsaksnr.: 17/1514     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektplan Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen er positiv til prosjektet og innstiller på å bevilge et økonomisk tilskudd på  
kr 50 000,- til prosjektet – Areal og transportstrategi for Mjøsbyen. 
 
Saksutredning: 
Arbeidet med samordnet areal‐ og transportplanlegging er forankret i nasjonale 
forventninger og er formulert som ambisjoner i de regionale planstrategiene i Hedmark og 
Oppland, blant annet knyttet til en bærekraftig vekst og utvikling med byene som viktige 
satsingsområder. Mjøsområdet har potensiale for å utvikles sterkere som en felles bo‐ og 
arbeidsregion, med vekt på miljøvennlige løsninger for byutvikling, transport og 
infrastruktur. 
 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner har i sine regionale planstrategier for perioden 2016 
– 2020 vedtatt at de skal ta et ansvar for en samordnet areal- og transportplanlegging på 
tvers av kommunegrensene. Det gjennomføres nå store infrastrukturprosjekter i 
mjøsregionen og det er derfor viktig å samarbeide om tilrettelegging for en positiv bolig-, 
nærings- og arbeidslivsutvikling rundt Mjøsa. For Mjøsbyen kan det også være aktuelt å 
forhandle med staten om bidrag til infrastrukturtiltak. 
 
I politiske samarbeidsmøter mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune i oktober og 
november 2016 ble det enighet om å sikre oppslutning og forankring om dette i aktuelle 
kommuner. Med bakgrunn i dette ble det i februar 2017 avholdt et møte mellom 
fylkeskommunene og kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange. 
Kommunene stilte seg positive til et videre arbeid med dette. Ved oppstart av prosjektet 
skal flere mjøsnære kommuner, Fylkesmennene og øvrige statlige og regionale aktører samt 
næringsliv m. fl. involveres. 
 
I et felles fylkesting i april 2017 vedtok Hedmark og Oppland fylkeskommuner å starte 
arbeidet med utarbeidelse av en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. En 
samordnet areal- og transportstrategi vil være en felles plattform for fylkeskommunene, 
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kommuner, staten og andre aktører for hvordan areal og transport skal samordnes bedre i 
regionen. 
 
Hovedmål med strategiarbeidet: 

 Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. 

 Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked. 

 Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten av 
landet og med grensekryssende linker. 

 Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar 
til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange. 

 Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025/2030. 
 
Prosjektperiode 
Prosjektet ble vedtatt opprettet i et felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner 5.april 2017. Fremdriftsplan legger opp til at strategien  
strategien vedtas i fylkestingene i Hedmark og Oppland i april 2019. 
 
Organisering 

 
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen består av politisk og administrativ ledelse i Hedmark og Oppland 
fylkeskommune som prosjekteiere, samt medeierne i prosjektet representert ved politisk 
ledelse/ordfører i kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, 
Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, og ledelse fra Fylkesmannen i Hedmark og 
Oppland, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 
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Prosjektgruppe 
Prosjektgruppen er administrativ, og gjenspeiler partssammensetningen i styringsgruppen. 
Prosjektgruppen har en faglig koordineringsfunksjon og skal bidra med å fremskaffe 
tilstrekkelig underlag for beslutningene i styringsgruppen. Prosjektgruppen møtes for dialog 
og avklaringer knyttet til sentrale milepæler i prosjektet og i forkant av alle 
styringsgruppemøter, og skal bidra med produksjon og kvalitetssikring av 
kunnskapsgrunnlag som legges fram på dialog- og kunnskapssamlingene. Det forutsettes at 
alle deltakerne bidrar med kunnskap, kompetanse og forankring i egen organisasjon. 
 
Økonomi 
Ressursbruken vil i hovedsak være knyttet til prosjekt-/prosessledelse, koordinering, 
møtevirksomhet, gjennomføringen av verksteder/samlinger og øvrig 
medvirkningsaktiviteter, innhenting av kunnskapsgrunnlag, utredninger, analysearbeid og 
utarbeidelse av strategidokument. Det vil være behov for faglig bistand til ulike utredninger 
og analysearbeid. 
En del av analysearbeidet vil kunne baseres på interne ressurser, men det vil også være 
behov for ekstern bistand. Type utredninger og omfang vil komme fram som et resultat av 
prosessen, herunder for eksempel fortettingsanalyser og trafikkanalyser. Nærmere 
fastsettelse av ressursbruken vil bli konkretisert senere i prosessen. 
 
Det er forutsatt at arbeidsressurser skal dekkes av den enkelte arbeidsgiver. 
Arbeidsomfanget for den administrative prosjektgruppen vil variere gjennom 
prosjektperioden. Den enkelte aktør forplikter seg til å bidra til at prosjektet kan 
gjennomføres i henhold til mål, milepæler og fremdrift. Dette krever innsats og deltakelse 
fra personer i styringsgruppe, prosjektgruppe og samarbeidsgruppe med arbeidsgrupper. 
 
Fylkeskommunene skal prioritere egne midler til strategiarbeidet, men det forventes at de 
ulike partene i strategiarbeidet bidrar med egne ressurser, først og fremt med kompetanse 
og egeninnsats. Det er satt av midler til prosjektledelse, og i tillegg er det behov for midler 
til blant annet reise- og møtevirksomhet, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting, i tillegg 
til produksjon av selve strategidokumentet. 
 
Kommunikasjon og møte- og reisevirksomhet i forbindelse med forankringsarbeid hos alle 
medeiere vil også kreve mye ressurser. Det er med utgangspunkt i dette utarbeidet budsjett 
og finansieringsplan som vist under. 
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Styringsgruppen vedtok budsjett og finansieringsplan i sitt første møte 19.10.2017. 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av vedtatt prosjektplan og budsjett skal Øyer kommune bidra til finansieringen 
av prosjektet med kr. 50 000,- Dette gjelder for hele prosjektperioden fra 2017 til 2019. I 
tillegg deltar kommunen med deltakelse inn i styringsgruppa, prosjektgruppa og i ulike 
samarbeidsgrupper.   
 
Rådmannen er positiv til at Øyer kommune deltar i prosjektet. Øyer kommune ligger i 
ytterkant at «planområdet», men det er nyttig at prosjektet strekker seg helt frem til Øyer. 
Øyer er i det samme bo og arbeidsmarkedet, men i tillegg er Øyer kommune er en stor 
motor innen reiseliv/fritidsboliger der mange har Øyer som sitt reisemål. 
 
Saldo på disposisjonsfond 2.5.2018 er kr 17 757 769. 
Forutsatt vedtak i samsvar med innstilling i sak om Regnskap 2017 er saldo kr 23 044 045. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret  er positive til prosjektet – Areal og transportstrategi for Mjøsbyen og gir et 
økonomisk tilskudd på kr. 50 000,-  
 
Tilskuddet belastes av disposisjonsfondet.  
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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SAMEIER OG BORETTSLAG - KOMMUNENS KANDIDATER TIL STYRENE 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/968     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 6/16, møte 28.01.2016 – Sameier og borettslag: Valg av politiske representanter til de 
styrende organene. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å foreslå styrerepresentanter i 
sameier/borettslag der kommunen har eierandeler. Som grunnlag for formannskapets 
forslag overfor aktuelle årsmøter/generalforsamlinger, informerer rådmannen om status 
når det gjelder styrerepresentasjon. Det er viktig at formannskapet har kandidater klare slik 
at de kan lanseres på årsmøte/generalforsamling på lik linje med andre kandidater.  
 
Saksutredning: 
I K-sak 6/16, møte 28.01.16, vedtok kommunestyret at kommunens representant til 
årsmøte/generalforsamling er ordfører med varaordfører som vararepresentant. 
Kommunestyret ga formannskapet fullmakt til å foreslå styrerepresentanter.  
 
Status for kommunens styrerepresentasjon i de aktuelle sameie-/borettslagsstyrene pr 3. 
mai 2018 er: 
 

Sameie/borettslag Eierandel Relevante 
vedtekts-
bestemmelser 

Status Rådmannens 
kommentar/vurd-
ering 

Eierseksjons-
sameiet 
Granrudtorget 

8 av 28 
enheter, i 
tillegg en 
næringsseksjon 

Ingen Styremed-
lem: 
Arne Skogli 
til 2020. 
Personlig 
vara er ikke 
kommunalt 
rekruttert 
 

Stor eierandel: 
Viktig at 
kommunen er 
representert i 
styret 

Granrudmoen 
borettslag 

1 av 18 enheter Ingen Ingen 
kommunalt 
rekruttert 

Liten eierandel:  
Ikke viktig at 
kommunen er 
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representert i 
styret 

Hjortestien 
borettslag 

8 av 34 Øyer kommune 
skal ha et 
styremedlem 
m/personlig 
vara 

Ole Chr 
Mathisen 
(vaktmester) 
til våren -18. 
Vara: 
Enhetsl 
Torstein 
Hansen 

Stor eierandel: 
Vedtektsfestet at 
kommunen er 
representert i 
styret 

Sameiet 
Hafjelltorget 

0 av 23 
boligseksjoner, 
1 av 4 nærings-
seksjoner 

Næringsseksjon-
ene skal ha to av 
fem styremed-
lemmer   

Helge 
Haugerud 
(vaktmester) 
til våren -18. 
Vara: 
Enhetsl 
Astrid Stuve 

Næringsseksjon: 
Viktig å sikre 
kandidater til 
styret  

Sameiet Sletmoen 
1 

1 av 18 enheter Ingen Ingen styre-
represen-
tasjon fra 
kommunen 

Liten eierandel:  
Ikke viktig at 
kommunen er 
representert i 
styret 

 
Vurdering: 
Det er viktig at formannskapet har kandidater klare slik at de kan lanseres på 
årsmøte/generalforsamling på lik linje med andre kandidater. Det framgår av oversikten 
ovenfor hvilke sameier/borettslag kommunen i hht vedtektene, skal ha styremedlemmer. I 
kolonnen til høyre framgår rådmannens vurdering av hvilke sameier/borettslag kommunen 
ut fra eierandel bør ha styremedlemmer. Selv om eierandelen er liten er det sjølsagt viktig 
at kommunen også følger opp den felles forpliktelsen det er å skjøtte styreverv med jevne 
mellomrom.  Rådmannen legger fram saken for formannskapet til avklaring.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet foreslår styrerepresentanter med vararepresentanter til 
årsmøte/generalforsamling: 
 

Sameie/borettslag Forslag: Styrerepresentant Forslag: vararepresentant 

      

      

      

      

      

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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PRINSIPPVEDTAK OM FULL KOSTNADSDEKNING SELVKOSTTJENESTER 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/974     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Vedlegg (ikke vedlagt): 
Sak 67/17 Gjennomgang av kommunale gebyrer på selvkostområdet 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar prinsipp om full kostnadsdekning for selvkostområdene vann og 
avløp, plan- og byggesaksbehandling, oppmåling og matrikkelføring, feietjeneste, renova-
sjon og slamtømming.  
 
Saksutredning: 
Noen av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyr fra innbyggerne. Dette gjelder 
hovedsakelig enkelte tekniske tjenester. For disse tjenestene er reglen at gebyrene fra inn-
byggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si at selvkost 
setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale gebyrer. Utgangspunk-
tet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet 
uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet).  
 
Adgangen for kommunen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i de ulike særlovene med til-
hørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. Kommunal- og moderniserings-
departementet har fastsatt retningslinjer for beregning av selvkost, disse retningslinjene er 
ikke juridisk bindende, men er generelle faglige anbefalinger for hvordan selvkost skal 
beregnes.   
 

Selvkostprinsippet  

Til grunn for selvkost ligger generasjonsprinsippet, dvs. at en generasjon brukere ikke skal 
subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostandene ved tjenestene som ytes i dag 
skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.   
 
Et annet prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal få tilbake de 
utlegg den har ved anskaffelsen. Hvordan anskaffelsene er finansiert skal ikke påvirke selv-
kost.  
 
Selvkost er definert som «den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres 
ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.» Merkostnaden tolkes som kostander knyt-
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tet til den samlede produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader som 
kommunen ville hatt uavhengig av dette. 
 
Som det framgår av definisjonen kan kostnadene knyttet til en gebyrbelagt tjeneste bestå av 
både faste og variable kostnader. Direkte kostander er arbeid, varer og tjenester som brukes 
for å yte tjenesten. Direkte kostander kan alltid henføres til den aktuelle selvkosttjenesten. 
Indirekte kostnader er deler av kostnader som er henført til administrasjonsfunksjonene 
eller funksjonen for kontroll og revisjon.  
 

Anbefalte retningslinjer for selvkost 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstjenester. Formålet med retningslinjene er å bidra til en 
god og ensartet praksis for beregning av selvkost et tjenesteområde. 
 
Innenfor de områder der selvkost er satt som ramme for brukerbetaling, må kommunen ut-
arbeide en selvkostkalkyle for kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må 
gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. 
 
Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultatet (differansen mellom 
alle inntekter og kostander), avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes 
selvkostfond (ved underskudd), dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyreved-
tak skal ha full kostnadsdekning. Tilsvarende gjelder for det over- eller underskytende i de 
tilfeller kommunestyret har vedtatt at bare en bestemt andel av selvkost skal dekkes av 
gebyrer. 
 
Et positivt selvkostresultat tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten 
innen fem år. Tilsvarende kan et underskudd som hovedregel dekkes inn senest innen fem 
år.  
 

Kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetaling 

Renovasjon 

Hjemmel: Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 
1981, § 34. Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal 
danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunen er altså pålagt å ha full 
kostnadsdekning.  

Vannforsyning  

Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensn-
ingsforskriften av 1. juni 2004.  
Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene, kommunen er ikke 
pålagt full kostnadsdekning.  

Avløpshåndtering  

Hjemmel: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og forurensn-
ingsforskriften av 1. juni 2004. 
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Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene, kommunen er ikke 
pålagt full kostnadsdekning.  

Tømming av slamavskillere 

Hjemmel: Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 
1981, § 26. Som for renovasjon er det et lovmessig krav at selvkost skal danne grunnlaget 
for innbyggernes brukerbetaling.  

Plan- og byggesaksbehandling 

Hjemmel: Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1. 
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  

Oppmåling og matrikkelføring 

Hjemmel: Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32.  
Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkel-
brev og annet arbeid etter regulativ fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum 
ikke være høyere enn nødvendige kostnader kommunen har med slikt arbeid.  

Feietjeneste  

Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesen-
ets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002, § 28.  
Brukerbetaling kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  
 
Vurdering: 
Det er kun for renovasjon inkl. slamtømming lovverket stiller krav om full kostnadsdekning, 
dvs. at gebyrene fullt ut skal dekke kommunens utgifter. For de øvrige områder kommunen 
ønsker full inndekning av selvkost må dette vedtas som prinsipp av kommunestyret. 
Alternativt kan kommunen bevisst velge å subsidiere en tjeneste. 
 
Prinsippet om full kostnadsdekning innebærer ikke at kommunen alltid har like høye inn-
tekter som utgifter, men at kommunen skal praktisere ordningen med selvkostfond og frem-
førbart underskudd.  
 
Dekningsgradene knyttet til selvkosttjenester er årlig opplyst i egen note i årsregnskapet, og 
det er nylig foretatt en gjennomgang av gebyrnivå på selvkosttjenester i Øyer kommune. 
Det foreligger imidlertid ikke nødvendig prinsippvedtak om full kostnadsdekning. Rådman-
nen legger derfor fram egen sak for å stadfeste prinsippet om full kostnadsdekning for selv-
kosttjenester i Øyer kommune. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar prinsipp om full kostnadsdekning på følgende selvkostområder: 

1. Vann 
2. Avløp 
3. Plan- og byggesaksbehandling 
4. Oppmåling og matrikkelføring 
5. Feietjeneste 
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6. Renovasjon (lovkrav) 
7. Slamtømming (lovkrav) 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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ÅRSRAPPORTERING 2017 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/969     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Rådmannens årsrapport 2017 datert 2. mai 2018 
Sektorrapporter 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 109/16 Økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020 – Årsbudsjett 2017 
 
Sammendrag: 
Rådmannens årsrapportering er rådmannens rapportering til de folkevalgte på vedtatt 
økonomi- og handlingsplan 2017 – 2020 med målkart. Sammen med sektorrapporter 2017 
vises den kommunale virksomhet og aktivitet i året som har gått. 
 
Det foreslås at årsrapporteringen tas til etterretning.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 109/16 Økonomi- og handlingsplan for 2017 – 2020. 
Rådmannen legger her fram tilbakemelding på status i handlingsplanen ved utgangen av 
2017.  
 
Handlingsplan 2017 – 2020 er bygget opp etter samme struktur som kommuneplanens 
samfunnsdel, med prioriterte tiltak og aktiviteter for fireårsperioden under hvert kapittel. I 
årsrapporteringen gir rådmannen sin vurdering av måloppnåelse og status for disse 
tiltakene, samt kommentarer omkring videre framdrift og oppfølging. 
 
Sektorrapporter for kommunens fem sektorer er en del av årsrapporteringen. 
 
Vurdering: 
Rådmannen mener den framlagte årsrapporten, sammen med sektorrapporter 2017, gir 
kommunestyret en god oversikt over status for kommunens virksomhet i året som har gått. 
Både utviklingstrekk, grad av måloppnåelse og økonomisk status for kommunen som helhet 
og for hver enkelt sektor, framgår. Det trekkes også linjer framover i tid.  
 
Kommunen er i positiv utvikling på mange områder, samtidig som det er utfordringer og 
forbedringsområder som vil bli fulgt opp videre.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2017 tas til etterretning.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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ÅRSREGNSKAP 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 18/581     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap med noter 2017, av 6. mars 2018 
2. Rådmannens årsberetning 2017, av 12. april 2018 
3. Revisjonsberetning 2017, Innlandet Revisjon datert 13. april 2018 
4. Kontrollutvalgets uttalelse, datert 23. april 2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 109/16 Økonomiplan 2017-2020 – Årsbudsjett 2017 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2017 er avlagt med et mindreforbruk på kr 6 602 276,25. 
Rådmannen tilrår at midlene avsettes til disposisjonsfond, opprettelse av sentrumsfond og 
sluttføring av retaksering eiendomsskatt. Investeringsregnskap 2017 er gjort opp i balanse. 
Kommunestyret vedtar årsregnskap 2017 og årsberetningen. 
 
Saksutredning: 
Jfr. Kommuneloven § 48 er årsberetningen lagt fram sammen med regnskap 2017. Rådman-
nens årsrapportering 2017 legges fram for kommunestyret i egen sak.   
 
Øyer kommunes driftsregnskap 2017 viser et mindreforbruk på kr 6 602 276,25. Det er ikke 
foretatt strykninger.  
 
Netto driftsresultat for 2017 er 13,0 mill kr, dette er 2,8 % av totale driftsinntekter, og 11,5 
mill kr bedre enn justert budsjett. Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat 
på 2,0 %. 
 
I henhold til justert budsjett er det avsatt 5,0 mill kr til disposisjonsfond i 2017, mens det er 
brukt 0,9 mill kr. Gjennom denne saken tilrår rådmannen at årets mindreforbruk avsettes til 
disposisjonsfond.  
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2017 er gjort opp i balanse, det er ikke foretatt 
strykninger.  
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS.  
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Vurdering: 
Det vises til vedlagte regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for analyse og 
vurderinger regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer kommune.  
 
I sak 109/16 Økonomiplan 2017-2020 – Årsbudsjett 2017 vedtok kommunestyret videre-
føring av overføringsordningen, og at overføring av mindre- og merforbruk for regnskaps-
året 2017 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. Gjennom året har prinsip-
pet om overføringsordningen vært drøftet, med sikte på å avvikle ordningen. Rådmannens 
tilrådning er at regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk i sektorene ikke overføres til 
2018, og at samla mindreforbruk i 2017 tilføres kommunens disposisjonsfond.  
 
Videre omtales noen forhold spesielt i forbindelse med årsavslutning 2017.  
 
I 2017 ble det budsjettert 3 mill kr til gjennomføring av retaksering av eiendomsskattegrunn-
laget i kommunen. Dette arbeidet vil bli sluttført i 2018, og rådmannen tilrår at ubenyttede 
budsjettmidler fra 2017 på kr 0,8 mill overføres til 2018.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 87/17 Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018 følgende: 

Rådmannen bes om å utrede mulighetene for finansiering av fond som kan brukes til 
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte finansieringskilder kan være: fra 
eiendomsskatt, avkastning i GE eller andre.  

For å følge opp kommunestyrets intensjon om å etablere et fond til sentrumsutvikling, tilrår 
rådmannen at det avsettes 0,5 mill kr av mindreforbruket i 2017 til dette formålet.  
 
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan 
et negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond, eller skape et framførbart under-
skudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene for den enkelte 
selvkosttjeneste lett kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike 
tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond. Selvkostfunksjon Reguleringsplan 
har negativt resultat på kr 1 174 000 i 2017. jfr. Note 18. Dette knytter seg til ressursbruk på 
planer der gebyrinntektene kommer seinere år, og bør ses på som framførbart underskudd.  
 
Fra 2015 er det et udekket beløp i investeringsregnskapet, der det ikke ble vedtatt inndekn-
ing i 2017, jfr. note 14 og 20. Dette gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler, som ved 
utgangen av 2017 utgjør 17,8 mill kr. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2017 vedtas i henhold til vedlegg 1. 
 

2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2. 
 

3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 6 602 276,25 disponeres 
slik;  

a. Avsetning til disposisjonsfond   kr 5 286 276,25 
b. Sluttføring retaksering eiendomsskatt   kr 816 000 
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c. Fond til sentrumsutvikling i Øyer kommune  kr 500 000 
 

4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkosttjeneste:   
a. Reguleringsplan      kr 1 174 000 

 
5. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2015 på 

kr 6 210 827,56 ved bruk av ubrukte lånemidler.  
 
 
Som følge av dette foretas følgende budsjettjusteringer i 2018: 

 

Konto Ansvar Funksjon Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøkning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

15400 Avsetning 
til disposisjons-
fond 

9000 Skatt og 
finans 

8801 Interne finansi-
eringstransaksjoner 

  5 286 276,25 

14900 Reserverte 
bevilgninger 

5700 Bygg, 
areal og 
geomatikk 

1203 Adm. ledelse og 
fellesfunksjoner 
P: 105723 

  816 000 

15500 Avsetning 
til 
disposisjonsfond 

9000 Skatt og 
finans 

8801 Interne finansi-
eringstransaksjoner 

  500 000 

19300 Bruk av tid-
ligere års 
regnskapsmessige 
mindreforbruk 

9000 Skatt og 
finans 

8991 Årets regnskaps-
messige resultat 

-6 602 276,25    

05300 Dekning av 
tidligere års 
udekket 

9100 
Investeringer 

8801 Interne finansi-
eringstransaksjoner 
P: 000001 

  6 210 827,56 

09100 Bruk av lån 9100 
Investeringer 

8801 Interne finansi-
eringstransaksjoner 
P: 000001 

-6 210 827,56   

      -12 813 103,81 12 813 103,8
1 

 
Saldo på disposisjonsfond 2.5.2018 er kr 17 757 769. 
Forutsatt vedtak i samsvar med innstilling i denne sak er saldo kr 23 044 045. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 



  Sak  43/18 
 

Side 19 av 37   

FINANSRAPPORT PER 31.12.2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/893     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport Øyer kommune per 31.12.2017, av 10. april 2018 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2017 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2014 
(KS-sak 73/14), skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og 31. 
august legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i 
tillegg foretas risikovurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og 
andre midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko.  
 
Vurdering: 
De tre tabellene i finansrapporten, sammenholdt med rådmannens kommentarer, gir 
oversikt over status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål og kommunens gjeldsportefølje. Det er ikke avdekket avvik i forhold til 
kommunens finansreglement.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2017 til orientering.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2018 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 18/894     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2018, av 4. mai 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 1. kvartal er tilnærmet balanse. Prognosen viser merinntekter på 
rammetilskudd, eiendomsskatt og konsesjonskraft. Sektor familie og inkluderig og helse og 
omsorg rapporterer prognose merforbruk. Rådmannen foreslår at kommunestyret tar 
økonomirapporteringen til etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som 
omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering per 1. kvartal på drift. Det vil bli lagt 
fram egen sak om investeringer for kommunestyret i juni.  
 
I rapporten gis det statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 
31.3.2018, vurdering av prognose for 2018 og forslag til budsjettjusteringer.  
 
Den økonomiske prognosen per 1. kvartal er tilnærmet balanse. Det rapporteres negativ 
prognose for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg på totalt 4,2 mill kr.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra eiendomsskatt, rammetilskudd og konse-
sjonskraft, på totalt 4,1 mill kr, mens det er reduserte inntekter fra rentekompensasjons-
ordningen.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurdering av de enkelte områder.  
 
Ved rapportering etter årets tre første måneder er det fortsatt usikkerhet rundt flere av 
prognosene, og behov for tett oppfølging fram mot neste rapportering.  
 
Rådmannen tilrår at det foretas budsjettjusteringer ved å øke frie disponible midler som 
tilføres driftsdelen i budsjettet. Forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 1. kvartal til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 
 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøkning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

13700 Kjøp fra 
andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 200 

10100 
Fastlønn 

4450 Helse- 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking fast-
legetjenesten 

  1 000 

18104 Rente- 
og avdrags-
kompensasjon 

9000 Skatt og 
finans 

8402 
Kompensasjon 

Redusert 
rente-
kompensasjon 

  300 

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd 

Økt 
rammetilskudd 

-600   

18750 Eien-
domsskatt  

9000 Skatt og 
finans 

8801 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt eiendoms-
skatt 

-2 900   

        -3 500 3 500 

 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 



  Sak  45/18 
 

Side 22 av 37   

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - UTVIKLING AV SKARSMOEN 
AKTIVITETSPARK 
SØKER: SKARSMOEN AKTIVITETSPARK AS  V/STEINAR MYRABØ 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/764     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 04.04.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Skarsmoen Aktivitetspark AS er en nystartet liten bedrift på Skarsmoen gård på Tretten i 
Øyer kommune.  Skarsmoen Aktivitetspark AS ønsker å bidra til verdiskapning lokalt uten å 
belaste naturen. Aktivitetsparken ønsker å tilby miljøvennlige naturopplevelser og 
aktiviteter i Skarsmoen med fokus på lavterskeltilbud og folkehelse. Skarsmoen 
Aktivitetspark AS skal bidra til å videreutvikle gårdsturismen på Skarsmoen gård og skape 
flere arbeidsplasser. 
 
Vurdering: 
Det er et stort behov for tilrettelagte aktiviteter, spesielt for reiselivet, men også for 
innbyggere. Området søker ønsker å operere i er velegnet både i Lågen og på land. Søker 
har allerede investert mye for å bygge opp virksomheten.  
 
Det omsøkte beløpet er både over 50% av totalprosjektet og over maksbeløpet som kan gis.  
 
Konklusjon: 
Flere tilbydere innen opplevelser er positivt. Dette er en nyetablering som kan generere 
arbeidsplasser. Rådmannen er derfor positiv til søknaden, men ikke i den størrelsesorden 
som omsøkt. Næringsfond med statlig påfyll reduseres fra kr 94.253,- til kr 44.253,-. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Skarsmoen Aktivitetspark AS 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 STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BANKEN, SØKNAD OM 
ETABLERING AV HUB PÅ TINGBERG 
SØKER: TREBB EIENDOM AS 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/396     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra TREBB eiendom datert 09.02.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med at View Legder flytter til Lillehammer ønsker Trebb å etablere en HUB på 
Tingberg. 
 
Det blir et kontorfellesskap der mindre bedrifter/nyetablerte kan leie kontorplasser for 
kortere eller lengre perioder. Lokalene vil være fullt møblert og med printer/skanner/ kopi, 
kaffemaskin, videokonferanse, internett, projektor. 
 
Vurdering: 
Denne type kontorfellesskap har vist seg å påvirke bedriftene og næringslivet positivt. 
Spesielt små virksomheter/ enkeltpersonforetak har stor nytte, næringsmessig og sosialt av 
denne type samlokalisering. HUB Lillehammer har blitt en suksess og et forbilde, og det 
etableres HUB’er oppover Gudbrandsdalen på stadig flere steder. 
 
Øyer har ikke noe slikt næringsfellesskap i dag, og generelt lite næringsbygg basert på utleie 
til flere små virksomheter. Dette kan tiltrekke seg flere. 
 
Rådmannen skal være forsiktig med å støtte enkeltaktører innen næringsbygg for ikke å 
være konkurransevridende. Dette gjelder spesielt støtte til fysiske investeringer i bygg og 
inventar som ikke direkte underbygger prosjektet/aktiviteten. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen er positiv til prosjektet og ønsker å støtte de aktiviteter som kan bidra til å 
utvikle Banken som et næringsfellesskap, men ikke gi tilskudd til fysiske investeringer. Det 
anbefales at det gis tilskudd til postene FOREDRAGSHOLDERE og NÆRINGSTREFF i søknaden. 
Næringsfond med statlig påfyll reduseres fra kr 44.253,- til kr 11.753,-. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. TREBB Eiendom AS gis et tilskudd på kr. 32.500,-. Midlene tas fra næringsfond med 
statlig påfyll. 



  Sak 46/18 

 

 Side 25 av 37   

 

2. Midlene skal brukes på arrangementer for leietagere og næringsdrivende for øvrig, 
og øremerkes kostnader ifm dette. 

3. 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. 

4. 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 - LOKAL HONNING FRA ØYER 
SØKER: ASLAMBEK KHASBULATOV 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/765     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 02.04.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Søker har drevet med honningproduksjon i flere år, og må reise til Ringsaker for bearbeiding 
av honningen. Han har planer om å bygge slyngerom i Øyer med alt nødvendig 
produksjonsutstyr for å øke effektiviteten og leie ut til andre produsenter. Han tenker også å 
øke kraftig produksjonen av honning i Øyer kommune, som senere skal eksporteres over 
hele landet. 
 
Det skal samarbeides med flere birøktere i området, slik at de som har behov for slyngerom 
har det lett tilgjengelig. 
 
Vurdering: 
Det er underdekning av honning nasjonalt, og alle produsenter får levert sin honning enten 
til Honningsentralen eller direkte salg til forbruker. Markedet er meget godt. Honning er 
innenfor regionens satsing på lokalmat, og passer godt inn sammen med de andre aktørene 
som finnes eller er i gang med å etablere seg. 
 
Det omsøkte beløpet er over 50% av prosjektets budsjett og over kr 100.000,- som er 
beløpsgrense for tilskudd jfr retningslinjene for næringsfondet. Rådmannen ønsker likevel å 
støtte prosjektet. 
 
Konklusjon: 
Søknaden innvilges med kr 50.000,- fra kommunalt næringsfond som settes ned fra kr 
651.759,- til kr 601.759,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Aslambek Khasbulatov gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

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. 
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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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FORNYET SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/81     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Fornyet søknad datert 25.04.2018 

 Opprinnelig søknad datert 16.12.2016 

 Vedtak i FSK-sak 8/17, 17.01.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Øyer Fjellstyre arbeider med å legge til rette for sykkelsti mellom Sydda og Brennlia, som er 
en del av sykkeltraseen Hjerkinn – Sjusjøen. Hensikten med dette delprosjektet er å knytte 
sammen Holmsetervegen og Aksjøsetervegen. 
 
Søknaden ble innvilget i januar 2017. Prosjektet er ikke igangsatt og Øyer Fjellstyre rakk ikke 
å søke om utsettelse. Dette er derfor en fornyet søknad. 
 
Vurdering: 
Prosjektet er forsinket, men fortsatt aktuelt. 
 
Konklusjon: 
Fornyet søknad innvilges. Tilskuddet kr 50.000,- er reservert tidligere. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Fornyet søknad innvilges med samme betingelser som i vedtak fattet i FSK-sak 8/17, 
17.01.2017. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2018 
 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/2655     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Søknad fra Øyer Turskiløyper datert 19.04.2018 

 Søknad fra Tretten Vestside datert 06.05.2018 

 Søknad fra Smedpersetra datert 28.11.2017 

 Oversikt fordeling tilskudd pr km 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Det er i budsjettet for 2018 avsatt kr 200.000,- til løypekjøring. Dette fordeles på antall 
kjørte km. Det er 3 aktører som kjører løyper, og det totale antall km er 297,4. Det gir  
kr 672,- pr km. 
 
Vurdering: 
Beløpet er avsatt i budsjettet og det skal søkes årlig om tilskudd. Det er mottatt 3 søknader. 
 
Konklusjon: 
Tilskuddet fordeles ihht vedlagt oversikt. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det tildeles kr 200.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2017/2018. 
2. Tilskuddet fordeles etter vedlagte oversikt. 
3. 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 - SATSING PÅ FJELLANDBRUK I 
LILLEHAMMER-REGIONEN (2017-2019) 
SØKER: NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING INNLANDET 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/731     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Søknad datert 23.03.2018 

 Vedlegg 1 Prosjektskildring 2018 

 Vedlegg 2 Årsrapport 2017 

 Vedlegg 3 Fordyrking i fjellet 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Bakgrunn: 
Norsk Landbruksrådgivning Innlandet søker om kr 22.000,- til prosjektet "Satsing på 
fjellandbruket i Sør-Gudbrandsdal (2017-2019)».Kort beskrivelse av prosjektet: «Prosjektet 
«Satsing på fjellandbruket i Sør-Gudbrandsdal (2017-2019» har som har som mål å motivere 
gardbrukarane for god agronomisk praksis som kan auke grasavlingane på jorda i fjellet. 
Potensialet for avlingsauke på slike areal er stort og det vil sikre grunnlaget for at jordbruket 
i regionen kan ta del i veksten innan mjølk- og kjøtproduksjonar med opphav i lokale 
ressursar. Dei store areala som er dyrka i fjellet, utgjer ein viktig del av inntektsgrunnlaget 
på mange gardsbruk». 
 
Om bakgrunnen for prosjektet skriver søker bl.a: 
«Kommunedelplan landbruk i Lillehammer-regionen (2014-2025) har ei målsetting om at 
næringa skal medverke til å nå målet om auke for norsk landbruksproduksjon med minst 20 
% innan 2030. Grovfôrbasert produksjon står for 85 - 90 % av verdiskapinga i jordbruket i 
regionen (SLF produksjonstilskot 2012 og NLF notat 2012/1). Rundt 20 % (16 000 daa) av 
den dyrka jorda i Gausdal og Øyer ligg over 750 moh». 
 
Vurdering: 
Landbruk er en viktig næring i Lillehammer-regionen og Øyer, og betyr mye for verdiskaping 
og arbeidsplasser. 
 
Det omsøkte prosjektet kan være viktig for landbruket i Øyer, men med de begrensede 
midlene næringsfondet har til rådighet, mener Rådmannen at dette prosjektet ikke kan 
prioriteres. Landbrukssektoren har dessuten mange andre finansieringskilder som kan bidra 
til at dette prosjektet realiseres. 
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Konklusjon: 
Søknaden avslås. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandet avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM BIDRAG TIL ARRANGEMENET FAKKELPRISEN 
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/921     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra styringsgruppa for Fakkelprisen datert 17.4.18 
 
Sammendrag: 
Styringsgruppa for Fakkelprisen 2019 søker Øyer kommune om økonomisk bidrag til 
arrangementet i 2019. Rådmannen innstiller på å avslå søknaden. 
 
Saksutredning: 
Fakkelprisen skal i 2019, for femte gang, arrangere en folkefest i Håkons Hall. Tidligere 
arrangementer (2012, 2013, 2015 og 2017) ble som håpet folkefester med flott stemning i 
sentrum, fakkeltog og vellykkede show i Håkons Hall. Internasjonale og lokale artister godt 
ledet av profesjonell konferansier, skapte en flott fest ved alle arrangementene. 
 
Formålet med prisen er å sette fokus på alt det positive som skjer i distriktet, og gjennom 
dette stimulere til videre engasjement, entusiasme, kreativitet og utvikling.  
 
I 2014, 2016 og 2018 deltes Ildsjelprisen ut. Det er nå besluttet å dele ut 6 priser annet 
hvert år, og Ildsjelpris hvert år fremover. 
 
Det å tilrettelegge og ta vare på de som har pågangsmot og lykkes er viktig. Det bidrar til ny 
vekst og utvikling i distriktet. Fakkelprisen er en heder til regionens gode krefter, og alle 
ønskes velkommen til en festkveld for alle med hjerte for distriktet. 
 
Våren 2018 jobbes det med å finansiere folkefesten for 2019, og det søkes samarbeid med 
de som brenner for distriktet – både offentlige myndigheter og næringslivet. Det søkes 
støtte fra alle berørte kommuner fra Ringebu i nord til Ringsaker i sør, samt regionrådet og 
Oppland fylkeskommune, som det ble gjort ved forrige anledning. 
 
For at dette skal bli det kvalitetsarrangement som regionen fortjener og at det offentlige 
også ser verdien av Fakkelprisen, hvor det blant annet er hverdagsmenneske som skal hylles, 
ber styringsgruppa kommunene anerkjenne disse verdiene og bidra økonomisk til 
arrangementet i 2019. 
 
Styringsgruppa søker Øyer kommune om et tilskudd på kr. 50 000 for 2019. 
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Vurdering: 
Til opprettelsen av Fakkelprisen i 2012 bevilget Øyer kommune kr. 25 000 (FSK-sak 114/11). I 
årene etter har ikke Øyer kommune bidratt økonomisk.  
 
Arrangementet har i løpet av årene bygd seg opp et renommé i distriktet, og prisene som 
deles ut har opparbeidet seg status. Det brukes betydelige ressurser på arrangementet, og 
omfang og nivå er godt etablert. 
 
Tidligere års søknader til Øyer kommune har blitt avvist med begrunnelse om at kommunen 
har betydelige økonomiske forpliktelser, og at det av den grunn ikke finnes rom for støtte til 
Fakkelprisen. Dette må sies å gjelde også for årets søknad. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad om støtte til Fakkelprisen 2019 avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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TILLEGGSBEVILGNING I BUDSJETT FOR 2018 FOR OG UTSKIFTING AV VA-ANLEGG 
ETABLERING AV NYTT GATELYS I BAKKEVEGEN 
 
 

Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/1020     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Budsjett 2018 
Økonomiplan VA 2018-2021 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at det bevilges 3,5 mill kr ekstra  på investeringsbudsjettet for VA 2018 

til utskifting av VA-anlegg i Bakkevegen, og at det bevilges kr 800.000,- for etablering av nytt 

gatelys i forbindelse med utskiftingen av VA-anlegget. 

Saksutredning: 
Kommunestyret bevilget i budsjettet for 2018 midler til utskifting av gatelysarmatur (ca 1,5 

mill kr) og reasfaltering av bl.a. Bakkevegen (ca 1,0 mill kr). I VA-budsjettet for 2018 ble det 

bevilget 4,0 mill kr til rehabilitering av VA-anlegg på Granrudmoen. 

I forbindelse med forestående reasfaltering av Bakkevegen (ca 630 m) er det gjennomført 

en tv-inspeksjon av innvendige avløpsrør og visuell inspeksjon av kummer og vannrør. 

Rørledningsnettet er lagt i siste del av 60-tallet /første del av 70-tallet. Vannledningsrørene, 

som ble benyttet den gang med duktilt støpejernsrør uten innvendig sementmørtelforing, 

har sterk innvendig begroing av rustknoller flere steder. Avløpsrørene i betong viser en 

forvitring av innvendig overflate. Enhet VA konkluderer med at kommunen bør skifte ut hele 

VA-anlegget før vegen asfalteres for å unngå oppgraving kort tid etter reasfaltering. Etter 

reasfaltering bør Bakkevegen kunne stå i 20 – 25 år før neste gang det er behov for 

fullstendig reasfaltering. En utskifting av VA-anlegget i Bakkevegen forventes å koste ca 7,5 

mill kr. 

Gudbrandsdal Energi AS (GE) er blitt forelagt planer for oppgraving i Bakkevegen og vil være 

med å legge nødvendige rør/kabler i grunnen for å fjerne eksisterende luftstrekk. I den 

forbindelse vil det være fordelaktig også etablere nye gatelysmaster med nedgravd 

strømforsyning. Kostnaden for dette anslås til ca  kr 800.000 inkl.mva. Det er ikke vedtatt 

noe budsjett for dette. 

Telenor har via Relacom opplyst at de vil fjerne alle luftstrekk i området i løpet av våren 

2018, da de ikke lenger har behov for dette. 
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Vurdering: 
Finansiering av VA-anlegg: 

En samordnet gjennomføring av rehabilitering av VA-anlegg og asfaltering vil være 

besparende for både selvkostområdet VA og kommunens investeringsbudsjett for veg, da 

asfalteringskostnaden kan deles mellom disse. For å kunne gjennomføre utskifting av VA-

anlegget, er det behov for å øke investeringsbudsjettet for VA i 2018 med 3,5 mill kr.  

Økonomiplanen for VA for 2018-2021 legger opp til en årlig kostnad for 

rehabilitering/utskifting av ledningsnett på Granrudmoen med 4,0 mill kr hvert år i 2018 og 

2019. Det er en mulighet å redusere utskiftingsaktiviteten i 2019 med ca 2,0 mill kr slik at 

den totale økningen for VA sitt investeringsbudsjett over 2 år (2018 og 2019) blir på 1,5 mill 

kr. I økte kapitalkostnader vil dette utgjøre ca kr 105.000,- det første året (2019) (avskrivning 

over 40 år med 3% rente) og til ca kr  45.000,- i 2020 (hensyntatt redusert aktivitet i 2019). 

Finansiering av nytt gatelys: 

GE ønsker å legge ned sine luftstrekk i Bakkevegen samtidig som vi graver for nye VA-

ledninger. I den forbindelse bør det vurderes om en samtidig skal etablere nye 

gatelysmaster og armatur med nedgravd strømtilførsel.  Dersom dette ikke gjøres samtidig, 

vil en ikke kunne få gjort dette på en 20-25 års tid, uten ulemper og ekstrakostnader med 

opptaking/gjenlegging av asfalt.  Innen den tid vil det også bli aktuelt med utskifting av 

dagens trestolper.  Øyer kommune vil etterat luftstrekk for el-forsyning og teleforbindelser 

blir fjernet, stå alene for drift av stolpene. En må forvente en utskifting av trestolpene i 

løpet av en 10-års periode. Dette vil utgjøre en kostnad på ca kr 15.000 pr stolpe inkl.mva, i 

alt ca kr 300.000 inkl. mva. Med nye stålmaster må en forvente en levetid på minst 50 år. 

Armaturer i Bakkevegen er ikke den typen som må skiftes ut i 2018 på grunn av utfasing av 

lyskilde, men disse kan benyttes som erstatning for andre som skal skiftes ut. En kan her få 

en besparelse på ca kr 50.000,- inkl. mva i innkjøp av armaturer (19 stk). Prisoverslaget på kr 

800.000 inkl. mva er prisberegnet ut fra erfaringstall i tilsvarende anlegg, korrigert med den 

besparelsen det gir å gjennomføre dette arbeidet samtidig med det andre gravearbeidet. 

Budsjett for asfaltering 

Med en deltakelse fra VA om asfaltering i Bakkevegen, vil kostnad som belaster vedtatt 

budsjett for asfaltering kunne reduseres med ca kr 500.000 inkl. mva. Rådmannen foreslår 

at vedtatt budsjett opprettholdes og at Prestgardshågån (ca 330m) også asfalteres innenfor 

denne rammen. Alle tomtene langs Prestgardshågån  er nå solgt og hus oppført.  Asfaltering 

ble utsatt ved etablering av området for å spare asfaltdekket for påkjenninger under 

tomteutgravinger og husbygging. 

Et alternativ til beskrevet løsning kan være å utsette asfaltering av Prestgardshågån og 

benytte innsparte midler (ca kr 500.000 inkl.mva) for å dekke mesteparten av kostnaden for 

etablering av gatelys i Bakkevegen. Asfaltering av Prestgardshågån bør da prioriteres i 

budsjettet for 2019. 

Saldo ubundet investeringsfond 1.5.2018 er kr 5 937 000. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1.Kommunestyret øker bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2018 med 3,5 mill kr ekskl. 

mva, til  rehabilitering/fornying av VA-anlegg i Bakkevegen. I økonomiplan 2018-2021 

reduseres investeringsrammen for prosjektet i 2019 med 2,0 mill kr ekskl. mva.  

 

2.Økt bevilgning på 3,5 mill kr i 2018 finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret 

godkjenner økt låneopptak på 3,5 mill kr. Økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet som 

følge av dette hensyntas i budsjett 2019. 

 

3.Kommunestyret bevilger 0,8 mill kr til etablering av nytt gatelys i Bakkevegen. Dette 

finansieres slik:  

a. Mva-kompensasjon investeringer                         kr 160 000 

b. Bruk av ubundet investeringsfond                        kr 640 000 

 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 
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REFERATSAKER - FSK 15.05.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/1017     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/18 Formannskapet 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Brev til Birdingbed AS datert 04.05.2018: SVAR -SØKNAD OM FORLENGET FRIST - 
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


