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FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I  
MJØSBYEN 2022-26 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: 122 &40  
Arkivsaksnr.: 20/2036     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Samarbeidsavtale, godkjent i styringsgruppa 19.2.2021 
2. Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, vedtatt av Fylkestinget i Innlandet 

april 2020  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, høringsuttalelse til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, KST-sak 
30/19. 
 
Sammendrag: 
I tråd med Øyer kommunes innspill til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, der 
Øyer kommune anbefalte at det ble inngått en samarbeidsavtale, anbefaler 
kommunedirektøren at Øyer kommune slutter seg til samarbeidsavtalen for å realisere 
Mjøsby-strategien. 
 
Saksutredning: 
Sekretariatet for Mjøsbysamarbeidet har oversendt et forslag til felles saksframlegg til 
politisk behandling av samarbeidsavtalen til kommunene, Innlandet fylkeskommune og til 
behandling i statlige etater. 
 
Kommunedirektøren har brukt oversendt forslag i sin helhet. 
 
Hensikt med saken 
Følge opp Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Gjøre vedtak om å inngå 
samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen for 5-årsperioden 2022-26. 
 
Bakgrunn 
Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble til gjennom en omfattende kunnskaps-, 
strategi- og dialogprosess i 2017 og 2018 der kommunene, fylkeskommunene og statlige 
etater deltok aktivt. Alle involverte parter har sluttet seg til innholdet i strategien. Strategien 
var på ny oppe til politisk behandling i Innlandet fylkeskommune etter fylkessammenslåingen 
og den ble der vedtatt av fylkestinget i april 2020. 
 
Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen skal legges til grunn for framtidig arbeid med 
samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, men strategien er ikke juridisk 
bindende. Strategien opphever ingen gjeldende planer etter plan- og bygningsloven, men gir 
føringer for framtidige revisjoner av disse. Samtidig gir strategien et betydelig lokalpolitisk 
handlingsrom. I Mjøsbyen samarbeides det om saker det er konsensus om. Strategien har et 
langsiktig perspektiv (2050), mens handlingsprogrammet følger opp strategiene på kort sikt 
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(2019-23) og mellomlang sikt (2024-2033). I alt 20 handlingspunkter inngår i 
handlingsprogrammet. 
 
For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, ble det foreslått å etablere en 
samarbeidsavtale som sikrer fortsatt dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene. Et 
tett samarbeid mellom alle aktørene som har ansvar i areal- og transportpolitikken er 
nødvendig for å nå målsettingene for Mjøsbyen. 
 
Et viktig tema i Mjøsbyen fremover er å samarbeide om å få etablert og utvikle en statlig 
belønningsordning for mellomstore byområder som gir styrket finansiering til å gjennomføre 
transporttiltak som fremmer nasjonale, regionale og lokale mål. 
 
Styringsgruppen for Mjøsbysamarbeidet har nå vedtatt et forslag til Samarbeidsavtale om 
areal- og transportutvikling i Mjøsbyen for perioden 2022-26. Denne sendes nå til politisk 
behandling i kommunene og Innlandet fylkeskommune, og til behandling i statlige etater. 
 
Samarbeidsavtalen vil gjelde i 5 år fra og med 2022. Se samarbeidsavtalen i vedlegg. 
 
Om forslaget til samarbeidsavtale 
Parter i avtalen: Innlandet fylkeskommune, kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, 
Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet. De statlige etatene deltar i samarbeidet i 
kraft av sin sektorkompetanse. I de tilfeller der Mjøsbyen uttaler seg til statlige planprosesser 
vil statsetatene ikke være en del av uttalelsen. 
 
Bakgrunn for avtalen: Areal- og transportpolitikken formes av kommunene, fylkeskommunen 
og av staten. Det er derfor viktig at forvaltningsnivåene samarbeider på grunnlag av felles 
mål og strategier. Areal- og transportpolitikken er viktig for å styrke Mjøsbyens attraktivitet og 
konkurransekraft og for å nå nasjonale, regionale og lokale klima-, transport- og arealmål. 
 
Hensikt med avtalen: Bl.a. Et felles grep på areal- og transportutviklingen, særlig et arbeid for 
å påvirke mulighetene for å etablere belønningsordning / byvekstavtale som kan bidra til å 
finansiere investeringer i infrastruktur og drift av kollektivtrafikken. 
 
Hovedprinsipp for samarbeidet: Til grunn for arbeidet legges vedtatt Felles areal- og 
transportstrategi for Mjøsbyen. Samarbeidet er mellom selvstendige og likeverdige parter. 
Konsensus legges til grunn for anbefalinger og tilrådninger. Samarbeidet baseres på en 
dialog- og kunnskapsbasert tilnærming. 
 
Mål for samarbeidet: Hovedmålet for Mjøsbystrategien er å bidra til en utvikling av en mer 
konkurransedyktig- og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder og 
«grønne reiser». 
 
Oppgaver i samarbeidet: Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen inneholder et 
ambisiøst handlingsprogram, med i alt 20 handlingspunkter. Oppgavene i samarbeidet vil 
hovedsakelig være knyttet til oppfølging av handlingsprogrammet for Mjøsbystrategien. 
Handlingsprogrammet skal følge opp strategiene på kort sikt (2019-23) og mellomlang sikt 
(2024-2033). 
 
Organisering: Det etableres en styringsgruppe med tilsvarende sammensetningen som 
tidligere styringsgruppe for utarbeidelse av Mjøsbystrategien. Styringsgruppen består av 
politisk ledelse i kommuner og fylkeskommune og administrativ ledelse i statlige etater. 
 
Det etableres en fast administrativ samarbeidsgruppe for oppfølgingen av Mjøsbystrategien 
med tilsvarende sammensetning som tidligere prosjektgruppe for utarbeidelse av strategien. 
 
Et fast sekretariat etableres for å sikre økt gjennomføring knyttet til oppfølging av 
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handlingsprogrammet til Mjøsbystrategien og for å drive utviklingsarenaene faglig og politisk, 
forberede kunnskaps- og dialogsamlinger om saker som opptar partnerne i Mjøsbyen. 
 
Økonomi og rapportering: Fra og med år 2022 bidrar Innlandet fylkeskommune årlig med kr. 
500.000,- Hver av kommunene bidrar årlig med en fast sum kr. 50.000,- + et tillegg på kr 2 pr 
innbygger. Dette vil gi en årlig basisfinansiering av samarbeidet på i størrelsesorden 1,4 mill 
kr. Statsetatene forventes å bidra gjennom medvirkning i dialogsamlinger som bidrar til faglig 
utvikling og eventuelt gjennom medfinansiering av utredninger som er relevant for egen part. 
 
Ansvar og forpliktelser: Hver av partene i denne avtalen er forpliktet til å stille til disposisjon 
den nødvendige kompetanse, kapasitet og økonomiske midler som følger av denne avtalen. 
 
Oppsigelse av avtalen: Oppsigelse av avtalen fra en av partene må skje med minst ett års 
varsel gjeldende fra 1. januar. 
 
Endring av avtalen: Hver av partene kan be om revidering av avtalen. Endring av avtalen 
krever tilslutning av samtlige parter. 
 
Avtalens varighet: Avtalen varighet settes i første omgang til 5 år med en felles intensjon om 
å forlenge avtalen. Beslutning om forlengelse av avtalen skal skje senest ett år før avtalen 
utløper. 
 
Ovennevnte oppsummering av innholdet i samarbeidsavtalen bygger på erfaringer fra andre 
tilsvarende samarbeidsavtaler fra andre byområder, bl.a. i Gjøvik Lillehammer og 
Buskerudbyen. Erfaringer fra disse byområdene viser at samarbeid har resultert i bedre 
samordning, styrket finansiering og økt gjennomføringskraft for lokalt ønskede tiltak. 
 
Nærmere om hvorfor er det viktig å samarbeide om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 
Det har betydning når kommunene i en region står sammen om prioriteringer; for eksempel i 
innspill til NTP og i innspill til fylkets handlingsprogram for samferdsel. Samarbeid øker 
sjansen for gjennomslag. Samarbeid i Mjøsbyen utelukker ikke at kommuner også kan 
samarbeide med andre kommuner utenfor Mjøsbyen, f eks når det gjelder samferdselstiltak i 
tilgrensende kommuner og fylker. 
 
Dersom Mjøsbyen skal komme inn i den nye tilskuddsordningen for mellomstore byområder, 
(jfr forslag til NTP 2022-33) må det forutsettes at det er et etablert samarbeid i byområdet om 
areal- og transportutvikling og tiltakspakker for å bedre kollektivtransport, sykling og gange. 
Mjøsbyen samarbeider om felles innspill til Transport- og kommunikasjonskomitéen på 
Stortinget om dette. 
 
Felles overordnede prinsipper for arealutvikling i Mjøsbyen vil kunne redusere konfliktsituasjoner 
i arealpolitikken og øke forutsigbarheten overfor næringslivet. Dette vil kunne 
bidra til økt attraktivitet og styrket konkurransekraft for regionen. 
 
Mjøsbyen vil være en dynamisk samarbeids- og utviklingsarena for partnerne. Innholdet i 
samarbeidet kan utvikle seg over tid. I Mjøsbyen samarbeides det om tiltak det er konsensus 
om mellom partnerne. Hver enkelt kommune vil ha anledning å ta opp tema av regional 
karakter eller tema som er spesielt viktig for den enkelte kommune. 
 
Særskilte innspill fra XX kommune i videre arbeid med areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen: 
F eks viktige vei- og jernbanesatsinger osv… 
 
Forslag til konklusjon: 
1. XX kommune slutter seg til Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 2022-26. 
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2. XX kommunes representant i styringsgruppe og adm. samarbeidsgruppe i 
Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker som er viktige for 
XX kommune, som redegjort for i saken. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Øyer kommunestyre fattet i sak 30/19 følgende vedtak: 

 
 
I Mjøsbyens vedtatte handlingsprogram (kap. 6 i strategidokumentet) omhandler to punkt 
spesifikt Øyer: 
H5 - Interkommunal / regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter. 
Fjellområdene Hafjell, Sjusjøen / Nordseter planlegges gjennom interkommunalt samarbeid / 
regional plan. Dette innebærer både fortetting og stedsutvikling og utvikling av et 
framtidsrettet og samordnet mobilitetstilbud som reduserer behovet for bilbruk internt i og 
til/fra hvert enkelt område. 
 
H15 - Knutepunktutvikling og sømløst transporttilbud. 
Utvikle effektive knutepunkter for sømløs overgang mellom transportformer; herunder 
Elverum, Gjøvik og Lena skysstasjoner, Løten og Raufoss stasjon, og Øyer / Granrudmoen i 
tillegg til allerede planlagte InterCity-stasjoner. 
 
Disse punktene i handlingsprogrammet støtter opp under fokusområdene Øyer kommune 
innga som høringsuttalelse til Mjøsby-strategien. Videre signaliserte Øyer kommune at kun 
en samarbeidsavtale ville sikre at strategien ble vitalisert i handling. 
 
For Øyer er fokuset på fremtidsrettet og samordnet mobilitetstilbud et tema som vil dra 
nytte av et slik strategisamarbeid som Mjøsbyen representerer. Kommunedirektøren mener 
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dette er et tema som bør spilles inn som særskilt viktig tema for Øyer kommune i tiden som 
kommer. Dersom kommunestyret ønsker å spisse denne formuleringen vil dette kunne 
inntas i vedtaket om å inngå et forpliktende strategisamarbeid. 
 
Finansiering av samarbeidet 
Utgifter til deltakelse i Mjøsbyen består av et fast beløp på kr 50 000 og kr 2 pr innbygger. 
For Øyer kommune vil dette årlig utgjøre ca. kr 60 000.  
Kommunedirektøren foreslår at deltakelse finansieres ved bruk av formannskapets 
bevilgningspost i 2021, og at tiltaket innarbeides i økonomiplan 2022-25.  
Formannskapets bevilgningspost er på kr 200 000, og det er tidligere i år gjort vedtak om 
bruk på inntil kr 120 000. 
 
Dersom Øyer kommune inngår samarbeidsavtalen, forplikter dette økonomisk men også 
med kompetanse og kapasitet. Deltagelse inn i både arbeidsgrupper i Mjøsby-samarbeidet, 
samt eventuelle planinitiativ som vil utløse deltagelse fra Øyer kommune på administrativt 
nivå er pr i dag ikke inndekt i bemanningskapasiteten på tjenesteenhet Plan og utvikling. 
Dette må innarbeides økonomiplanen fra 2022 og framover.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommune slutter seg til Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 2022-26.  

2. Øyer kommunes representant i styringsgruppe og adm. samarbeidsgruppe i 
Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker som er viktige for 
Øyer kommune, som redegjort for i saken. 

3. Deltakeravgift finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2021. Fra 
2022 innarbeides deltakeravgift og ressurser til bemanning for oppfølging i 
økonomiplan 2022-25. 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anita Lerfald Vedum 
Konstituert kommunedirektør 
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DRØFTINGSSAK - MOBILITET OG DESTINASJONSUTVIKLING 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1697     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift FSK-sak 51/21, møte 18.05.2021. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har fått overlevert prosjektet ENTRÉ ØYER, og vedtok i sak 51/21 i 
formannskapet sak  18. mai 2021 å bevilge kr 600.000,- til det videre arbeidet. 
 
Næringslivet har over tid uttalt et behov for en rolle som destinasjonsutvikler. 
Hafjell Arrangement AS ble stiftet i 2017, og har 28 aksjonærer, hvorav mange sentrale 
nærings- og reiselivsaktører i Øyer. 
 
Dette selskapet ønsker å ta en aktiv rolle i utvikling av destinasjonen. Det er avholdt et 
eiermøte der dette er presentert. Selskapet kan ansette den nødvendige ressursen til å 
jobbe videre med ENTRÉ ØYER umiddelbart. 
 
En slik ressurs skal jobbe med forankring i næringslivet og relevante offentlige instanser, 
finansiering av videre jobbing og realisering av delprosjektene i ENTRÉ ØYER. 
ENTRÉ ØYER kan være det første konkrete prosjektet som kan medføre en permanent 
destinasjonsutvikler.  
 
Kommunedirektøren ønsker en tilbakemelding fra formannskapet på en slik modell. 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: : EUROSTEEL INSTALLATION AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/1092     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no, mottatt 15.04.2021 
Vedlegg til søknad fra Knut Olsen skatterådgivning, mottatt 13.11.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden om tilskudd på kr 100.000,-. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Eurosteel Installation as er eid av Jan Geisshirt, som er dansk og bosatt i Polen, og dets 
formål er installasjon og teknisk konsultasjon. 
 
For tiden er Knut Olsen enestyre i selskapet, som en midlertidig løsning, men det er avholdt 
generalforsamling hvor Jan Geissirt er valgt som enestyre og daglig leder. Eurosteel Polen ble 
etablert i 1999 av Jan Geisshirt i byen Kielce, som ligger i den sørlige delen av Polen. 
Selskapet har ikke en jevn serieproduksjon, men de jobber på "spesifikk ordre" -basis. Deres 
brede utvalg av maskiner gjør det mulig for dem å produsere nesten alle slags strukturer, fra 
små gjenstander laget på CNC-dreiebenk/fresing til stor tank. 
 
Hva betyr selskapets etablering for Øyer og Norge? 
Basert på tidligere erfaring og drift i Norge, har selskapet budsjettert med en omsetning i 
2021 på 2 millioner euro dvs. ca 21.8 millioner kroner og et overskudd første året på ca. kr. 
1.1 million. Videre forventer de en årlig omsetningsøkning på inntil 15 %, samt 15 % årlig 
økning i antall ansatte, se vedlagt budsjett. Budsjettene anses som realistisk som følge av 
allerede inngåtte kontrakter og tidligere års drift i Norge, men som alle andre virksomheter 
er det usikkerhet og store merutgifter knyttet til covid-19 situasjonen. 
 
Selskapet forventer opptil 20 ansatte som vil ha varierende stillingsprosent i løpet av 2021. I 
første omgang vil dette være polske arbeidere som vil jobbe i Norge på prosjekt rundt i 
Norge. Det antas at det vil bli ansatt flere norske arbeidere ettersom selskapet vokser. For 
ordens skyld gjøres det oppmerksom på at dette dermed ikke vil være arbeidsplasser som 
etableres i Øyer i første omgang. 
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Selskapet er imidlertid skattepliktig til Øyer, og det antas at det vil oppnå overskudd allerede 
for 2020. Selskapet vil også kjøpe en god del tjenester fra Knut Olsen Skatterådgivning som 
regnskapsføring, juridisk rådgivning, skatterådgivning og innrapportering til myndigheter. 
Det antas at dette vil utgjøre en halv stilling, noe som vil kreve nyansettelse raskt. 
 
Eurosteel Installation as vil kjøpe en rekke varer og tjenester rundt i Norge som leie av utstyr 
(stillaser og kraner), hotell overnattinger, kurs for ansatte og kjøp av konsulenttjenester. De 
vil således bidra til å trygge arbeidsplasser rundt i Norge. 
 
Det søkes om kr. 100.000,- i tilskudd. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Selv om selskapet har adresse i Øyer, vil ikke etableringen medføre arbeidsplasser eller 
aktiviteter i Øyer slik det kommer frem i søknaden. Kommunedirektøren ser derfor ikke at 
denne etableringen kvalifiserer for støtte. 
 
Videre er kommunens næringsfond nær oppbrukt. Det gjenstår kr 72.866,- på kommunalt 
næringsfond med statlig påfyll, dette vil ikke bli tilført nye midler i 2021. På det kommunale 
næringsfondet gjenstår det kr 14.290,-. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om tilskudd på kr 100.000,- fra Eurosteel Installation as avslås. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  Henning Holmbakken 
Konstituert kommunedirektør 
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STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - GÅRDSBUTIKK MED LOKALMAT 
SØKER: JOHANNES NERMO 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223 U01  
Arkivsaksnr.: 21/1222     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no, mottatt 25.04.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden om tilskudd til gårdsbutikk med 
lokalmat. Det er ikke midler igjen i næringsfondet. 
 
Saksutredning: 
Nermo Gård har de siste årene hatt utegangsgris på setra inne på Hornsjø som i sin helhet er 
brukt på Nermo Hotell. Det har vært en stadig større etterspørsel etter å få kjøpt produkter 
som blir servert på hotellet. Så som sylte, kjøttkaker, ribbe og ikke minst spekeskinke. Inntil 
Covid-19 inntraff har de ikke hatt mulighet til å selge større kvanta av egenproduserte 
produkter da alt har blitt brukt på hotellet. I forbindelse med myndighetenes innstramming i 
begynnelsen av november 2020 satt de på forholdsvis store lagre med ferdigproduserte 
produkter som var klargjort for julebordsesongen, som det ikke ble noe av. 
 
De valgte da å gå ut i markedet med disse produktene da de var nødt til å se på andre 
inntjeningsmuligheter. Markedet responderte veldig godt og de var heldige og fikk solgt ut 
alt de hadde produsert og klargjort for julebordsesongen. Både lokale og tilreisende 
etterspør lokale produkter og Nermo planlegger å utvikle og utvide med flere typer 
produkter. 
 
På bakgrunn av disse erfaringene, den generelle interessen for lokalmat og Nermos eget 
ønske om å benytte lokale råvarer og egen arbeidskraft enda mer, ønsker søkeren å etablere 
et utsalg i det gamle stabburet som er flyttet nærmere hotellet. Nermo har også begynt å 
dyrke egne grønnsaker i tiknytning til stabburet. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Satsingen på lokalmat er i tråd med regionale satsinger, og et slikt tilbud er helt i tråd med 
hva Øyer trenger mer av. Kommunedirektøren er derfor positiv til søknaden. 
 
Søknaden tilfredsstiller følgende punkter i retningslinjene for næringsfondet: 

 Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, 
markedsundersøkelser og planlegging. 
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 Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre 
bedrifter 

 At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
 Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
 Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, 

spesielt prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 

arbeidsplasser 
 
På tross av det positive i denne søknaden, anbefaler kommunedirektøren at den avslås, da 
det ikke er midler igjen i næringsfondet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om tilskudd til gårdsbutikk med lokalmat fra Johannes Nermo avslås da det ikke er 
midler igjen i næringsfondet. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Konstituert kommunedirektør 
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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1608     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
11/21 Ungdomsrådet 08.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
Investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025 med beskrivelse av prosjekter 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak når fireårsperioden ses under ett.  
 
Saksutredning: 
I henhold til revidert økonomireglement legger kommunedirektøren fram investeringsplan i 
forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen vil bli 
innarbeidet i årsbudsjett 2022 og kommende år. 
 
Kommunens investeringsbehov i planperioden inneholder ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det behov for oppgradering av en rekke kommu-
nale bygg, dette omfatter bl.a. ENØK-tiltak, energiløsninger, ventilasjon og sprinkelanlegg. 
Det er foreslått investeringer i begge kirkene i kommunen i planperioden, dette gjelder eta-
blering av vanntåkeanlegg og andre oppgradering av byggene.  
 
Kommunedirektøren tilrår bygging av fire større kommunale boliger. Dette er en boligtype 
kommunen har behov for, men mangler tilgang til i dag. Med forutsatt støtte fra Husbanken 
vil boligene kunne leies ut til priser som er tilpasset målgruppa. Det legges videre opp til å 
utrede behov for bygging av nye mindre kommunale leiligheter, og herunder selge gamle. 
Her vil en se på finansielle løsninger med Husbanken.  
 
Gang- og sykkelveg langs Sør-Trettenvegen er lagt inn i investeringsplanen i 2023, ut fra det 
siste kostnadsoverslaget som ble utarbeidet. Det forutsettes at tiltaket blir prioritert i 
Handlingsplan for fylkesveger og at kostnadene deles likt mellom kommunen og Innlandet 
fylkeskommune. Øyers andel er i sin helhet lagt inn i 2023, men framdrift er usikkert.  
 
Kommunedirektøren foreslår et forprosjekt i forhold til tilrettelegging av boligtomter på 
Tretten. Det er tidvis etterspørsel etter tomter, men få tilgjengelige. Kommunen eier 20 mål 
som er avsatt til framtidig boligformål. Området er i forlengelse av Stavsjordet boligfelt, og 
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det er tilliggende arealer eid av andre. Forprosjekt anbefales for å ta stilling til kommunens 
rolle i et evt. boligprosjekt.  
 
Det er ikke lagt inn midler til videre utbygging i Trodal, da dette er under utredning for å få 
fram nye kostnadsoverslag. Videre utvikling i Trodal legges fram i egen sak. 
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg. Det er ikke tatt stilling til Tretten renseanlegg 
eller mulighet til økt overføring til Lillehammer, da det fortsatt jobbes i dialog med 
Lillehammer kommune i forhold til dette.  
 
Startlån videreføres med 10 millioner kroner årlig. Begrunnelsen for å holde nye låneopptak 
på dette nivået er at nye finansieringsregler fra bankene krever fullfinansiering av bolig, 
startlån aksepteres ikke som egenandel.  
 
Det legges til grunn at det vil bli innkalt egenkapital til KLP i planperioden på tilsvarende 
nivå som i dag. Begrunnelsen for dette er at pensjonsfondene øker, noe som medfører be-
hov for økt egenkapital gjennom tilskudd fra eierne. Egenkapitalinnskuddet kan ikke låne-
finansieres, og krever finansiering ved overføring fra drift til investering, salgsinntekter eller 
bruk av investeringsfond.  
 
I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. 
kommunestyresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinn-
tekt på 2 millioner kr. Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, 
og det foretas ikke overføring fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024.  
 
Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leiligheter, og det 
ses på finansielle løsninger med Husbanken ved bygging av mindre leiligheter. Øvrig finan-
siering av investeringene er låneopptak.  
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2022-2025 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld). Framlagt plan er 
innenfor handlingsregelen når en ser årene under ett, men pga. at gang- og sykkelveg langs 
Sør-Trettenvegen i sin helhet er lagt inn i 2023 er dette året utenfor handlingsregelen. 
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement. 
 
Innenfor Vann og avløp jobbes det med avklaringer om framtidig renseanlegg, avløpstiltak 
sammen med Lillehammer og ny driftsstasjon i Øyer. Her legges det fram egen sak før kon-
krete investeringsbeløp legges inn i økonomiplanen. 
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2022 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov. Her nevnes at det under ut-
arbeidelse av investeringsplanen har framkommet behov for tiltak for å tilrettelegge for en 
elev som starter på barneskole i Øyer høsten 2022. Her vil det bli framlagt egen sak med 
forprosjektering i 2021 og deretter investeringsbehov når dette er nærmere avklart.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør 
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INSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I PLAN- OG BYGGESAKER 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1655     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Instruks for barn og unges representant i plan- og byggesaker  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

    

Veileder om barn og unge i plan og byggesaker 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal etter plan og bygningsloven § 3-3, sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Kommunedirektøren ber 
kommunestyret ta «Instruks for barn og unges representant i plan- og byggesaker» til 
etterretning.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn/formål: 
Kommunestyret skal etter plan- og bygningsloven § 3-3, sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Intensjonene bak ordningen 
er at vedkommende som har denne rollen skal bidra til at barn og unges interesser skal bli 
bedre synliggjort og ivaretatt i all plan- og byggesaksbehandling. Videre ligger i intensjonen 
at den som innehar funksjonen på et 
tidlig tidspunkt skal gis innsikt og rett til å uttale seg i de deler av saksbehandlingen og 
planleggingen som berører barn og ungdom. 
 
Personen som er pekt ut til å ivareta den særskilte ordningen for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen etter § 3-3 tredje ledd har kun ansvar for å se til at det blir 
gjennomført medvirkning med barn og unge i tråd med loven. Personen/representantens 
uttalelser kan ikke erstatte kravet til medvirkning, og vedkommende har ikke ansvar for 
gjennomføring av medvirkningsprosessen. 
 
Instruks for barn og unges representant i plan- og byggesaker:  
Administrasjonen har utarbeidet instruks for barn og unges representant i plan- og 
byggesaker, se vedlegg 1. Veileder om barn og unge i plan- og byggesaker anbefaler at 
instruksen forankres i kommunestyret. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=rikspolitiske%20retningslinjer
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf
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Organisering: 
Administrasjonen har f.o.m. 1.1.2021 utnevnt aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom fra 
tjenesteenhet Kultur og fellestjenester, som barn og unges representant i plan- og 
byggesaker. Barn og unges representant deltar fast i planforum. 
 
Vurdering: 
For å kvalitetssikre ordningen med barn og unges representant i plan- og byggesaker, 
vurderer kommunedirektøren det som nødvendig å ha en instruks for funksjonen.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ta vedlagte instruks for barn og unges 
representant i plan- og byggesaker til etterretning.  
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Hilde Odden Rom 
Konstituert kommunedirektør 
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SALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1688     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg:  
Situasjonskart. 
Bilder av aktuelt område. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag:  
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å selge et tilleggsareal på om lag 170 m2 til eier 
av tomt med gbnr 102/96 i Tuterudvegen 33 til en sum på kr 50 pr m2. Arealet fradeles og 
sammenføyes med gbnr 102/96. 
 
Saksutredning:  
Eier av Tuterudvegen 33 på Tretten, Oskar Aarnes, ønsker å kjøpe et areal mot sør og et 
areal mot øst i tilknytning til sin tomt. Han ønsker utvidelsen mot sør for å kunne bygge på 
sin garasje og for å pynte opp og vedlikeholde skråningen. Området mot øst ønskes kjøpt for 
å opparbeide og vedlikeholde skråningen opp fra dagens grense. Arealet er regulert som 
friluftsområde, men er i dag ikke tilgjengelig på grunn av helning på terrenget.  
 
Området blir i dag vedlikeholdt av samme grunneier.  
 
Vurdering:  
Utvidelsen ses på som uproblematisk etter dagens arealplan og arealets beskaffenhet. Det 
vil bedre områdets utseende og vil forenkle vedlikeholdet av arealet. Området selges for 50 
pr m2, dette utfra prissetting av tilsvarende områder som ikke er bebyggelig. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Kommunestyret vedtar å selge et tilleggsareal på om lag 170 m2 til eier av tomt med gbnr 
102/96 i Tuterudvegen til en sum på kr 50 pr m2. Arealet fradeles og sammenføyes med gbnr 
102/96. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Odd Magne Tuterud 
Konstituert kommunedirektør 
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OPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1691     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen 
 
Sammendrag:  
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å godkjenne en investering på kr 915.000 til en 
ny løsning for trådløs telefoni og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved 
økt låneopptak. Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med at kommunen skal avvikle den interne telefonsentralen ved Øyer helsehus 
vil det være behov for en ny løsning for trådløs telefoni og varsling av pasientanrop (mobilt 
vaktrom).  Telefonene som benyttes i dag, som er av type Ascom Myco1 og 2, er integrert 
med telefonsentralen og pasientvarslingssystemet. Dagens telefonsentral vil uansett blir tatt 
bort av Telenor i forbindelse med utfasing av fast telefoniløsning tidlig i 2022. 
 
Som løsning velges nå en Ascom Myco3. Myco 3 er en Android Enterprise smarttelefon med 
både WiFi og 4G radio som ivaretar sikkerhetsaspektene til Google for sikker og trygg 
oppgradering med nye versjoner av firmware og software. Enheten har en syklus på inntil 5 
år med sikkerhetsoppdateringer. Myco 3 er basert på Androidplattformen og vil oppleves 
som en hvilken som helst Android mobiltelefon, men smarttelefonen har en del ekstra 
egenskaper som er spesielle da den er utviklet for bruk i helsevesenet.  
 
Kostnaden for dette er beregnet til 915.000 kroner inkl. MVA. Dette inkluderer innkjøp av 29 
stk telefoner med ladeutstyr, endringer i meldingsserver, programmering, idriftsetting samt 
bistand fra Ikomm. Det er også lagt inn 10 % for uforutsatte kostnader. 
 
Investeringen fører også med seg en økt driftskostnad på årlig 85.000 kroner, som tas inn i 
driftsbudsjettet til høsten. 
Oversikt over årlige driftskostnader:  

Aktivitet Ny kostnad EKS: Kostnad 
Serviceavtale Ascom 235 000 115 000 
Serviceavtale Ikomm 102 000 102 000 
Årlig oppgradering utstyr   60 000    60 000 
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Abonnement Telenor   70 000              0 
Driftskostnader dagens sentral             0 105 000 
      
Sum driftskostnader 467 000 382 000 

 
 
Vurdering:  
Kommunen har vært i en prosess med utfasing av eldre telefonsentraler for å få en mer 
fremtidsrettet løsning for både telefoni og pasientvarslingssystem. Den gamle sentralen ved 
Øyer helsehus vil bli koblet ut. Det legges derfor fram sak om tilleggsbevilgning.  
 
Det er også vurdert at det er behov for servicefunksjon 24/7 fra Ascom mot i dag 08.00- 
22.00. Risikoen for bortfall av pasientvarslingssystemet på natt er ikke tilfredsstillende sikret 
i forhold til liv og helse i dag.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 915.000 til en ny løsning for trådløs telefoni 
og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Odd Magne Tuterud 
Konstituert kommunedirektør 
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RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 121 &27  
Arkivsaksnr.: 21/1692     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/21 Formannskapet 15.06.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Kommunedirektørenes forslag til 3:1 digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 
2. 3:1 digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2024 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge 
En offentlig digital sektor – digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019 - 2025 
NOU 2019:9: Fra kalveskinn til datasjø 
 
Sammendrag: 
Felles digitaliseringsstrategi for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal ble vedtatt i 
2017. I denne saken foreslås at kommunestyret vedtar digitaliseringsstrategi for perioden 
2021-2024. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i januar 2017 felles digitaliseringsstrategi for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal for perioden 2017-2020. 
 
Strategien skal rulleres, og kommunedirektørgruppa i Lillehammer-regionen har gitt det 
regionale digitaliseringsstyret i oppdrag å utarbeide dokumentet. 
 
Digitaliseringsstyret har ved revideringen tatt utgangspunkt i struktur og innhold i gjeldende 
strategi. Innholdet er vurdert opp mot endringer i overordnede føringer, rammefaktorer og 
teknologi, samt erfaringer med praktiseringen av etablerte prinsipper. Utfra dette er det 
foreslått endringer for perioden 2021-2024, og disse er løftet opp til den regionale 
kommunedirektørgruppen for vurdering og godkjenning.  
 
Videreføring av en regional strategi krever likelydende vedtak i de tre kommunene. Formelt 
er det den enkelte kommunedirektør som legger saken frem for sitt respektive 
kommunestyre.   
 
Regjeringens overordnede IKT-politikk fremgår av Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital 
Agenda for Norge. Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre 
offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere 
hverdag. Bruk av teknologi og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at det er 
mulig å oppnå begge deler. Av stortingsmeldingen fremgår at offentlig sektor har mye å 
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hente på ytterligere digitalisering av arbeidsprosesser og å drive virksomhetsutvikling 
gjennom digitalisering.  
 
Følgende hovedprioriteringer i Digital Agenda for Norge vil fortsatt være spesielt aktuelle for 
kommunene: 
 

 Brukeren i sentrum 
Ved å ta utgangspunkt i brukernes behov, kan det offentlige i større grad tilby 
tjenester som brukerne har nytte av. Målsettingen er å lage så gode og effektive 
digitale løsninger at de aller fleste velger å benytte seg av disse.  
 

 Styrket digital kompetanse og deltakelse 
Digital kompetanse, fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet, skal styrkes 
for å sikre deltakelse og tillit til digitale løsninger. Digitale tjenester skal være lette å 
forstå og lette å bruke. 
 

 Effektiv digitalisering av offentlig sektor 
Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges og gjennomføres profesjonelt, og 
på en måte som reduserer kompleksitet og risiko og sikrer realisering av gevinster. 
Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte nasjonale fellesløsninger for å lage 
effektive og brukervennlige digitale tjenester for hele offentlig sektor. 
 

 Godt personvern og god informasjonssikkerhet 
Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og 
bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne 
personopplysninger. Informasjonssikkerhet og IKT-sikkerhet er en nødvendig 
forutsetning for tilliten til de digitale løsningene.  

 
Regjeringen har lagt frem en rekke stortingsmeldinger og anbefalinger som både forplikter 
og gir retning for kommunenes digitaliseringsarbeid. Den reviderte strategien ivaretar disse. 
 
Digitalisering handler om å understøtte, forenkle og effektivisere arbeidsprosesser ved bruk 
av teknologi. For kommunene handler det om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive og pålitelige. 
 
Digitalisering er ikke noe nytt for kommunene og det har gjennom en årrekke vært 
gjennomført større og mindre digitaliseringsprosesser. I praksis er digitalisering per i dag et 
element i de fleste større kommunale prosjekter og prosesser. 
 
Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har hatt et formalisert samarbeid innenfor IKT 
og digitalisering siden 2003, som del av 3:1-samarbeidet. Det regionale digitaliseringsstyret 
er prosjekteier og porteføljestyre for regionale digitaliseringsprosjekter og -aktiviteter. 
Denne organiseringen skal sikre effektive beslutningsprosesser knyttet til prioritering, 
oppstart, gjennomføring og avslutning av digitaliseringsprosjekter, samt at gevinster 
realiseres. Digitaliseringsstrategien er et viktig verktøy i prioriteringen av hvilke aktiviteter 
som skal igangsettes og hvilke prinsipper som skal legges til grunn for arbeidet.  
 



  Sak 70/21 

 Side 23 av 27   

Kommunene kjøper IKT-utstyr og -tjenester av Ikomm AS. Dette innebærer blant annet faglig 
og teknisk bistand i prosjekter. Ikomm er en viktig samarbeidspart for 3:1-kommunene i 
digitaliseringsarbeidet. 
 
I et digitaliseringsperspektiv, er Lillehammer-regionen en liten aktør. Det ses derfor på 
muligheter for et utvidet samarbeid og hvilke effekter dette kan gi. Flere kommuner har gått 
inn på eiersiden i Ikomm de senere år, og et utvidet kommunesamarbeid som også 
involverer eierkommuner utover vår region gir ytterligere muligheter for utvikling, samt 
potensielle stordriftsfordeler.  
 
Videre er det igangsatt et arbeid med å etablere et digitaliseringssamarbeid, Digi Innlandet, 
som involverer alle kommunene i Innlandet, og som kan bidra til et løft i arbeidet. KS 
samarbeider også med enkeltkommuner om å utvikle løsninger som kan tas i bruk av alle 
norske kommuner som ønsker det. Øyer kommunestyre har tidligere vedtatt å bidra inn i 
finansieringsordningen som muliggjør slike nasjonale utviklingsprosjekter 
 
Vurdering: 
Regjeringen har høye ambisjoner for kommunene knyttet til digitalisering. Dette innebærer 
bruk av teknologi for å fornye, forenkle og forbedre arbeidsprosesser, med mål om å 
effektivisere offentlig sektor og gi innbyggere og næringsliv en enklere hverdag.  
 
Kommunene i Lillehammer-regionen har sammenfallende utfordringer knyttet til 
kommuneøkonomi og en befolkningsutvikling som på sikt vil gi et misforhold mellom 
andelen arbeidsføre og andelen av befolkningen som er 67 år og eldre. Dette krever 
omstilling i kommunene, både på kort og lang sikt. Det vil bli flere som har behov for 
tjenester og færre til å utføre dem.  
 
Forventningene innbyggere og næringsliv har til kommunene har endret seg i tråd med den 
generelle samfunnsutviklingen. Det etterspørres et vidt spekter av digitale løsninger, der 
innbyggere og næringsliv selv kan forvalte sine interesser på egne premisser. Dette 
innebærer blant annet anledning til å tilegne seg informasjon om kommunens tjenester når 
man ønsker, enkle kanaler for elektronisk kommunikasjon og tilgang til 
selvbetjeningsløsninger. Digitalt førstevalg er en føring fra statlig hold som innebærer at 
digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog, og der innbyggere aktivt 
må reservere seg mot digital kommunikasjon med sin kommune.  
 
For å lykkes med målsetninger knyttet, er kommunene helt avhengige av at innbyggerne 
faktisk velger å benytte de digitale løsningene som utvikles. Dette vil blant annet avhenge av 
at løsningene baserer seg på reelle behov og ønsker fra innbyggere, næringsliv og andre 
aktører, brukervennlighet og tilliten til at personopplysninger forvaltes på en tilfredsstillende 
måte. Brukerperspektivet er således sentralt. De av våre innbyggere som ikke har 
tilstrekkelig digital kompetanse til å benytte seg av digitale løsninger, skal få god bistand og 
oppfølging fra kommunen. 
 
Kommunens medarbeidere kan ikke løse sine oppgaver uten gode og effektive digitale 
løsninger. Dette omfatter både fysisk utstyr og programvare. Måten oppgavene løses på er 
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sentral for effektiviteten og kvaliteten, og digitalisering innebærer å fornye, forenkle og 
forbedre disse arbeidsprosessene.  
 
Digitalisering er svært ressurskrevende for kommunene, både når det gjelder menneskelig 
innsats og økonomiske investeringer. Det er derfor svært viktig at prosjekter og aktiviteter er 
grundig vurdert før de igangsettes. En felles digitaliseringsstrategi for kommunene Gausdal, 
Lillehammer og Øyer skal sikre at våre overordnede målsetninger ligger til grunn for 
utviklingen, at vi har et tilstrekkelig fremtidsperspektiv, at aktiviteter både enkeltvis og 
samlet trekker i den retningen vi ønsker, samt at arbeidet gir gevinster som realiseres.  
 
Digitaliseringsstrategien som legges frem for politisk behandling er i tråd med statlige 
føringer og anbefalinger. Videre er den sett i sammenheng med regional næringsplan som er 
vedtatt av kommunestyrene i 2021. Ved rulleringen er det tatt utgangspunkt i gjeldende 
strategi. Erfaringen er at denne har fungert godt som styringsdokument i forbindelse med 
prioriteringer av prosjekter og aktiviteter på overordnet nivå. Strukturen er videreført, da 
den anses som pedagogisk og brukervennlig. Innholdet er imidlertid noe revidert som følge 
av utviklingen siden gjeldende strategi ble vedtatt i 2017, samt behov for tydeliggjøring av 
enkelte prinsipper. 
 
I den reviderte strategien er det satt følgende overordnede målsettinger for 
digitaliseringsarbeidet: 
 

 Vi skal være aktive bidragsytere i arbeidet med å bygge en fremtidsrettet og 
kostnadseffektiv digital offentlig sektor. 

 Vi benytter digitalisering til å utvikle en mer bærekraftig tjenesteproduksjon og gode 
levekår. 

 Digitaliseringsarbeidet skal bidra til en enklere hverdag for de som benytter seg av 
kommunens tjenester. 

 
Endringene i ny strategi er i hovedsak: 

 Tilpasning til nye statlige føringer og anbefalinger, samt noen tekstlige justeringer. 
 Fokus på nye samarbeidspartnere i digitaliseringsarbeidet, da vår region er en liten 

aktør. 
 Fokus på samskaping mellom kommunen, innbyggere, næringsliv, akademia, 

frivilligheten og andre interessegrupper for å i fellesskap nå målene som er satt. 
 Økt fokus på deling og gjenbruk av data, slik at medarbeidere kan utføre sine 

oppgaver og innbyggere/næringsliv kan ivareta sine interesser på en mer effektiv 
måte. Dette skal selvsagt skje innenfor rammene for informasjonssikkerhet og 
personvern. 

 Introduksjon av Smartby-konseptet. Dette er omtalt i gjeldende strategi, men Øyer 
kommune har per i dag ikke deltatt i konkrete prosjekter knyttet til dette.  

 Ytterligere forsterket fokus på å ta ut gevinster av digitaliseringsarbeidet. Gevinster 
kan være økonomiske besparelser, økt kvalitet i tjenestene, raskere saksbehandling, 
enklere tilgang til informasjon, økt grad av innsyn i egne personopplysninger og 
mulighet for å gjenbruke data som allerede er samlet inn.  

 Det digitale systemet Framsikt benyttes som plattform for strategien. Dette er en 
web – løsning og vil gjøre strategien lett tilgjengelig. 
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En vesentlig forutsetning for å lykkes med digitalisering og da særlig i et brukerperspektiv, er 
at den digitale grunninfrastrukturen er av tilstrekkelig høy kvalitet. Konkret betyr dette at 
effektive digitale løsninger og digital deltakelse forutsetter tilfredsstillende tilgang til 
internett i hele regionen. Dette er ikke tilfelle per i dag. Implementering av 
digitaliseringsstrategien kan ikke vente til denne forutsetningen er oppfylt, men Øyer 
kommunestyre har inneværende periode fokus på økt grad av bredbåndsdekning. 
 
Den digitale utviklingen medfører et behov for forsterket fokus på informasjonssikkerhet og 
personvern. Det er etablert et regionalt prosjekt innenfor dette området, med 
styringsgruppe og prosjektgruppe. Prosjektet har blant annet som mål å utarbeide nye 
styringsdokumenter og sikre tilstrekkelig kompetanse og oppmerksomhet i organisasjonene. 
Regionen har også felles personvernombud som bidrar inn i dette prosjektet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
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