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KOMPENSASJONSORDNING 3.RUNDE - DISPONERING AV MIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
datert 25.06.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. FSK-sak 27/21 Utlysning – Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
februar 2021 

2. FSK-sak 33/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler april 2021 
3. FSK-sak 47/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler april 2021 
4. FSK-sak 48/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler april 2021 
5. FSK-sak 50/21 Tildeling av ekstraordinære næringsfondsmidler mai 2021 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler å lyse ut kr 675.000 til lokale virksomheter etter at kom-
munen har fått midler til 3. runde av kompensasjonsordningen. Kr 500.000 anbefales til-
bakeført kommunalt næringsfond, og kr 300.000 anbefales tilbakeført kommunens dispo-
sisjonsfond.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i brev datert 25.06.21 fått tildelt kr 1.475.000,- i 3. runde av statlig 
kompensasjonsordning til næringslivet i 2021. 
 
Kommunen har tidligere i år mottatt kr 5.030.491,- i runde 1 og 2, samt at det ble tilført  
kr 500.000,- fra eget næringsfond og kr 300.000,- fra kommunens disposisjonsfond, slik at 
sum tildelte midler til næringslivet innenfor denne ordningen i 2021 er kr 5.830.941,-. 
 
I 2020 mottok Øyer kommune kr 2.076.000,- som ble fordelt.  
 
Situasjonen i næringslivet i kommunen, spesielt i reiselivet, har bedret seg etter en god 
sommersesong. Imidlertid er det for tidlig å si at alt er tilbake til det normale, da mange har 
tæret på egenkapital og oppsparte reserve, slik at vi er avhengig av en normalisering utover 
høsten og ikke minst en god vintersesong. Det kan være lurt å avvente situasjonen litt, og se 
an behovet utover høsten. 
 
Konklusjon 
Siden signalene fra næringslivet er at situasjonen ikke er prekær, foreslår kommunedirektør-
en at kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet og kr 300.000,- tilbakeføres 
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det kommunale disposisjonsfondet. I FSK-sak 50/21 var det forutsatt tilbakeføring til 
disposisjonsfond hvis kommunen mottok ytterligere midler.  
 
Resterende kr 675.000,- lyses ut på samme grunnlag som runde 1 og 2 og tildeles virksom-
heter som er rammet av smitteverntiltak og kan dokumentere omsetningssvikt og svak 
likviditet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner: 

o Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet 
o Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet 
o Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2 

 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: SKRIVERFORM AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/2262     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 17.08.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Skriverform AS et tilskudd på  
kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Skriverform AS er en bedrift med 11 ansatte som har lykkes godt i sin nisje med produksjon 
av høykvalitets støpeformer. 
 
Bedriften har i mange år hatt stabil omsetning og resultat. For å sikre en fremtidig trygg og 
god arbeidsplass for de ansatte, og forhåpentligvis kunne skape flere arbeidsplasser, må 
bedriften utvikle seg videre. Skriverform AS trenger en strategi for å nå de mål og krav som 
settes. Kundene stiller stadig nye krav til kvalitet, leveringstid og funksjoner. For å møte disse 
kravene og for å kunne konkurrere med andre tilbydere må bedriften løftes. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Skriverform AS er en viktig bedrift som viser vilje og evne til utvikling, noe som er nødvendig 
for å hevde seg i konkurransen. Kommunedirektøren er derfor positiv til å støtte bedriften. 
 
Prosjektet tilfredsstiller følgende kriterier: 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette vedtaket, dersom det får tilbakeført midler fra 
Covid-19 fondet, ha en saldo på kr 304.290,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Skriverform AS gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 
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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. 

4. Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som 
forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

5. Vedtaket forutsetter tilbakeføring av midler fra Covid-19 fondet til det kommunale 
næringsfondet. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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TV-AKSJONEN 2021: OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE OG BIDRAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: X03  
Arkivsaksnr.: 21/2222     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 20.04.2021: TV-aksjonen 2021 - Anmodning 

til ordfører om å opprette kommunekomité. 
 Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 11.08.2021: TV-aksjonen 2021 - Oppfordring 

til bidrag. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår at det opprettes en kommunekomité som består av 
ressurspersoner fra kommunen. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å 
gjennomføre TV-aksjonen 2021. 
 
Kommunedirektøren tilrår en bevilgning på kr 20.000,- til årets TV-aksjon, dette er på 
samme nivå som de siste årene.  
 
Saksutredning: 
TV-aksjonen NRK 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Årets aksjon har 
fått navnet «Barn, - ikke brud». 
I brev fra Statsforvalteren i Innlandet 11.08.2021 står det bl.a.: 
«I år går TV-aksjonen av stabelen 24. oktober og Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap 
er formålet. Hvert tredje sekund blir ei jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap 
bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre 
millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap der vi vet vi kan gjøre en forskjell. TV-
aksjonsmidlene går til kampen mot barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi og Niger. 
Sammen skal vi gi jenter mulighet til å velge sin egne framtid». 
 
I brev fra Statsforvalteren i Innlandet 20.04.2021 står det bl.a.: 
«Med TV-aksjonen bidrar vi som nasjon til ulike bærekraftsmål hvert år. TV-aksjonen er 
derfor et godt verktøy der lokalt engasjement bidrar til endringer globalt. Den lokale 
mobiliseringen for TV-aksjonen gjør verden til et litt bedre sted hvert eneste år. Dette er det 
god grunn til å være stolt av. 
 
Kommunekomitéene er helt avgjørende for en vellykket TV-aksjon. Mobilisering av 
bøssebærere og samhandling mellom det offentlige, frivilligheten, skoler og næringslivet gir 
fantastiske resultater år etter år». 
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TV-aksjonsarbeidet i Innlandet ledes av Statsforvalteren i Innlandet og de ber om hjelp til å 
opprette en komité i den enkelte kommune. Ordførerne står fritt til å forespørre de 
organisasjoner og personer de ønsker skal delta. 
 
Pandemiens utvikling vil avgjøre hvordan årets TV-aksjon vil bli gjennomført. Det planlegges 
for en dør-til-dør-bøsseaksjon i år. Den digitale bøssa vil bli et ekstra supplement til å 
engasjere enda flere. 
 
Kommunens bidrag til TV-aksjonen dekkes av Formannskapets bevilgningspost som settes 
ned fra kr 20.000,- til kr 0,-. 
 
Vurdering: 
Den årlige TV-aksjonen er en nasjonal dugnad. Øyer kommune ønsker å gjøre sitt til at alle 
husstander i kommunen blir besøkt for å sikre størst mulig bidrag fra vår kommune. For å få 
til dette er det nødvendig å komme tidlig i gang med planleggingen. Det er takket være alle 
frivillige bøssebærere at vi høster de gode bidragene.  
 
Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere. Kommunedirektøren anbefaler at daglig leder i Øyer-
Tretten frivilligsentral velges inn i komiteen da frivilligheten er en viktig del av 
gjennomføringen av den årlige TV-aksjonen. Tidligere år har ordfører, varaordfører og en 
representant fra opposisjonen deltatt i kommunekomitéen. Kommunedirektøren foreslår at 
ordfører og en representant fra opposisjonen er tilstrekkelig når sammensetningen endres. 
 
Det er hensiktsmessig at kommunekomitéen gis fullmakt til planlegging og gjennomføring av 
TV-aksjonen 2021. 
 
Kommunedirektøren anbefaler Øyer kommune å bevilge kr 20.000,- til TV-aksjonen 2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2021:  
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Et medlem fra opposisjon AP/H: ……..  
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.  

2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2021. 
3. Øyer kommune bevilger kr 20.000,- til TV-aksjonen 2021 som har fått navnet «Barn, - 

ikke brud». Utgiften dekkes av formannskapets bevilgningspost. 

 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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KULTURSTRATEGI FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021 - 2025: HØRINGSUTTALELSE 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2443     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Innlandet fylkeskommune: Høringsbrev vedlagt forslag til kulturstrategi, datert 

10.06.2021. 
2. Lillehammer-regionen Interkommunalt politisk råd (IPR): Saksframlegg – Høringsuttalelse 

– Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune (rådsmøte 10.09.2021). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta høringsuttalelsen til kulturstrategi for 
Innlandet fylkeskommune 2021 – 2025 (2031), slik den framgår i saksframlegget til IPR. 
  
Saksutredning: 
Innlandet fylkeskommune har sendt kulturstrategi for fylkeskommunen 2021 – 2025 (2031) 
på høring med frist 15.09.2021. Regionkoordinatoren har samordnet arbeidet med 
uttalelsen, det er blant annet innhentet innspill fra de tre kommunene.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer og rår kommunestyret til å slutte 
seg til forslaget til høringsuttalelse slik den er lagt fram for IPR.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse til Kulturstrategi for Innlandet 
fylkeskommune, slik denne framgår av saksframlegget til Lillehammer-regionen 
Interkommunalt politisk råd.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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SOLSKJERMING KOMMUNALE BYGG 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2463     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår å slå sammen bevilgningene til investeringsprosjekt 001331 
Tingberg solavskjerming og 0011335 Solavskjerming Granrudtorget til et felles prosjekt; 
Solskjerming kommunale bygg. 

Saksutredning og vurdering: 
Det er bevilget kr 150 000 til solskjerming på Granrudtorget i investeringsbudsjett 2021. 
Investeringsbudsjettet ble utarbeidet og vedtatt våren 2020. Etter at Øyer kommune fikk 
tildelt vedlikeholdsmidler i forbindelse med covid-19-situasjonen i 2020 ble solskjerminga på 
Granrudtorget gjennomført på slutten av året for et vesentlig lavere beløp.  

I investeringsbudsjett 2021 er det bevilget kr 700 000 til solavskjerming på Tingberg. Her er 
det avholdt konkurranse, hvor det kom inn tre tilbud. Det er i tillegg innhentet priser på 
elektroarbeider fra rammeavtalepartener. Samlet kostnad for prosjekt vil overstige bevilget 
budsjettramme med kr 80 000.  

Kommunedirektøren foreslår at de to solavskjermingsprosjektene slås sammen til ett 
prosjekt; Solskjerming kommunale bygg. Samlet bevilgning blir da kr 850 000, hvor kr 
780 000 benyttes på Tingberg og resterende til solskjerming i kommunale boliger.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner at bevilgninger til investeringsprosjekt 001331 på kr 700 000 og 
investeringsprosjekt 001335 på kr 150 000 slås sammen til ett felles prosjekt; Solavskjerming 
kommunale bygg.  

 
Åsmund Sandvik Odd Magne Tuterud 
Kommunedirektør 
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INNFØRING AV HELSEFELLESSKAP INNLANDET 
AVTALE TIL VEDTAK 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G01  
Arkivsaksnr.: 21/2095     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Meld. St. 7 (2019-2023) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-
20192020/id2678667/  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta at Øyer kommune gjennom Helseregion Sør-
Gudbrandsdalen inngår i Helsefelleskap Innlandet. Helsefellesskapet er den nye 
samhandlingsmodellen for samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i 
opptaksområdet.  
 
Saksutredning: 
Etableringen av Helsefellesskap Innlandet vil bidra til en mer likeverdighet i samhandlingen 
mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i opptaksområdet. Det anbefales derfor at 
Øyer kommune støtter etablering av Helsefellesskap Innlandet mellom Sykehuset Innlandet 
HF og de 42 kommunene som utgjør helseforetakets opptaksområde. Denne strukturen er 
anbefalt av Overordnet samarbeidsutvalg (OSU - dagens samarbeidsorgan) og KS. 
 
Bedre forankrede beslutningsprosesser med sterkere gjensidig forpliktelser er noe av 
intensjonene bak etableringen av Helsefellesskap Innlandet. Det anbefales derfor at 
kommunen slutter seg til konsensusprinsippet som innebærer at beslutninger det er enighet 
om i helsefellesskapet vil forplikte kommunen. Helsefellesskapet kan ikke forplikte 
kommunene i prinsipielle saker. 
 
Det er nødvendig å ha et velfungerende sekretariat for å sikre åpenhet og legitimitet i 
beslutningsprosessene. Det foreslås at derfor at kommunene i Innlandet i fellesskap 
finansierer en interkommunal samhandlingsressurs i 100% stilling. Ressursen vil fungere som 
kommunens/helseregionens kontaktpunkt i Helsefellesskapet og som et bindeledd mellom 
arbeidsutvalget og helseregionene. Ressursen vil bistå regionene/kommunene med å 
etablere gode samarbeidsstrukturer, identifisere utviklingsområder og bistå med å 
implementere satsninger i helseregionene. Finansieringen av denne er delt mellom 
kommunene og et statlig tilskudd. For kommunenes del foreslås det en fast kostnad pr 
kommune på kr 5000,- og et kronebeløp pr. innbygger estimert til Kr. 2,50,- pr. innbygger, 
gjeldende fra budsjettåret 2021. For Øyers del vil dette utgjøre ca kr. 18 000 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
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Figur 1: Helseregioner i Innlandet: 
1: Helseregion Nord-Gudbrandsdalen, 2: Helseregion Nord-Østerdal, 3: Helseregion Sør-Østerdal, 4: Helseregion 
Hamarregion, 5: Helseregion Gjøvikregion, 6: Helseregion Valdres, 7: Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
 
Fakta 
Samhandlingsreformen fra 2012, og innebar blant annet at kommunene og helseforetakene 
ved lov ble pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Det er kommunestyret selv som vedtar 
samarbeidsavtalene. 
 
Samhandlingsreformen er forsket på og evaluert i flere instanser og prosesser, og viser at 
intensjonen med reformen ikke er nådd. Det erkjennes at partene i liten grad er 
likestilte, noe som påvirker fokus i samhandlingen. 
 
For å få mer likeverdighet mellom partene foreslo derfor regjeringen en endring. I oktober 
2019 inngikk regjeringen og KS en avtale om innføring av helsefellesskap, for å skape en 
mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste – «pasientens helsetjeneste». 
 
«Regjeringen og KS anbefaler at kommuner og helseforetak innretter sitt samarbeid i tråd 
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med prinsippene som helsefellesskapene skal bygge på, eller treffer beslutninger om dette, 
innen utgangen av 2020.» 
 
I Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP meld.st.7 (2019-2020)) beskrives Helsefellesskap 
som en samarbeidsstruktur mellom likestilte partnere. Representanter fra kommunene, 
helseforetaket, fastleger og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene 
sammen. 
 
Helsefellesskapene skal bygge på følgende prinsipper som er nedfelt i samarbeidsavtale 
mellom KS og regjeringen: 
 En tydelig samarbeidsstruktur 
 Felles planlegging – konkrete avtaler om utvikling og planlegging av tjenestene 
 Samordning – kommunene stiller i samarbeidsutvalg på vegne av flere kommuner 
 Mer forpliktende beslutningsprosesser – konsensusbeslutninger som forplikter partnerne 
 Sekretariat – virkemiddel for å sikre åpenhet og legitimitet i beslutningsprosessene og 
 oppnå konsensus 
 Tydelige prioriteringer 
 Felles virkelighetsforståelse 
 Lokale tilpasninger – rom for ulik organisering og lokale løsninger mellom kommuner og 

helseforetak for å skape likeverdige tjenester 
 Neste Nasjonale helse- og sykehusplan skal bygge på innspill fra helsefellesskapene. 
 
I avtalen mellom Regjeringen og KS, er det særlig fire pasientgrupper som skal prioriteres: 
 barn og unge 
 personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet 
 skrøpelige eldre 
 personer med flere kroniske lidelser 
 
I tillegg peker avtalen på følgende satsingsområder som skal ha fokus i Helsefellesskapet; 
 Kompetanse – felles strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseoverføring 

mellom forvaltningsnivåene 
 Digitalisering – konkretisere felles mål for bruk av teknologi i pasientbehandling 
 Prehospitale tjenester – felles gjennomgang for å forbedre samhandlingen rundt 
akuttmedisinske tjenester 
 
Avtalen oppfordrer kommunene og helseforetaket til å inngå en konkret avtale om hvordan 
de skal drive felles planlegging og utvikling av tjenesten i helsefellesskapet. Det ligger til det 
årlige Partnerskapsmøtets (helsefellesskapets øverste nivå) mandat å peke på aktuelle 
satsingsområder for Helsefellesskap Innlandet. 
 
Struktur for helsefellesskapet 
Nasjonal helse- og sykehusplan har foreslått en struktur for hvordan partene skal samhandle 
på tre nivåer. Med utgangspunkt i denne strukturen har arbeidsgruppen utviklet en modell 
tilpasset for Innlandet: 
 Partnerskapsmøte – skal beslutte handlingsplan for Helsefellesskapet. For 

Innlandet foreslås det å dele partnerskapet i to møter; regionale dialogmøter og ett 
administrativt møte. I de regionale møtene møter politisk og administrativ ledelse fra 
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kommuner og sykehus, for informasjonsutveksling og dialog. I det administrative 
møtet deltar administrativ toppledelse fra kommuner og sykehus. 

 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) - erstatter dagens OSU. SSU skal bidra til å 
identifisere strategiske utfordringer på helseområdet og gi innspill til 
partnerskapsmøte, være et initierende og koordinerende organ i saker som gjelder 
strategisk utvikling av helsetjenestetilbudet i Innlandet og legge til rette for 
forutsigbare og transparente beslutningsprosesser. Skal bidra til at kommunene og 
helseforetaket er samordnet internt. Deltakere er sektorledere/kommunalsjefer og 
divisjonsdirektører fra SI.  

 Faglige utvalg (FU) – erstatter dagens GSU og kliniske samarbeidsutvalg. Faglige 
utvalg vil bli nedsatt av SSU ut ifra behov og prioriterte temaer og vil få konkrete 
mandater å jobbe etter. FU vil få sentrale funksjoner innen planlegging, utvikling og 
koordinering av samhandlingsarbeid innenfor egen region og kommuner. Deltakere 
blir representanter og fagressurser fra helseregionene og SI (avhengig av temaer) FU 
vil rapportere til sekretariat/ arbeidsutvalg og videre til SSU. Sekretariatet vil på 
vegne av SSU få en rolle, sammen med representantene i FU i gjennomføring, 
oppfølging og forankring av arbeidet som er gjennomført. 
 

 
Figur 2: Møtestruktur Helsefellesskap Innlandet 

 
Nasjonal helse- og sykehusplan tydeliggjør at fastleger og brukerrepresentanter skal inn på 
alle nivå. 
 
Beslutningsmyndighet 
Forslag om etablering av konsensusprinsipp innebærer at kommunene og sykehuset får en 
plikt til å følge opp de vedtak som fattes i Helsefellesskapet når det er enighet. Prinsipielle 
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beslutninger skal fattes av kommunene selv og Sykehuset Innlandet. 
 
Konsensusprinsippet innebærer ikke at kommunene frasier seg myndighet til 
Helsefellesskapet, men det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring 
av saker, om nødvendig i kommunestyret. Den interkommunale samhandlingsressursen og 
de kommunale representantene i helsefellesskapet vil ha et ansvar for å sikre at 
kommunene de representerer har formidlet sitt syn i forkant av at sakene behandles, og at 
de ivaretar kommunenes syn i saksbehandlingen. 
 
Sekretariat 
Avtalen mellom Regjeringen og KS viser til at et velfungerende sekretariat er et viktig 
virkemiddel for å sikre åpenhet og legitimitet i beslutningsprosessene. Det foreslås derfor 
at kommunene i Innlandet i fellesskap finansierer en interkommunal samhandlingsressurs i 
100% stilling. Ressursen vil fungere som helseregionenes kontaktpunkt i Helsefellesskapet 
og som et bindeledd mellom arbeidsutvalget og helseregionene. Ressursen vil bistå 
regionene/kommunene med å etablere gode samarbeidsstrukturer, identifisere 
utviklingsområder og bistå med å implementere satsninger i helseregionene. SI på sin side 
vil også stille med en tilsvarende ressurs i sekretariatet. 
 
Den kommunale samhandlingsressursen vil bidra til sammenheng mellom nivåene i 
Helsefellesskap Innlandet, samt være en viktig bidragsyter inn i arbeidsutvalget. 
Etablering av interkommunal samhandlingsressurs, som er likestilt med 
samhandlingsrådgiver i sykehuset, er et nødvendig grep for å få en tydeligere involvering fra 
kommunene i samhandlingsarbeidet og saksforberedelser. 
 
Finansiering 
En interkommunal samhandlingsressurs krever finansiering fra kommunenes side, som ikke 
er etablert i dagens samhandlingsstruktur. En 100 % ressurs er nødvendig, jamfør antall 
kommuner i opptaksområdet, et stort geografisk område og flere helseregioner som inngår i 
vedkommende ansvarsområde. En startfinansiering pluss fordeling etter innbyggertall vil 
bety et relativt lite tilleggsbeløp for den enkelte kommune. For kommunenes del foreslås det 
en fast kostnad pr kommune på kr 5000,- og et kronebeløp pr. innbygger estimert til Kr. 
2,50,- pr. innbygger. 
 
Fastleger og brukerrepresentanter 
I avtalen mellom KS og Regjeringen beskrives det at fastleger og brukerrepresentanter skal 
delta på alle nivå. Arbeidsgruppen har pr i dag ikke kommet med et endelig forslag for 
hvordan dette kan løses i Innlandet. Begge grupper er i dag representert i OSU, hhv via 
praksiskonsulentordningen (finansiert av sykehuset) og gjennom Sykehuset Innlandet sitt 
brukerutvalg og en brukerrepresentant fra kommunal side. Arbeidsgruppen ønsker å utrede 
denne representasjonen ytterligere gjennom 2021 og vil komme tilbake til kommune-
styrene senest mars 2022 med forslag til finansieringsmodell for disse ordningene. 
 
Strukturen som er foreslått for Helsefellesskap tilrådes fra et samstemt OSU. Det synes å 
være et godt utgangspunkt for en mer likestilt samhandling enn dagens struktur. Det ligger 
også i arbeidsgruppens forslag at Helsefellesskap Innlandet skal evalueres etter 12-18 
måneders drift. Helsefellesskapet vil hvert år sende en årsrapport til kommunestyrene og 
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styret i Sykehuset Innlandet. Denne saksfremstillingen er behandlet i KS Fylkesstyre og KDU i 
januar 2021. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune imøteser en ny organisering av samhandlingen med Sykehuset Innlandet HF. 
For å kunne møte framtidens utfordringer må kommune og helseforetak jobbe som 
likeverdige partnere i oppgaveløsningen.  
 
Øyer kommune har vært en del av Helseregion Sør-Gudbrandsdal siden opprettelsen 
gjennom TRUST-prosjektet i 2010. Helseregionen har utgangspunkt i avtaler om 
interkommunale samarbeid innen helse og omsorg, med vertskommunesamarbeid om bl.a. 
legevakt, pasientjournal, frisklivssentral, mm. Det er også etablert nettverkssamarbeid for 
bl.a. demens, rehabilitering og ernæring.  
 
Samhandling med sykehus/helseforetak har ikke vært en del av HSG sitt arbeid tidligere, 
avtalene om dette har ligget på den enkelte kommune. Deltakelse i OSU/GSU har heller ikke 
vært forankret i HSG, selv om saker som behandles i disse forum har vært gjenstand for 
diskusjon. Innretning mot Helsefellesskap Innlandet krever derfor en gjennomgang av 
avtaleverk, mandat og myndighet for HSG til å handle på vegne av deltakerkommunene. 
Saker av prinsipiell karakter må behandles i hver enkelt kommune, men med strukturen som 
er foreslått vil møtehyppigheten og sakskompleksiteten til tider medføre at beslutninger må 
fattes i formøter i HSG. Konsensusprinsippet skal sikre at en enkelt kommune kan blokkere i 
enkeltsaker, og dette krever gode forberedelsesmøter slik at alles interesser kan bli ivaretatt. 
Kommunedirektøren mener derfor at det er viktig at ansvar og myndighet til å fatte 
beslutninger på disse områdene delegeres til Øyer kommunes representant i HSG, og videre 
til representant fra HSG i Helsefellesskapets møtestruktur (figur 2). 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 

Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet. 
 
2. Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdalen» 

(HSG), etter forslag i figur 1. Dette er en formalisering av tidligere samarbeid. 
 
3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan 

ikke binde kommunene i prinsipielle spørsmål. 
 
4. Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% 

stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil bidra med delfinansiering av 
interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. 
innbygger (2,50 for 2021). 

 
5. Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren ansvar for å sikre deltakelse i 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, samt delegering av ansvar for representasjon i 
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Helsefelleskap Innlandet derfra. I dette ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i 
HSG til å inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes representant til HSG gis 
myndighet til å fatte avgjørelser i HSG ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, 
eller saker som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal fortsatt sendes til 
politisk behandling. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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Vedlegg: 
Forprosjekt bekkeåpning Trodalsbekken, Skred AS, 25.01.2021   
Uttalelse fra NVE e-post av 30.08.2021  
Forslag til ny trase for tverrveg (tverrforbindelse Langvik-Trodal) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 121/18 Trodal boligfelt, Status og videre fremdrift 
Info-sak KST februar 2021, Trodal boligfelt, status pr februar 2021. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren har forsøkt å finne tiltak for å redusere konsekvensene av tiltak for 
flomsikring etter innsigelse fra NVE i forslag til reguleringsplan fra 2019.  
 
Nedenfor beskrevne tiltak med reåpning av Trobekken til Søre Bryhnså og håndtering av 
overvann i henhold til uavhenging rapport fra Skred AS, samt endret trase for tverrvegen 
mellom Langvik og Trodal, anses å være de kostnadsbesparende tiltak som er mulig å 
gjennomføre og samtidig overholde krav til flomsikring.  
 
Kommunedirektøren foreslår at utbyggingen av Trodal boligfelt fullføres, med en 
totalramme på 124 mill kr inkl. mva. Til fratrekk forutsettes det et tilskudd på 60% (Phusicos) 
av kostnad for reåpning av Trobekken (ca 6 mill kr) og et anleggsbidrag til tverrvegen fra 
utbyggingsavtaler gjennom utbyggingsprogram av 2008 på 9.5 mill kr.  
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren viser til tidligere KST-sak 121/18 for helhetlig historikk for saken. 
 
Kort oppsummert tar sak 121/18 opp tidligere hendelser i saken, fra oppkjøp av areal, 
utbygging med samarbeidsavtale med Nordbolig AS og endrede forutsetninger etter nye 
retningslinjer for flomsikkerhet fra 2016. 
 
Komunestyret vedtok i sak 121/18 at kommunen skulle gå videre med full utbygging 
(alternativ 3) med et kostnadsestimat på totalt ca 102 mill kr inkl. mva. etter en 
kvalitetsikring av kostnadsoverslaget. 
 
Endringer i flomregelverket medførte en del flomtiltak som krevde at det måtte til en 
reguleringsendring. Under arbeidet med dette kom det frem flere tiltak som ga store 
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økonomiske konsekvenser. Kommunedirektøren fikk derfor utarbeidet en uavhengig 
flomrapport for Trobekken, som fant noen enklere løsninger basert på et prinsipp om at 
flomforløp for overvann i nytt boligfelt og Trobekken ikke måtte sees på med samme 
samtidighet som flomtopp i Søre Bryhnsåa.  
 
Dette medfører at Trobekken kan ledes ut i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen og at 
fordrøyningstiltak for overvann i boligfeltet kan reduseres betraktelig. Rapporten ble 
ferdigstilt i januar 2021, men på grunn av forskjellige konklusjoner i de 2 rapportene, ble NVE 
bedt om å komme med sin vurdering av rapportene før videre arbeider ble igangsatt. Svaret 
fra NVE fikk vi mandag den 30 august. NVE sier seg enig med vurderingene i den uavhengige 
rapporten og vil tillate at Trobekken føres ut i Søre Bryhnsåa og at overvann også kan føres 
direkte dit uten fordrøyning.  
 
I infosak til KST i februar 2021 nevnes det muligheter for EU-midler fra et flomprosjekt 
(Phusicos). Det er arbeidet videre med denne saken og Øyer kommune har fått et tilsagn på 
dekning av 60% av kostnadene for reåpning av Trobekken. Tilskuddet innebærer at 
kommunen i samarbeid med prosjektet etablerer en «grønn» erosjonssikring der dette er 
mulig. Prosjektet bidrar med forslag til tilsåing, beplantning etc. For å få disse midlene må 
kommunen forplikte seg til å drifte områdene dette omfatter i etterkant. Avhengig av hva 
som blir gjort i området, antas driften å beløpe seg på et sted mellom 20.000 og 50.000 i 
året.  
 
Total kostnad med reåpning av Trobekken er anslått til ca 10. mill kr, og 6 mill kr av disse vil 
altså kunne blir gitt som tilskudd fra Phusicos-prosjektet. Prosjektet er sterkt begrenset i tid 
og utbetalinger vil bli stoppet mars 2023. Det kreves at kontrakt for utførelse skal være på 
plass i løpet 2021 og at gjennomføing i hovedsak bør være utført i løpet av 2022.  
 
En reåpning av Trobekken til Søre Bryhnsåa vil innebære at regulert areal for barnehage vil 
måte utgå. Dette arealet vil mest sannsylig også måtte utgå på grunn av hensynet til 
flomfare for Søre Bryhnsåa.  
 
Opprinnelig plassering av tverrveg medfører store inngrep og kostnader med flom- og 
erosjonssikring. Kommunedirektøren foreslår derfor at tverrveg flyttes til høydedrag på 
østsiden av Trobekken. Da vil en unngå nesten all erosjonsikring og også lette håndtering av 
overvann fra vegen. Reåpning av Trobekken vil også få en enklere utførelse. På minussiden 
innebærer flytting av tverrvegen at ca 120 m med hovedledninger for vann og avløp må 
flyttes. Dette anses som en langt mindre kostnad enn flom- og erosjonsikring av nåværende 
trase for tverrvegg(1,5 -2 mill kr i forhold til ca 12,5 mill kr).   
 
Flyttingen av tverrvegen innebærer at et skogsareal på ca 4 da tilhørende Erling Jevne vil 
måtte erverves. Det har vært en dialog med grunneier om dette, og det er godt håp om å 
komme til en avtale om erverv. Det vil bli sett på et alternativ med makeskifte av areal som 
utbygging ikke berører opp mot Gamlevegen og evt kjøp av restareal som ikke dekkes av 
dette. Alternativer kan være et makeskifte av deler av skogteig som Øyer kommune eier inn 
mot grunneiers skogteig på vestsiden i Øyer. 
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I KST sak 121/18 ble det vedtatt at det skulle arbeides videre med fylkeskommunen om en 
finansiering av bru i Gamlevegen. Temaet har blitt tatt opp i møter med Samferdselsavdeling 
i fylkeskommunen i forbindelse med innspill til handlingsplan for fylkesveger 2022 – 2025. 
Signalene som kommunen fikk tilbake, var slik at vi ikke kunne forvente å få et slik innspill 
inn i planen for 2022 – 2025. Kommunedirektøren la derfor heller ikke dette inn i 
kommunens innspill til handlingsplan, jfr. KST-sak 37/20. 
 
Kostnadsmessig ser overslaget for gjenstående arbeider etter ovenevnte endringer slik ut:  
Overslaget viser også kostnader beregnet i KST-sak 121/18, infosak til KST februar 2021, i 
tillegg til kostnader pr 01.09.2021 beregnet i denne sak. 

Kostnadsbilde Trodal 2018 - 2020 - 2021 endret etter rapport Skred AS

KST 121/18 Overslag 2020 Overslag sept 2021 Merknad
Tverrforbindelse 15 000 000 19 000 000 Inkl. omlegging av høyspent og VA (ny trase 2021)

Veg inkl belysning 17 800 000 Økt overvannshåndtering (4,2 mill)
Flomsikring 12 500 000 Trobekken fra Gamlevegen til Furuvegen

Sum tverrforbindelse 15 000 000 30 300 000 19 000 000

Infrastruktur trinn 2 9 000 000
El 1 650 000 2 500 000 Inkl. trafo

VA/OV 12 500 000 10 000 000
Ivareta grunnvannssig og fordrøyning overvann 
Nettokostnad MVA-refusjon

Veg 2 400 000 2 400 000
Gatelys 700 000 700 000

SUM trinn 2 9 000 000 17 250 000 15 600 000

Infrastruktur trinn 3 4 400 000
El 1 650 000 2 500 000 Inkl. trafo

VA/OV 6 800 000 5 000 000
Ivareta grunnvannssig og fordrøyning overvann 
Nettokostnad MVA-refusjon

Veg 1 500 000 1 500 000
Gatelys 500 000 500 000

Sum Trinn 3 4 400 000 10 450 000 9 500 000

Søre Bryhnsåa inkl. bru Gamlevegen 19 800 000 8 300 000 10 000 000

Flomsikring Furuvegen - Lågen(Bryhnsåa) 0 10 000 000 Inkl. massefangdam ovenfor Kongsvegen
Flomsikring/gjenåpning Trobekken 10 000 000 Phusicos-prosjekt

Prosjektering/byggeledelse 2 500 000 3 000 000 inkl omregulering

Sum totalt 48 200 000 78 800 000 67 100 000

Tiskudd Phusicos -6 000 000
Bidrag UBA tverrveg -9 500 000 -11 000 000 -9 500 000

Sum etter tilskudd/bidrag 38 700 000 67 800 000 51 600 000

 
 
 
Vurdering: 
Påløpte kostnader ekskl. renteutgifter er pr 1. tertial 56,8 mill kr. Det er påløpt vel 4,0 mill kr 
i flomutredninger med tilhørende prosjektering og kostnadsvurdering, samt 
reguleringsplanarbeid i forhold til påløpte kostnader medregnet i KSTsak 121/18. 
Utredningene har vært kostnadskrevende, men nødvendige for å komme videre i prosjektet. 
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Kostnadssammenstillingen over er justert for alle scenarier med nettokostnad for VA-
arbeider i trinn 2 og 3. Dette medfører at det fremkommer en noe redusert totalkostnad i 
alle kostnadsoverslag over. 
 
Som ovenstående kostnadssammenstilling viser, utløser tiltak for resterende arbeid nevnt 
under saksutredningen en besparelse på ca 11,7 mill kr inkl. mva i forhold til kostnader 
skissert i informasjonssak til KST i februar 2021 (78,8 mill kr i forhold til 67,1 mill kr).   
Med tilskudd fra Phusicos-prosjektet reduseres kostnaden videre med ca 6 mill kr (60% av 
estimert totalt ca 10 mill kr for reåpning av Trobekken). Det betyr likevel en kostnadsøkning 
på ca 17 mill kr i forhold kostnadsestimat i KST sak 121/18. Dvs. en totalkostnad på ca 118 
mill kr inkl. mva. Det bør presiseres at kostnadstallene refererer til dagens prisnivå ut fra det 
tidspunkt hvor sakene er fremlagt. Prisøkning vil utgjøre en viss forskjell, men ikke 
brorparten av de økte utgiftene. Eksempelvis anslås det en prisutvikling fra 2018 – 2021 på 
ca 6 %. Dette vil tilsi at kostnadene fremmet i sak 121/18 på 49,8 mill kr i dag ville i dag tilsi 
ca 52,8 mill kr. 
 
I KST-sak 121/18 ble alternative løsninger lagt med:  
a) stanse utbygging og kun ferdigstille trinn1   
b) stanse utbygging med trinn1 og etablere tverrforbindelse   
c) gjennomføre full utbygging inkl. etablering av tverrforbindelse  
 
KST vedtok den gang alternativ c).  
Selv om kostnaden i etterkant har økt med ca 17 mill kr inkl. mva til 118 mill kr, er 
kommunedirektøren av den oppfatning at prosjektet bør gjennomføres.  
Innsigelse fra NVE i reguleringsarbeidet 2019 konkluderer med at ny bru i Gamlevegen, samt 
flomforebygging i Søre Bryhnsåa må etableres for ferdigstillelse av trinn 1. Her vil det da 
påløpe ca 10 mill kr i flomsikring uavhengig av hvilke grep som tas. Noe arbeid med 
flomsikring av Trobekken ved Furuvegen og Kongsvegen må også gjennomføres for å sikre 
innkjøring til trinn 1.  
 
For finansiering av tverrvegen kan utbyggingsprogram fra 2008 om «Sentrumsringen» 
benyttes, utbyggingsavtaler kan inngås, og anleggsbidrag på inntil 50% fra utbyggere av 
hytteområder innhentes. Det er pr idag ikke inngått konkrete utbyggingsavtaler om akkurat 
dette prosjektet, men kommunedirektøren vil anbefale å reforhandle enkelte 
utbyggingsavtaler for å fremskynde mulige innbetalinger av anleggsbidrag etter 
ferdigstillelse av anlegget. Nye hytteområder som reguleres vil også bli prioritert med 
anleggsbidrag for dette prosjektet ved inngåelse av nye utbyggingsavtaler. 50% av 
nettokostnaden for tverrvegen inkl. grunnerverv og nødvendige omlegginger vil beløpe seg 
til ca 9,5mill kr ekskl. mva. 
 
Dersom kommunestyret går inn for videre utbygging er det svært viktig å kunne hente inn 
tilskuddet på ca 6 mill kr for reåpning av Trobekken gjennom Phusicosprosjektet. Som 
tidligere nevnt setter prosjektet krav om at kontrakt om utførelse skal være inngått i løpet av 
2021. Kommunedirektøren ser det derfor nødvendig å få utarbeidet konkurransegrunnlag 
for denne delen parallelt med at omregulering ferdigstilles.   
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Åpning av Trobekken henger sammen med arbeider for tverrvegen, og det foreslås derfor at 
det utarbeides et samlet anbudsgrunnlag for tverrvegen og reåpning av Trobekken. Da kan 
kontrakt inngås i løpet av 2021 og gjennomføres i 2022. Konkurransen må legges opp med 
forbehold om godkjenning av regulering og finansiering. Arbeidet bør være av en sånn 
størrelse av det likevel vil være interessant å gi tilbud for entreprenører. Det har skjedd en 
del større endringer på materialkostnadssiden den siste tiden som er vanskelig å ha oversikt 
over. Et tilbud vil derfor også gi en konkret pekepinn på kostnadsnivået i forhold til 
kommunens overslag.   
 
Inntekter: 
I KST -sak 121/18 estimeres det en totalinntekt for salg av alle tomter i Trodal på ca 65 mill 
kr. (25% prisstigning på ikke solgte tomter i forhold til prismatrise fra 2014 (KST-sak 82/14). 
Det kan nok forventes en videre prisstigning frem til salgstidspunkt som tidligst kan 
forventes i 2023. En prisstigning fra 2018 til 2023 på ca 10 %, vil utgjøre ca 6 mill kr og bety 
en totalinntekt på ca 71 mill kr.   
Med tilskudd fra Phusico-prosjektet med ca 6 mill kr og anleggsbidrag til tverrvegen på ca 9,5 
mill kr, vil totale inntekter utgjøre ca 86,5 mill kr ekskl. mva.   
 
Fremdrift og finansiering: 
Fremdriftsmessig foreslår kommunedirektøren at arbeidene finansieres og gjennomføres slik 
(beløp i 1.000,- kr): 
 

År Aktivitet Bevilgning Totalkostnad Tilskudd Anleggsbidrag 
  Status pr 01.09.2021 73.500 56.846     
2021 Regulering/prosjektering     1.500     
2022 Reåpning Trobekken 10.000 -6.000   
2022 Tverrvegen 19.000   -9.500 
2022 Prosjektering bru + trinn2 

15.000 

  1.000     
2023 Bru Gamlevegen    7.000     
2023 Flomsikring Søre 

Bryhnsåa 
  3.000     

2023 Utbygging trinn 2 15.600     
2023 Prosjektering trinn 3 

25.000 

      500     
2024 Utbygging Trinn 3 10500 9.500     
            
SUM   123.946 123.946 -6.000 -9.500 
            

  
Det er tidligere bevilget 73,5 millioner kroner til boligprosjekt Trodal, hvorav i underkant av 
15 millioner kroner er ubenyttede midler per september 2021. Kostnadsbildet i denne saken 
viser samlede utgifter på 124 millioner kroner. Tilskudd Phusicos og bidrag UBA til 
tverrforbindelsen vil utgjøre 15,5 millioner kroner og mva-kompensasjon vil kunne ligge 
mellom 4,8-8,8 millioner kroner. Hensyntatt tidligere bevilgede midler, tilskudd og 
kompensasjon vil prosjektet kreve nye låneopptak i størrelsesorden 28-32 millioner kroner. 
Dette er midler som ikke ligger i gjeldende investeringsplan og økonomiplan. Økte 
låneopptak vil gi driftsmessige konsekvenser i form av økte renteutgifter. Fremdriften som 
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skisseres i denne sak vil medføre økte rentekostnader fra 2023, og vil overstige grensen for 
nye låneopptak i kommunens handlingsregel.   
 
Kommunedirektøren vil gjøre en vurdering av om det skal benyttes byggelånsrenter videre i 
prosjektet. Dette innebærer at renteutgifter kan føres i investeringsregnskapet fram til 
prosjektets ferdigstillelse. Byggelånsrente innebærer en utsatt rentebelastning i drift, 
samtidig som det øker det totale lånebehovet i prosjektet.   
 
Konsekvensene av økt bevilgning og økte låneopptak vil bli innarbeidet i en justert 
investeringsplan for 2022-2025 og økonomiplan 2022-2025. 
 
Mva 
Kommunens rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon for de ulike komponentene i 
prosjektet er fortsatt under avklaring. Dette gjelder først og fremst med tanke på 
flomsikringstiltak. Svar fra Skatteetaten ventes innen kort tid, men foreligger ikke per dags 
dato. Svaret vil ikke ha betydning for bruttokostnaden i prosjektet, men vil påvirke 
finansieringsbehovet.  
 
I kostnadsoverslag som nå foreligger utgjør flomsikringstiltak 20 millioner kroner inkl. mva. 
Hvis kommunen kan kreve full mva-kompensasjon vil dette gi en nettokostnad på 16 
millioner kroner, mot 20 millioner ved ingen rett til å kreve kompensasjon.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at utbygging av Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og 
flomsikringstiltak fullføres i henhold til saksutredning med kostnadsoverslag og 
investeringsplan over, med en totalkostnad inkl. mva på kr 124 mill kr inkl mva.  
 
Det forutsettes bidrag fra Phusicosprosjektet med 60% av kostnadene for reåpning av 
Trobekken. Øyer kommune forplikter seg til å drifte anlegget i etterkant.  
 
Tverrvegen inkl. prosjekteringskostnader og andel av grunnerverv, finansieres med 50% 
bidrag fra utbyggingsavtaler i henhold til utbyggingsprogram vedtatt i 2008, med bidrag til 
«Sentrumsringen»  
 
Konsekvenser av økt bevilgning og økte låneopptak innarbeides i investeringsplan og 
økonomiplan.  
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
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BUDSJETTMODELL FOR GRUNNSKOLEN 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033 A20  
Arkivsaksnr.: 21/2416     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommune – budsjettmodell for grunnskole 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Presentasjon i Formannskapet 25.08.20 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar ny budsjettmodell for grunnskolen i Øyer kommune. Det er 
nødvendig å ha en budsjettmodell som i større grad tar høyde for at beregningen av 
ressurser baseres på antall elever og andre ressurser den enkelte skole må ha for å oppfylle 
regelverket. Modellen vil holdes oppdatert med lovpålagte rammer, tariffbestemt 
avtaleverk, sentrale retningslinjer, nasjonale satsninger og lokale vedtak. Budsjettmodellen 
skal brukes som grunnlag for budsjett og økonomiplanarbeidet og saken legges frem for 
formannskapet som innstiller til kommunestyret. Det vil bli orientert om modellen i 
tjenesteutvalget. 
 
Saksutredning: 
Det ble orientert om oppstart av arbeidet med ny budsjettmodell for grunnskolen i 
Formannskapets møte den 25.08.20. Bakgrunnen for ny budsjettmodell for grunnskolen er 
at det er store økonomiske utfordringer for barneskolene, den nåværende modellen er ikke 
oppdatert på fem år tross elevtallsendringer og det har vært mye uro rundt fordelingen 
mellom skolene.  
 
Formålet med en ny modell er å beregne budsjettbehov for undervisning og SFO i 
økonomiplanperioden og fordele budsjettrammen mellom skolene på en rettferdig og 
objektiv måte. Modellen skal være enkel og den skal kunne oppdateres med nye tall hvert år 
på en enkel måte. Modellen skal være etterprøvbar, objektiv og enkel å forstå. Modellen skal 
også sikre at alle skolene har en gruppestørrelse innenfor loven. 
 
Forutsetningen var at ny modell skulle legges til grunn for skolenes budsjettrammer fra og 
med 01.08.21. Arbeidet har på grunn av vakanser og øvrige arbeidsoppgaver blitt noe 
forsinket, men det forutsettes at ny modell legges til grunn fra 01.01.22. 
 
Arbeidet startet opp i august – 2020. Det ble da utarbeidet prinsipper for en modell som ble 
sendt på høring til skolene. Høringsuttalelsene legges ikke ved her da skolene har vært 
direkte involvert i videre utarbeidelse av modellen og deres innspill har blitt vurdert i 
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prosessen. Arbeidet har blitt gjennomført av Agenda Kaupang i samarbeid med en 
prosjektgruppe fra kommunen i perioden mars til mai 2021. 
 
Prosjektgruppa har bestått av kommunalsjef, rektorene og inspektørene på den enkelte 
skole, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og økonomisjef. Prosjektgruppa har hatt 
fem møter og arbeidet har blitt ført i pennen av Agenda Kaupang v/Bjørn Brox- ansvarlig for 
økonomi og Jan Sivert Jøsendal – ansvar for det skolefaglige. 
 
Vedlagte rapport er en beskrivelse av budsjettmodell for KOSTRA – funksjon 202 Grunnskole 
(undervisning) og KOSTRA – funksjon 215 Skolefritidsordning. Modellen beregner det 
samlede behovet for netto budsjettramme og fordeler beløpet mellom de tre skolene i Øyer.  
 
Rapporten inneholder også en økonomianalyse av grunnskolen i Øyer. 
 
Øyer sammenlignes med kommuner som ligner Øyer og som kanskje har noe å lære bort om 
effektiv skoledrift. Øyer sammenlignes med Ringebu og Gausdal (kommuner i nabolaget), 
Sveio, Nordre Land, Marker og Sør-Odal (svært effektive kommuner) og kommunegruppe 2 
(kommuner med 2000-10.000 innbyggere, med lavt utgiftsbehov og middels høye inntekter). 
 
Skoledriften i Øyer er 5 millioner kroner dyrere enn gjennomsnittet i gruppen. Årsaken til 
forskjellen er dyre skolelokaler i Øyer. Utgiftene til undervisning er lavere enn 
gjennomsnittet i kommunegruppen.  Undervisningsutgiftene i Øyer er omtrent som 
forventet med skolestørrelsen i Øyer.  Fem av sammenligningskommunene har fra 8-19 
millioner lavere behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2020. 
 
Vurdering: 
Den gamle budsjettmodellen for grunnskole i Øyer kommune er klassebasert og tildelte 
timer per klasse og per elev. Den foreslåtte nye modellen er elevbasert.  
 
Den nye budsjettmodellen omfatter hele funksjon 202, inkludert sentrale midler som er 
budsjetter på fellesutgifter grunnskole ( for eksempel utgifter til gjesteelever i andre 
kommuner). Modellen kan sammenlignes med andre kommuner, både i kroner og 
timeforbruk. 
 
Den nye modellen fordeler timer slik: 

 Timer til ordinær undervisning: Fast ressurs per skole og timer per elev. 
Gruppestørrelse 2 beregnes for hver skole og sammenlignes med lovens krav.  

 Timer til annet enn undervisning: Timer per elev  
 Timer til spesialundervisning: Timer per elev og timer etter vedtak. Vedtakene brukes 

som fordelingsnøkkel. Det er ikke direkte kobling mellom vedtakstimer og tildelte 
timer til skolen. Dette skal motvirke bruk av spesialundervisning. 

 Timer til språkstøtte: Timer i henhold til vedtak 
 Timer til assistenter: Fordeles etter samme nøkkel som spesialundervisningen. 
 Årsverk til ledelse: Fast ressurs per skole og ressurs per elev. 
 Kommunale ellers (merkantile): Praksis videreføres 
 Lønn beregnes som gjennomsnitt per type skole.  
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Når det gjelder budsjettmodellen for SFO så tildeler gammel modell bare årsverk. Den 
fordeler ikke driftsmidler eller krav om inntekter.  I den nye modellen beregnes årsverk til 
ledelse og øvrig bemanning på grunnlag av antall elever som er påmeldt SFO. Det beregnes 
lønn etter gjennomsnittlig lønnsnivå i kommunen. Driftsmidler beregnes med fast sum per 
elev. Driftsinntekter beregnes med vedtatt timesats ganget med antall deltakere.  
 
Kommunedirektøren mener at det er nødvendig å ha en modell som i større grad tar høyde 
for at beregningen av ressurser baseres på antall elever og andre ressurser den enkelte skole 
må ha for å oppfylle regelverket. Modellen vil holdes oppdatert med lovpålagte rammer, 
tariffbestemt avtaleverk, sentrale retningslinjer, nasjonale satsninger og lokale vedtak. 
 
I Øyer er det stilt disse krav til den nye budsjettmodellen:  

 Dekke flere år 
 Elevtall på grunnlag av befolkningsprognoser 
 Elevbasert. Alle elevene går i fulldelte skoler. 
 Rettferdig fordeling av ressurser mellom skolene 
 Forståelig og dokumentert modell 
 Redusere bruken av spesialundervisning 

 
Modellen inneholder også en test mot reglene om minstebemanning (lærernormen). 
 
Budsjettet som fremkommer av modellen er ikke avstemt mot vedtatt budsjett og 
økonomiplan og behovet for saldering for å komme i økonomisk balanse må være en del av 
budsjett og økonomiplanarbeidet for 2022. 
 
Det vises ellers til vurderingene gitt i vedlegget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettmodell for grunnskole. 
 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA" 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 202 A1 &13  
Arkivsaksnr.: 21/2393     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Rapport «Du er henta» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse til Storberget – utvalgets rapport «Du er henta». 
 
Saksutredning: 
Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et 
hurtigarbeidende utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder 
muligheten for lån i Husbanken. Som følge av vedtaket nedsatte Kunnskapsdepartementet i 
februar 2021 et partssammensatt utvalg bestående av medlemmer fra Fagforbundet, 
Kommunesektorens organisasjon (KS), Virke, Private barnehagers landsforbund (PBL) og 
Utdanningsforbundet. Utvalget ble ledet av Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget.  
 
Utvalgets mandat var todelt. I første del skulle utvalget beskrive dagens finansieringssystem 
for private barnehager, herunder muligheten barnehagene har hatt til å ta opp lån i 
Husbanken. Videre skulle utvalget beskrive fordeler og utfordringer ved dagens 
finansieringssystem. Utvalget skulle ta utgangspunkt i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget 
om private barnehager. I andre del fikk utvalget muligheten til å komme med forslag til 
endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager, herunder gjeninnføre 
muligheten til å ta opp lån i husbanken. 
 
Utvalget har lagt til grunn et felles utgangspunkt om hvilke prinsipper som bør ligge til grunn 
for finansieringssystemet og er enige om deler av utfordringsbildet for den private 
barnehagesektoren. Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall som foreslår hver sin 
modell for hvordan sektoren bør finansieres. 
 
Kunnskapsdepartementet ønsker høringsinstansenes synspunkter og innspill til rapporten, 
herunder flertallets og mindretallets forslag til fremtidig finansieringsmodell. 
 
 
Vurdering: 
Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager har 
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siden barnehageforliket vært et mål i seg selv og et virkemiddel for å nå full behovsdekning. 
Barnehagelovens § 19 slår fast prinsippet om økonomisk likeverdig behandling mellom 
kommunale og private barnehager. Dette betyr at alle godkjente barnehager skal 
behandles likeverdig når det gjelder offentlige tilskudd. Dette uavhengig av om tilskuddet 
kommer fra staten, kommunen eller fylkeskommunen. 
 
Kommunene har i mange sammenhenger etterspurt forenkling av dagens tilskuddssystem. 
Tilbakemeldingene er tydelige på ønsket om større presisjon med hensyn til at kommunale 
tilskudd skal dekke faktiske kostnader. Videre er det fortsatt ønske om rammefinansiering og 
kommunalt skjønn i finansieringen av nye barnehageplasser. 
 
På flere områder som berører barnehagene har kommunen hovedansvar for det 
helhetlige tilbudet. Kommunen har for eksempel som skoleeier plikt til å utarbeide plan 
for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning, jf. opplæringslova § 13-5.  
 
Det er de siste årene satt nye nasjonale krav til bemannings- og pedagogtetthet, i tillegg til 
nye faglige krav og føringer til barnehagene. Det er kommunene som har et helhetlig ansvar 
for barn og unges oppvekstsvilkår og kommunedirektøren mener det er en ulempe at 
finansieringssystemet i dag mangler mekanismer som stimulerer til eller belønner satsning 
på kvalitet i barnehagene utover nasjonale krav. 
 
Det er kommunen som har plikt til å tilby plass til alle barn med rett til plass, og sørge for et 
tilbud tilpasset lokale forhold og behov. Kommunedirektøren mener at dagens system gir lite 
handlingsrom og fleksibilitet til å styre kapasiteten i sektoren. 
 
Kommunedirektøren presiserer at samarbeidet med de private barnehagene i Øyer 
kommune er svært godt og er opptatt av å sikre forutsigbarhet for videre drift av de private 
barnehagene, inkludert sikring av tilstrekkelig finansiering. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
 
Kommunestyret vedtar følgende innspill: 

1. Øyer kommune er opptatt av at likebehandling forutsetter like plikter og rettigheter 
og støtter den lokale samhandlingsmodellen som flertallet i Storberget - utvalget 
foreslår. 

 
2. Øyer kommune støtter at kommunen gis anledning til å forplikte private barnehager 

til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt 
bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. 

 
3. Øyer kommune støtter flertallets forslag og mener det legger til rette for 

forutsigbarhet, økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd kommer barna 
til gode. 
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4. Øyer kommune er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale 
satser i alle kommuner. Dette vil svekke kommunens muligheter til å prioritere på 
vegne av våre innbyggere. 

 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 500  
Arkivsaksnr.: 21/1168     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/21 Formannskapet 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Brev fra KLP av 27.11.2020, Ekstraordinær tilbakeføring fra KLP til kundene 
2. Brev fra KLP av 13. april 2021, Godt resultat for 2020 og frigjøring av premiereserver 

gjør at KLP samlet kan tilbakeføre kundene over 27 milliarder kroner 
3. Utdrag fra Kommuneproposisjonen 2022 (Prop. 192 S) - Pensjonskostnader 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner tas ut over en periode på sju år. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune og andre eierkommuner i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har fått til-
ført ekstraordinære beløp til premiefondet i 2021. Hovedårsaken til tilbakeføringen er 
endringer i regelverket for alderspensjon for de født etter 1962. Endring i offentlig tjeneste-
pensjon gir ny beregning av opptjent alderspensjon, og frigjør premiereserver for 
kommunene. 
På bakgrunn av dette får Øyer kommune tilbakeført 26,5 millioner kroner. Det understrekes 
at dette er kommunens midler, og det er den enkelte kommune som må ta stilling til 
disponering.   
 
De tilbakeførte pensjonsmidlene kan kun benyttes til pensjonsinnbetaling, eller plasseres i 
kommunens premiefond hos KLP. Premiefondet får også tilført andre midler gjennom året. 
Øyer kommune bruker disse midlene fortløpende til å dekke pensjonsinnbetalinger. De 
ekstraordinære midlene vil bli stående på lukket premiefond til kommunen gir beskjed om å 
bruke av dem. Disponering av midlene vurderes å være av prinsipiell karakter, og kommune-
direktøren legger derfor fram sak for kommunestyret for å ta stilling. Selv om kommune-
styret velger ett alternativ nå, vil det være mulig å endre dette på et senere tidspunkt.  
 
KLP nevner spesielt to forhold som er aktuelle når en skal vurdere bruk av premiefondet.  

- Det forventes økt krav til avsetning og premieøkning for AFP fra 2025, når medlem-
mer født i 1963 fyller 62 år og kan ta ut ny livsvarig AFP. Det er imidlertid fortsatt stor 
usikkerhet rundt regelverket for ny AFP til alle født i 1963 og seinere.  

- I løpet av de nærmeste årene forventes endring i pensjonsreglene for personer med 
særaldersgrense. Dette omfatter mange medlemmer i KLP. Nye regler for 
særaldersgrenser kan medføre økte premier.  
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Kommunens midler på premiefondet kan brukes til å stabilisere premieinnbetalingene ved 
slike premieøkninger i kommende år.  
 
Dersom kommunen velger å la midlene stå på premiefondet til seinere års bruk, vil kommun-
en få avkastning på pengene som tilsvarer den avkastningen KLP oppnår gjennom sin 
forvaltning av pensjonsmidlene. I 2020 er renten på premiefondet på 4,8 %. Historisk sett vil 
dette gi en bedre avkastning enn å ha pengene på bankkonto. Denne avkastningen vil havne 
på premiefondet, og må brukes til å dekke premieinnbetalingene en gang i fremtiden.  
 
Ved uttak av midlene vil det i uttaksåret ikke ha vesentlig effekt på kommunens driftsresult-
at. Lavere utbetaling av pensjon, med de samme pensjonskostnadene, gir endring i årets 
premieavvik som oppveier den lavere innbetalingen av pensjon. Effekten i regnskapet vil 
derimot komme de sju påfølgende år i form av amortisering av premieavviket. Amortisering 
av premieavvik betyr at resultatvirkningen av det årlige premieavviket tilbakeføres over de 
sju kommende år. Dette er en effekt som vil gi lavere kostnad i regnskapet disse årene enn 
den ellers ville ha vært.  
 
Dersom kommunen velger å ta ut mye av pensjonsmidlene i løpet av kort tid, vil kommunens 
fondsmidler i KLP reduseres i større grad enn om uttak av midlene fordeler seg over lengre 
tid. Dette gir redusert avkastning fra pensjonsmidlene som skal være med og dekke opp 
kommunens pensjonsutbetalinger. Dette elementet vil slå ut i litt ulik grad, alt ettersom 
hvilket alternativ som velges.  
 
Det er ikke mulig å anslå virkningen av dette mange år fram i tid. Den samlede virkningen på 
kommunens drift det enkelte år ved uttak av pensjonsmidlene vil derfor ikke være en helt 
nøyaktig tallstørrelse.  
 
Ved å ta ut mest mulig av de tilbakeførte pensjonsmidlene tidlig, vil en ha en større positiv 
effekt på kort sikt sett opp mot å fordele uttaket over en lengre periode, dersom midlene tas 
ut over lengre tid, vil en kunne fordele virkningen over denne perioden.  
 
Hvis de nye pensjonsreglene knyttet til AFP og særaldersgrenser skulle kreve at kommunen 
må betale inn ekstra pensjonsmidler, vil de tilbakeførte pensjonsmidlene kunne brukes til 
dette. Dersom det er ønskelig å holde tilbake noe av pensjonsmidlene til dette, vil det være 
en fordel å fordele uttaket av midlene over en lengre periode.  
 
I kommuneproposisjonen for 2022 er det inntatt et eget kapittel om pensjonskostnader. Her 
omtaler regjeringen under avsnittet «frigjøring av reserver som følge av offentlig tjen-
estepensjon» hvordan uttaket av pensjonsmidlene vil bli håndtert i sentrale beregninger. 
Regjeringen understreker at kommunen i utgangspunktet står fritt til å bestemme takten på 
uttak av de frigjorte midlene, men sier videre at departementet i sine anslag for kommunen-
es pensjonskostnader framover legger til grunn et uttak over sju år.  
 
Vurdering: 
Det er ingen fasit på hva som er det mest optimale alternativet for bruk av de frigjorte pen-
sjonsmidlene, og det er heller ikke mulig å gi eksakte tallstørrelser på effekten av ulike alt-
ernativ.  
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Argumentene for å bruke pengene over flere år er stabilitet og forutsigbarhet, god rente på 
premiefondet, og muligheten for å bruke av reservene for å håndtere problematiske hopp i 
pensjonskostnaden. Det vurderes som en fordel å kunne jevne ut effekten noe mer over tid. 
Dette for å ha en buffer i tilfelle det viser seg at nye regler knyttet til blant annet AFP og sær-
aldersgrenser skulle medføre ekstra innbetalinger.  
 
Fristen for å gi tilbakemelding til KLP om bruk av midlene i 2021 er 18. oktober, i tilknytning 
til faktura for 4. kvartal.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at uttak av tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner gjøres over en periode på sju år. Første uttak av midler skjer i forbindelse 
med pensjonsfaktura for 4. kvartal 2021. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 


