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AVTALE - NORSK KULTURARV 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033 C50  
Arkivsaksnr.: 20/4199     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
129/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Avtale mellom Øyer kommune og Norsk Kulturarv: Deltaking i det nasjonale 

dugnadslaget for kulturarven.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
 Kommunedelplan Kultur og fritid 2016-2025 
 Meld. St. (2019-2020): Nye mål i kulturmiljøpolitikken 
 Norsk kulturarvs kommunenettverk, presentasjon 
 
Sammendrag: 
For å styrke arbeidet rundt Øyer kommunes forvaltning og formidling av kulturarv ønsker 
Kommunedirektøren å inngå samarbeidsavtale med Norsk kulturarv. En samarbeidsavtale 
omfatter profilering av kommersielle og ikke-kommersielle kulturminner i kommunen, 
undervisningsopplegg for grunnskolen og førstehånds informasjon om og prioritert 
deltakelse i Norsk Kulturarvs aksjoner. 
 
Samarbeidsavgiften kr 8.000 pr år, forslås dekket av kommunens årlig avsatte midler til 
næringsformål.  
 
Saksutredning: 
Fakta om Norsk Kulturarv 
Norsk Kulturarv er en ideell, nasjonal stiftelse. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk, 
og de gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med offentlige styresmakter og næringslivet 
for å ta vare på den mangfoldige kulturarven i Norge. Norsk Kulturarv har hele landet som 
arbeidsområde, og initierer kulturvern-tiltak både på lokalt og nasjonalt nivå. Organisasjonen 
arbeider for vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk og er premissleverandør for den 
offentlige kulturminne-forvaltningen.  
 
Norsk Kulturarv arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom næringsutvikling og 
aktiv bruk. Bruk er på lang sikt det beste vern. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom 
gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir 
skapte, kan i neste omgang bli tilbakeførte til vernearbeidet.  
 
Formål med avtalen: 
Øyer kommune og Norsk Kulturarv inngår samarbeid, et samarbeid som har til hensikt å  
bidra til å bevare og utvikle kulturarven i Øyer kommune. Dette skal skje gjennom et 
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dugnadslag for aktivt kulturminnevern, basert på felles kompetanse og nettverk, samt 
ideologien ”vern gjennom bruk”.  
 
Avtalen: 
Kommunedirektøren viser til vedlagte avtale der Øyer kommune sine fordeler og 
forpliktelser av samarbeidet framgår.  
 
Vurdering: 
En samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Norsk Kulturarv vil forbedre forvaltning og 
formidling av kommunens kulturarv. Samarbeidsavtalen bidrar til økt lokal bevissthet om 
kulturarv, skaper identitet, samhold og engasjement i lokalsamfunnet. Avtalen gir 
grunnskolen verktøy i kulturarv-undervisningen. Samarbeidsavtalen gir kommunen prioritet i 
Norsk kulturarvs aksjoner. 
 
Samarbeidsavtalen forventes å bidra positivt for lokalt næringsliv ved å øke kommunens 
besøksattraktivitet og bidra til merkevarebygging og ramme for aktiviteter 
(kulturevenement, reiselivsattraksjoner osv.) 
 
Kommunedirektøren har ingen kommentarer til innholdet i avtalen. Den årlige 
medlemsavgiften foreslås dekkes av kommunens årlig avsatte midler til næringsformål.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune inngår avtale med Norsk Kulturarv: Deltaking i det nasjonale 

dugnadslaget for kulturarven.  
2. Den årlige samarbeidsavgiften dekkes av kommunens årlig avsatte midler til 

næringsformål.  
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033 Q15  
Arkivsaksnr.: 20/4245     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
130/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Avtale mellom TT-vegen, KK-vegen og Øyer kommune fra 1994   
- KST-sak 0044/02, møte 20.6.02, retningslinjer for tildeling av tilskudd 
- Avtale om bruksrett av strandlinje ved Moksadammen fra 1995 mellom grunneier av 

gnr 104, bnr 3 og Øyer kommune  
- Avslag på søknad om fri bompassering for kommunalt kjøretøy på 

vedlikeholdsoppdrag  
- Oversikt over private veger som mottar tilskudd til vedlikehold 

 
Sammendrag: 
Avtalen fra 1994 om tilskuddet til drift og vedlikehold av TT-vegen og KK-vegen, sies opp 
med virkning fra 1.1.2021. De øvrige kriteriene for tildeling av tilskudd til vedlikehold av 
private veger beholdes uendret. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i en årrekke delt ut tilskudd til vedlikehold av private veger, og 
retningslinjene eller kriterier for utdeling ble sist endret i kst-sak 0044/02 den 20. juni 2002. 
Retningslinjene er: 

- Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunens bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til rådmannen. 
For 2020 ble det totalt utbetalt 107.000 kr i tilskudd til private veger. 
 
Parallellt med disse retningslinjene, ligger også en avtale mellom TT-vegen, KK-vegen og 
Øyer kommune fra 1994 om erstatning for slitasje som offentlig og privat trafikk som skal til 
Moksadammen, påfører vegene. KK-vegen gikk den gang fra Klævahaugen og forbi 
Krukhaugen og opp til vegkryss i Tjønndalen hvor den møtte TT-vegen som gikk opp fra 
Torsheim, forbi Tandhagen og opp til vegkrysset i Tjønndalen. 
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I avtalen står det:  
«Som erstatning for den slitasje som den offentlige og private trafikk, som skal til det 
offentlige rekreasjonsområdet ved den nye Moksadammen, påfører de private vegene TT-
vegen og KK-vegen betales disse vegene et årlig tilskudd på kr 1.500,- hver til drift og 
vedlikehold. 
 
Tilskuddet gis foreløpig for 10 år, regnet fra sesongen 1994. 
Tilskuddet kan justeres ved forhandlinger hvert 5. år på bakgrunn av den faktiske 
trafikkmengde til rekreasjonsområdet.» 
For 2020 ble det utbetalt et tilskudd på kr 1.600,- til hver av veiene. 
 
Vurdering: 
Når det gjelder det særskilte tilskuddet til TT-vegen og KK-vegen, har det skjedd en endring i 
plassering av bommen i Østfjellvegen. Bommen som tidligere stod ved vegkrysset hvor 
setervegen til Nordre-Veslesætra og Østfjellvegen møttes, har blitt flyttet 800 meter lenger 
frem i Østfjellvegen slik at avkjøringen til Moksadammen kom innenfor bommen og alle som 
reiser til dammen må betale en bomavgift på 50,- kr.  
 
Det betyr at alle som kommer opp fra bygda og skal til dammen, betaler bomavgift som så 
går til dekning av drift og vedlikehold av vegene. Øyer kommune har søkt styret i 
Østfjellvegen om å få fritak fra denne avgiften med bakgrunn i avtalen mellom TT-vegen og 
KK-vegen hvor det står at tilskuddet skulle dekke den slitasje som offentlig trafikk påførte de 
private vegene. Kommunens søknad gjaldt spesielt kommunens kjøring i forbindelse med 
drift og vedlikehold, for det meste gress-slått og avfallshåndtering, av badeplassen. Styret i 
Østfjellvegen avslo søknaden, og kommunen har deretter betalt bomavgift når badeplassen 
vedlikeholdes.  
 
I avtalen om bruksrett med grunneier av gnr 104, bnr 3, har kommunen påtatt seg ansvaret 
for drift og vedlikehold av badeplass og friluftsområde, herunder også toalett og renovasjon. 
Med den endring som har skjedd, at både privat og offentlig trafikk betaler bomavgift, ser 
ikke Øyer kommune lenger grunnlag for at avtalen skal opprettholdes. 
 
Når det gjelder tildelingskriteriene for øvrig, er det i 2020 i alt 90 veger som får tilskudd. 
Disse vegene utgjør til sammen en veglengde på 96.760 m, den lengste vegen er 18.947 m 
(Lie-Hornsjøvegen), mens den korteste er på 200 m, en arm til Musdalsvegen. Minst 6 av  
vegene som også har bomfinansiering. 
Veglengdene kan grupperes inn på denne måten: 
 

Lengre enn Kortere enn Ant veger  Samlet lengde 
200 m 300 m 5 1200 
300 m 400 m 15 5050 
400 m  500 m 14 5945 
500 m 600 m 6 3020 
600 m 1000 m 23 16575 
1000 m 2000 m 17 22470 
2000 m   10 42500 
Sum   90 96760 
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For å øke tilskuddet til de lengste vegene ut av dagens ramme på 107.000 kr, kunne det vært 
aktuelt å fjerne tilskuddet til de korteste vegene som får tilskudd i dag. Ser vi på året 2020, 
ble det delt ut 103.800 kr, 3.200 kr ble tildelt TT/KK-vegene, til 96.760 m veg, eller 1,072 kr 
per meter veg. Hadde grensen vært satt på veglengde minst 300 m, hadde tilskuddet økt til 
1,086 kr/m, ved grense på 400 m 1,146 kr/m og dersom grensen var satt til en veglengde på 
minst 500 m, ville tilskuddet ha blitt 1,227 kr pr m veg. En endring av grensen for minste 
lengde på vegen som får tilskudd, gir små utslag i utbetalt tilskudd per meter veg. 
Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å endre noen av de opprinnelige 
retningslinjene for tildeling av tilskudd til vedlikehold av private veger nå. 
 
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, og midlene som har vært tildelt 
TT- og KK- vegen etter avtale fra 1994, tas inn igjen i potten som fordeles på alle vegene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen for som erstatning for den slitasje 
som offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne 
nå blir dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 
1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Kommunedirektør 
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SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2021 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/4189     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
131/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til rullert handlingsprogram for 2021 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

2016-2025, datert 07.12.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025  
2. Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) og Øyer Kommune 
3. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020 (V-0732 B), 

Kulturdepartementet (KUD). 
4. Kunnskapsgrunnlag om aktivitetsmønsteret i befolkningen, link 

https://drive.google.com/file/d/1KFOL5SVMWv98Tghfxtz5ZZ3VG4jzXbGi/view 
 
Sammendrag: 
Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 2025 skal rulleres årlig. 
Det foreligger totalt fire ordinære spillemiddelsøknader og en søknad på nærmiljøanlegg, en 
ny* og resten er fornyet*, gjentatt* eller søkt tilleggsbevilgning*(*ny = søkt for 2021 
*fornyet = ikke fått midler i 2020 *gjentatt = delvis utbetalt i 2020 *søkt tilleggsbevilgning = 
søkt ekstra spillemidler innenfor gjeldende rammer).  
 
Det er ikke mottatt søknader på nærmiljøanlegg for søkeåret 2021, utover søknad om 
tilleggsbevilgning for Parkour/street workout-apparater på Granrudmoen aktivitetspark som 
ble ferdigstilt i 2020. For å stimulere til mer egenorganisert fysisk aktivitet, er det viktig at 
kommunen utarbeider en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende 
aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr 103 med endringer av 21. juni 2002 nr 37. KUD og 
fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping, dvs. de 
midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
kommunene. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet fra og med 15. juni 2019. 
Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at spillemiddelfinansierte anlegg som ble 
startet før 15. juni 2019 må ha forhåndsgodkjenning.  
 
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at 
søknadene som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets 

https://drive.google.com/file/d/1KFOL5SVMWv98Tghfxtz5ZZ3VG4jzXbGi/view
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bestemmelser. Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene 
prioriteres i følgende to kategorier: 
 
 Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
 Nærmiljøanlegg. 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk. 
 
Idretten er involvert i prosessen ved at idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til 
felles prioriteringssamarbeid, for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større 
samfunnsmessig perspektiv. Tildeling av spillemidler skjer en gang i året der Idrettskretsen, 
kaller inn idrettsrådsledere og saksbehandlere fra Lillehammer, Gausdal og Øyer. De fordeler 
midler etter prioriteringslistene, så langt det er mulig ut fra potten som er tildelt vår region. 
 
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha avtale om bruksrett med grunneier i 
minimum 30 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For enkelte turløyper er kravet 10 år. For 
søknader om støtte av anlegg med store bygge- og driftskostnader (f.eks. svømmehaller, 
idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller fylkeskommune som eier.  
  
Omfanget av spillemiddelfinansierte anlegg.  
Det bygges rundt 140 anlegg for fysisk aktivitet i året i Innlandet for 600 - 800 mill kr. I 2020 
var det 390 spillemiddelsøknader fordelt på 270 ordinære anlegg og 120 nærmiljøanlegg. 
Det ble i 2020 tildelt spillemidler til 150 av søknadene, godkjent søknadssum var på 453,3 
mill kr. Til sammenligning var godkjent søknadssum i 2019 118,3 mill. Det er normalt en 
ventetid på å få tilsagn på spillemidler. For nærmiljøanlegg er det 1 - 2 års ventetid, på 
ordinære anlegg ca 4 år. For å bidra til aktivitet i form av ferdigstillelse av oppstartede 
anleggsprosjekt utenfor offentlig sektor, ble spillemiddelsøknader fra lag og foreninger 
prioritert utbetalt i 2020 som et Covid-19 tiltak. Tiltaket medførte at alle ØTI sine 
spillemiddelprosjekt fikk penger i 2020. Gamle spillemiddelprosjekter som har vært fornyet i 
mange år er dermed utbetalt nå. 
 
Tilskuddenes størrelse  
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. Det 
fastsettes konkrete satser og modeller for beregning av tilskudd for forskjellige størrelser og 
omfang av anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene halvparten av godkjent kostnad, maksimalt 
kr 300.000 pr anleggsenhet.  
 
Kommunedelplan Kultur og fritid for 2016 - 2025 
Planens handlingsprogram rulleres årlig. KUD stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler 
til må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige 
tildelingen. Ifølge veileder fra KUD om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-
0798) defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlig endring, uten 
krav om offentlig høring. En endring av prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet, er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og 
mindre ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom de er innenfor planens mål og 
strategier. 
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Ved rullering av handlingsprogrammet forholder kommunen seg til de faktiske søknadene. 
Det er et overordnet prinsipp at godkjente søknader skal settes i kronologisk rekkefølge, dvs. 
etter når søknaden kom inn på lista. Dette er et prinsipp som Øyer idrettsråd mener det er 
viktig å følge. Dette prinsippet sikrer at det blir kortest mulig ventetid for utbetaling av 
spillemidler. Hvis nye søknader blir plassert foran i prioriteringslista, kan dette gå utover 
mindre lag og foreninger med liten egenkapital og dermed øke terskelen for å søke 
spillemidler. 
 
I 2020 ble det tildelt totalt 4 812 000 kr, av dette er 3 878 000 kr utbetalt til Øyer kommune 
og/eller ØTI. Differansen 934.000 kr, er såkalte restanser og skyldes at prosjektene ikke er 
igangsatt eller ikke er ferdigstilt med revisorgodkjent regnskap. Restanser som skyldes ikke-
igangsatte prosjekter blir normalt inndratt etter to år, hvis det ikke søkes om utsettelse av 
fristen. Restanser på ferdigstilte prosjekt blir utbetalt når revisorgodkjent regnskap er levert 
til fylkeskommunen. Dersom det er midler tilgjengelig utbetales normalt 85% av 
spillemidlene, 15% holdes tilbake til godkjent sluttregnskap foreligger. 
 
Nærmiljøanlegg 
Flere nærmiljøanlegg er ferdigstilt i Øyer kommune i perioden fra 2016 – 2020. ØTI har de 
siste årene bygget til sammen sju nærmiljøanlegg på Øyer IP/Granrudmoen aktivitetspark 
som tilsvarer tildelte spillemidler på 2.1 mill kr. Det er høy konsentrasjon av nærmiljøanlegg i 
Granrudmoen-området; Øyer IP/Granrudmoen aktivitetspark og i tilknytning til Solvang 
skole og Øyer ungdomsskole. De fleste av disse anleggene er spillemiddelfinansiert.   
 
Å tilrettelegge for fysisk aktivitet er blant kommunenes viktigste tiltak i det forebyggende 
folkehelsearbeidet. På landsbasis tilfredsstiller 40 % av 15-årige jenter og 51 % av 15-årige 
gutter anbefalingene om fysisk aktivitet. Blant voksne oppfyller 30 % av befolkningen 
anbefalingene. Nyere tall fra Ungdata (2018) viser at mange ungdommer slutter i idrettslag i 
løpet av tenårene. Mens rundt 60 % deltar i organisert idrett i 13-årsalderen, er bare 17 % av 
jenter og 31 % av gutter som er aktive når de er 19 år. Mange ungdommer velger 
egenorganisert idrett i stedet. Egenorganisert idrett er en fysisk aktivitet som drives frem av 
utøverne selv, hovedsakelig gjennom utøvelsen av aktiviteten. Rundt hver aktivitet finnes 
det et fellesskap bygget på lek, glede og entusiasme, men minimalt med organisasjon. Disse 
aktivitetene foregår hjemme, i naturen og i urbane miljøer, men også i spesialanlegg. Mye 
tyder på at mangfold i anlegg, aktiviteter og tidspunkter for å drive med sin aktivitet, på egne 
premisser, er noe kommunen må legge bedre til rette for. 
 
Ordinære anlegg 
Utvikling av spillemiddelfinansierte anlegg i Øyer kommune har vært god i de siste årene, det 
er god dekning av idrettsanlegg i kommunen når det gjelder de aktive idrettene. Det vises for 
øvrig til handlingsprogrammet, tiltakene utover de fem søknadene som prioriteres i denne 
rulleringen. 
 
ØTI har kommet langt i utviklingen av Øyer IP, etter målsettingene gjenstår det bygging av 
noen friidrettselementer og rehabilitering av gressbanen, det er ikke bestemt om dette blir 
realisert. På Mosetertoppen skistadion blir det flere prosjekter i årene fremover. Ellers er det 
planer om videreutvikling av turn- og gymnastikktilbudet i Trettenhallen.  
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Spillemidler 2021: 
Kommunedirektøren anbefaler at rullering av handlingsprogrammet vedtas, og at årets 
spillemiddelsøknader prioriteres i følgende rekkefølge: 
 
Ordinære anlegg: 

Prior. Anleggsnavn Søker Søknadstype Søknadsbeløp 
1.   Øyer Idrettspark - klubbhus ØTI gjentatt    343.000 
2.   Tretten Idrettshall – Rehabilitering ØK fornyet    440.000 
3.   Mosetertoppen – Rulleskianlegg ØTI gjentatt 1.250.000 
4.   Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 

2020 
ØTI ny 1.000.000 

 
Nærmiljøanlegg: 

Prior. Anleggsnavn Søker Søknadstype Søknadsbeløp 
1.   Granrudmoen aktivitetspark – 

Parkour/street workout-apparater 
ØTI tilleggs- 

bevilgning 
   57.000 

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI), Øyer kommune (ØK). 
 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur og 
fritid. Utvikling av arenaene på Mosetertoppen og på Granrudmoen styrker Øyers stilling 
som vintersports- og helårsdestinasjon. Utvikling og rehabilitering av anleggene i 
handlingsprogrammet, øker kommunens attraktivitet og underbygger dermed kommunens 
strategi for økt tilflytting.  
 
For å stimulere til mer egenorganisert fysisk aktivitet, er det viktig at kommunen utarbeider 
en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller 
oppholder seg mye. Det er verdt å merke seg at tilskudd til nærmiljøanlegg dekker 
halvparten av godkjent kostnad. Det er også en viktig strategi å sikre flerbruk av eksisterende 
anlegg. 
 
På grunnlag av søknader og tidligere års prioriteringer foreslår kommunedirektøren at 
rullering av handlingsprogrammet for 2021 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 
2025 vedtas med ovennevnte prioriteringer.  
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen 15. januar 2021, 
for oversendelse til Innlandet fylkeskommune for videre saksbehandling.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2021 

(datert 07.12.2020), tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016 - 2025,  
 
B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
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Ordinære anlegg: 
1. Øyer Idrettspark – klubbhus 
2. Tretten Idrettshall – Rehabilitering 
3. Mosetertoppen – Rulleskianlegg 
4. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 2020 (ny) 
 
Nærmiljøanlegg: 
1. Parkour/styrkeapparater (tilleggsbevilgning). 
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse 
til Innlandet fylkeskommune, for videre behandling. 
 
C. Fram til neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv, utarbeider administrasjonen en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye.  

 
D. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg skjer gjennom kommunestyrets 

prioriteringer i økonomiplan og årsbudsjett og/eller i enkeltsaker.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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2.GANGS BEHANDLING - TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2758     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
132/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Oversikt over kommunedirektørens innstilling for søknadene 
Vedlegg 2: 12 søknader med vedlegg fra 9 søkere i 1 PDF-fil. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering av 
søknadene og forslag til vedtak. 6 virksomheter tildeles til sammen kr 286.215,-. Midlene tas 
fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Øyer kommune fikk i juli tildelt kr. 2.076.215 i ekstraordinære næringsfondsmidler fra 
Innlandet fylkeskommune. 
 
Midlene kan tildeles virksomheter enkeltvis eller i samarbeid. I vurderingen av søknadene 
om tilskudd skal det jfr. Formannskapets vedtatte retningslinjer legges det særlig vekt på 

● i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på 
lokale utfordringer lokalt. 

● i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

● hvor raskt tiltaket kan settes i gang 
●  i hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser og å opprettholde 

arbeidsplasser/skape flere arbeidsplasser  
●  samarbeidsprosjekter mellom flere næringsaktører kan støttes. 

 
Videre presiserte formannskapet retningslinjene at midler fra fondet kan unntaksvis brukes 
til ordinær drift til lokale bedrifter som ikke har mottatt lignende støtte fra 
«kompensasjonsordningen», men der Covid-19 har ført til redusert drift og økt 
arbeidsledighet. 
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I formannskapet den 13.10.2020, sak 114/20 fikk totalt 10 virksomheter tildelt til sammen  
kr 1.790.000,- i første runde. Det resterende beløpet, kr. 286.215,-, ble avsatt til en ny 
søknadsrunde med frist den 15. november. 
 
Det har kommet inn 12 søknader fra 9 søkere innen fristens utløp. Prosjektene har et 
totalbudsjett på kr. 2.698.491,- og det er søkt om til sammen kr. 1.491.691,-. 
Alle søknadene som er foreslått innvilget helt eller delvis tilfredsstiller minimum 3 av de 5 
kriteriene over. 
 
Midlene tildeles som bagatellmessig støtte. 
 
Etter FSK den 15.09.20 har vi avklart med fylkeskommunen at kommunen kan velge om vi 
vil tildele midler ihht Gruppeunntaket eller tildele som bagatellmessig støtte. Dersom 
midlene tildeles ihht reglene for bagatellmessig støtte (Max 200.000,- Euro ila 3 år) er det 
tillatt å tildele midler til foretak i vanskeligheter. Uansett regler er det ikke tillatt å gi 
tilskudd til ordinær drift. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet : 
Det er stor variasjon i søknadsmassen, både når det gjelder bransjer og kvalitet på 
søknadene. Det er gjort en vurdering hvorvidt søknadene tilfredsstiller ett eller flere kriterier 
i utlysningen. 
 
I utlysningen skulle følgende kriterier vektlegges: 
1. Bidrar til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping 
2. Motvirker negative virkninger av covid-19 
3. Tiltaket kan settes raskt i gang 
4. Bidrar til å opprettholde/ flere arbeidsplasser 
5. Samarbeidsprosjekter 
 
Merk: Punkt 1 og 4 omfatter sysselsetting og arbeidsplasser, og kan forveksles. I 
vurderingen er punkt 1 vurdert om det kan gi flere arbeidsplasser enn før Covid-19, mens i 
punkt 4 er det vurdert om dette kan bidra til å redde arbeidsplasser og få antall ansatte 
opp på nivået før Covid-19. 
 
Basert på dette og vurdering av søknadene finner kommunedirektøren å legge frem et 
forslag der 5 virksomheter tildeles kr. 286.215,- 
 
Hafjell Arrangement - Utvikling av fundament til nytt konsept 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, ny strategi som Place Manager kan det 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, reiselivet har store utfordringer og må samarbeide 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, dette er tiltak som raskt kan iverksettes. 
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Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Ja, selskapet har 30 aksjonærer 

 
Det er etterlyst en aktør som i større grad kan koordinere aktørene i og rundt Hafjell, og det 
er formålet med omleggingen av Hafjell Arrangement AS. Målet er at selskapet skal bli en 
koordinator for initiativ og prosjekter som gagner alle virksomhetene i Hafjell, som 
arrangementer, nye attraksjoner, mobilitet mm. Det skal IKKE være et destinasjonsselskap, 
den rollen har Visit Lillehammer, men en aktør som styrker samarbeidet i destinasjonen. 

Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Søknaden innvilges.  

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 75% av prosjektets 
kostnad, kr. 37.500,- 
 
Hytte Hygge  - Utvidelse av eksisterende Butikk areal/lager 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, en utvidelse vil gi økt omsetning og flere 
arbeidsplasser 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, dette vil styrke virksomheten i coronatider og 
etterpå 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de eier lokalene 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, vil gjøre virksomheten bedre rustet og dermed 
ivareta arbeidsplassene 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Hytte Hygge har hatt en rask vekst etter etableringen i 2015, og har truffet hyttemarkedet 
godt med sine produkter. De ønsker å utvide for å øke omsetningen og dermed styrke sin 
egen posisjon. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Bedriften har en positiv utvikling. Kommunedirektøren mener prosjektet er godt 
innenfor intensjonen med ordningen. Søknaden innvilges. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 30% av prosjektets 
kostnad, kr. 50.000,- 
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Skibua Hafjell Skiutleie AS - Mobilt bookingsystem Skibua Hafjell 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, det trengs nye systemer pga Covid-19 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de er klare til å sette i gang før sesongen 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Covid19 krever andre systemer for å sikre seg mot smitte, og prosjektet er rettet mot dette. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Covid-19 har avdekket et behov for andre systemer i skibakken slik at driften kan 
opprettholdes. Søknaden innvilges. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 50% av prosjektets 
kostnad, kr. 48.166,- 
 
Aron Hafjell (Skavlen) – Investering i parasoller og møbler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, virksomheten må investere for å motvirke redusert 
kapasitet. 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de er klare til å sette i gang umiddelbart. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Restauranten må tilpasse seg krav til økt avstand for å sikre mot smitte og overholde 
smittevernreglene, og må derfor utvide arealene. Søknaden dreier seg om investeringer slik 
at bedriften får flere sitteplasser, og dermed styrker økonomien. 
 
Se for øvrig søknad. 
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Konklusjon: Det er viktig å tilrettelegge for sikre serveringssteder i og rundt Hafjell når 
sesongen kommer i gang. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 8% av prosjektets kostnad, 
kr. 56.049,- 
 
Gaia Restaurantdrift – Investering i parasoller og møbler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei, ikke nødvendigvis 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, virksomheten må investere for å motvirke redusert 
kapasitet. 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de er klare til å sette i gang umiddelbart. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja, dette kan bidra til å redde arbeidsplasser 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Restauranten må tilpasse seg krav til økt avstand for å sikre mot smitte og overholde 
smittevernreglene, og må derfor utvide arealene. Søknaden dreier seg om investeringer slik 
at bedriften får flere sitteplasser, og dermed styrker økonomien. 
 
Se for øvrig søknad.  
 
Konklusjon: Det er viktig å tilrettelegge for sikre serveringssteder i og rundt Hafjell når 
sesongen kommer i gang. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 6,3% av prosjektets 
kostnad, kr. 60.000,- 
 
Mono Media - Etablering av streamingtjeneste 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, dette vil styrke denne virksomheten og andre 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja, de er klare til å sette i gang umiddelbart. 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 

Samarbeidsprosjekter Nei 
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Virksomheten vil tilby en tjeneste som etterspørres i disse tider. Konferanse-, arrangements- 
og møtemarkedet er strekt rammet av Covid-19, og virksomheter i disse bransjene må 
omstille seg og tilby andre tjenester. Her er mer digitale tjenester en del av løsningen. Det at 
en lokal leverandør tilbyr dette er positivt. 
 
Se for øvrig søknad med vedlegg. 
 
Konklusjon: Dette prosjektet kan styrke arrangementene og reiselivet. Søknaden innvilges. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden innvilges med inntil 30% av prosjektets 
kostnad, kr. 34.500,- 
 
Arvesøm - Omlegging av sømbedrift 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, dette vil kunne bidra til arbeidsplasser på lang sikt 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei, dette er langsiktig utvikling 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Virksomheten skal inn på nye forretningsområder innen søm. Virksomheten er registrert i 
Øyer, men holder til på Lillehammer. 
 
Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Det er dessverre ikke rammer nok til å støtte prosjektet, og det når ikke opp i 
prioriteringen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
 
Glomstad Gjestehus - Innskudd El-varebil, tilbakeføre gamlestuens originale 
tregulv, enøk tiltak og nytt avtrekksystem på grovkjøkken 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Ja, dette vil kunne bidra til aktivitet på sikt 
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Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Nei 

Tiltaket kan settes raskt i gang Ja 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Nei 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Prosjektene har ingen umiddelbar tilknytning til Covid-19, men er vanlig vedlikehold og 
utbedringer som er positive. Virksomheten fikk tilskudd i forrige rund. 
 
Se for øvrig søknader (4). 
 
Konklusjon: Det er dessverre ikke rammer nok til å støtte prosjektet, og det når ikke opp i 
prioriteringen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknadene avslås. 
 
Stavsplassen – Lønnsmidler 
 

Bidrar til økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping  

Nei 

Motvirker negative virkninger av 
covid-19 

Ja, Stavsplassen er hardt rammet 

Tiltaket kan settes raskt i gang Nei 

Bidrar til å opprettholde/ flere 
arbeidsplasser 

Ja 

Samarbeidsprosjekter Nei 

 

Stavsplassen er viktig for Øyer kommune og Tretten. Virksomheten fikk kr. 500.000,- i forrige 
tildeling. Det er heller ikke anledning til å gi midler til ordinær drift. Virksomheten fikk 
tilskudd i forrige runde. 
 
Se for øvrig søknad. 
 
Konklusjon: Det er dessverre ikke rammer nok til å støtte prosjektet, og det når ikke opp i 
prioriteringen. 

Kommunedirektørens innstilling: Søknaden avslås. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Seks virksomheter tildeles til sammen kr 286.215,-. Midlene tas fra ekstraordinært 
Covid-19 næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato 
bortfaller tilsagnet. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger.  

4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILSKUDD - KRAFTTAK FOR GRØNN VEKST I GUDBRANDSDALEN - 
HOVEDPROSJEKT 
SØKER: SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/4268     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
133/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

 Rapport forprosjekt og strategiskisse hovedprosjekt Krafttak for grønn vekst, datert 
17.03.2020 

 Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen – søknad hovedprosjekt, datert 26.05.2020 
 Tilsagn om tilskudd inntil kr. 1.000.000,- til hovedprosjekt Krafttak for grønn vekst – 

Innlandet fylkeskommune, datert 13.05.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Skåppå kunnskapspark AS et 
tilskudd på kr 75.000,- (kr 25.000- pr.år i tre år) til prosjektet Krafttak for grønn vekst i 
Gudbrandsdalen. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Skåppå gjennomførte i 19/20 et forprosjekt for å avklare muligheter for grønn vekt og 
næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Prosjektet ga såpass bra resultater og signaler at de nå 
går videre på et 3-årig hovedprosjekt.  
 
Prosjektet finansieres av kraftselskapene og bankene i Gudbrandsdalen, Innlandet 
fylkeskommune og kommunene i dalen. 
 
Øyer kommune er bedt om å bidra med kr. 25.000,- pr. år i tre år. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
- Innovasjon og nyskaping. 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er positivt med et slikt felles løft for hele Gudbrandsdalen, 
og innstiller på at prosjektet støttes med kr 75.000,- (kr 25.000,- pr år i tre år). 
Det kommunale næringsfondet vil ha en saldo på kr 726.218,- etter et eventuelt tilsagn. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark gis et tilskudd på kr 75.000,- (kr 25.000,- pr år i tre år) til 
prosjektet Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: VIDAR NERAASEN 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/4162     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
134/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra regionalforvaltning.no innsendt 23.11.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at søknaden om støtte til gjenåpning av Samvirkelagkaféen 
på Tretten avslås. 
 
Saksutredning: 
Kaféen i Tretten samvirkelag ble stengt for noen år siden, og har vært etterlyst av noen i 
ettertid. Hvorfor kaféen ble stengt er ukjent, men antagelig var kundegrunnlaget svakt. 
Markedsgrunnlaget for en gjenåpning er usikkert og ikke dokumentert. Oppstart av kafé 
under coronakrisen er vanskelig. 
 
Budsjettet er heller ikke godt nok gjennomarbeidet. Det er søkt om 100% finansiering. 
Næringsavdelingen vil ta kontakt med søker for å bistå med å se på grunnlaget for en 
gjenåpning og en eventuell ny søknad senere. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Vidar Neraasen om støtte til gjenåpning av Samvirkelagkaféen på Tretten 
avslås. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SFO SKISKOLE 
SØKER: HAFJELL SKISKOLE 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/4237     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
135/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra regionalforvaltning.no innsendt 02.12.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Hafjell Skiskole et tilskudd på  
kr 45.000,- til utvikling av SFO. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Hafjell Skiskole har som alle andre næringsaktører i og rundt Hafjell hatt ett utfordrende 
2020. De ønsker nå å utvikle nye tjenester for å ha flere ben å stå på i fremtiden. SFO for 
lokale skoleelever kan være et slikt tiltak.  
 
Tiltaket har også et folkehelseperspektiv, der skoleelevene får delta i fysisk aktivitet etter 
skoletid. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Tiltaket tilfredsstiller kriteriene i retningslinjene på følgende punkter:  
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune 
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at Hafjell Skiskole innvilges et tilskudd på  
kr 45.000,- til utvikling av SFO. Tilbudet må på sikt finansieres på en bærekraftig måte, da 
næringsfondet ikke kan brukes til drift eller subsidiering av tjenester. 
 
Det kommunale næringsfondet vil ha en saldo på kr 841.218,- etter et eventuelt positivt 
tilsagn. Næringsfond med statlig påfyll har en saldo på kr. 3.505,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Skiskole gis et tilskudd på kr 45.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 



  Sak 135/20 

 Side 25 av 31   

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør  
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GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 20/3468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
136/20 Formannskapet 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Gebyrregulativ for 2021 – Del 2 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedirektørens budsjettnotat av 2. november 2020, del 4, Gebyrer innen plan 
byggesak og oppmåling 

- Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 
gebyrer (selvkostforsrkiften) 

 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ser ikke alternativer til å øke gebyrene, og tilrår at gebyrregulativ for 
gebyr etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, samt enkelte 
gebyrer etter forurensningsloven og betaling for eiendomsopplysninger vedtas. 
 
Saksutredning: 
I gebyrregulativet for 2021 ble det foreslått økning av gebyrer ut over deflator. Dette var 
begrunnet i kommunedirektørens budsjettnotat av 2. november 2020, del 4. 
 
I kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett i sak 82/2020 ble det vedtatt: 

Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av gebyrregulativet 
for plan, byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal begrunnes og 
eventuelle tiltak utover heving av gebyr foreslås. 

 
Utgangspunkt for gebyrene er at det skal være full selvkostdekning for alle områdene. Ny 
forskrift om selvkost fastslår at dersom dette skal fravikes, kreves det vedtak i 
kommunestyret om dette. Om ikke annet blir vedtatt, skal det være full selvkostdekning. 
Gebyrene var beregnet ut fra dette.  
  
For disse områdene er forskrift for selvkost endret slik at det ikke er lov å fremføre 
underskudd, dette kan bare dekkes av allerede innestående selvkostfond. Dersom det ikke 
er selvkostfond til å dekke underskuddet, må dette dekkes av kommunekassen. Midler 
avsatt på selvkostfond skal brukes i løpet av neste 5 år. Det er ikke lov å bygge opp 
selvkostfond over tid. 
 
Under følger oppstilling av selvkost fra 2019 for de 3 områdene det her gjelder. 
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Reg. plan Byggesak Kart/ 
Deling

Direkte utgifter 1 989 6 779 4 740
Henførbare indirekte utgifter                  190 466 353
Kalkulatoriske rentekostnader                     -                       -                       -   
Kalkulatoriske avskrivninger                     -                       -                       -   
Andre inntekter og kostnader -36 -188 -184
Gebyrgrunnlaget 2 143 7 058 4 908
Gebyrinntekter -885 -4 393 -3 683
Årets selvkostresultat 1 258 2 664 1 225
Avsetning til selvkostfond                     -   
Bruk av selvkostfond                     -               -2 664             -1 225 
Inndekning 
Kontroll sum (subsidiering)              1 258                      0 0 

Saldo selvkostfond pr 01.01                     -   -4 510 -2 975
Alternativkostnad ved bundet kapital på 
selvkostfond/fremføring av underskudd
Avsetning/bruk av selvkostfond                     -   2 664 1 225
Renteinntekter fond                     -   -73 -48
Saldo selvkostfond pr. 31.12 0 -1 919 -1 798 

Nøkkeltall:
Årets finansielle dekningsgrad i % 41 % 62 % 75 %
Budsjettert dekningsgrad i % 100 % 100 % 100 %
Årets selvkostgrad i % 41 % 100 % 100 %  
 
Finasiell dekningsgrad er den inndekningen gebyrer har på totale kostnader. Når det 
kommer til selvkostgrad er det medregnet bruk av fond, slik at det er selvkost i forhold til 
kommunekassa. 
 
Dekningsgrad er satt opp for et lenger tidsløp under: 
 

2019 2018 2017 2016

Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad

Reg. plan 41 % 41 % 113 % 113 % 43 % 43 % 49 % 49 %
Byggsak 62 % 100 % 88 % 100 % 102 % 100 % 140 % 100 %
Kart/Deling 75 % 100 % 68 % 100 % 126 % 100 % 118 % 100 %  
 

Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad Dekningsgrad Selvkostgrad

Reg. plan 65 % 65 % 81 % 81 % 108 % 100 % 71 % 60 %
Byggsak 147 % 100 % 126 % 100 % 108 % 100 % 100 % 100 %
Kart/Deling 160 % 100 % 105 % 100 % 110 % 100 % 93 % 100 %

2015 2014 2013 2012

 
 
 
Plan 
De siste årene har det ikke vært selvkostfond på plan. Det har derimot vært framført et 
underskudd siste 2 år. Dette måtte realiseres mot kommunekassa.  
 
I 2020 har det vært 25 planer under arbeid frem mot første gangs behandling. I 2019 var det 
23. Det har kommet få planer frem til førstegangsbehandling siste 2 år. 
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Byggesak 
Det har vært bygd opp et stort fond på byggesak, og dette måtte reduseres. Det har vært 
budsjettert med betydelig bruk av fond de siste årene. Ut fra budsjett 2020 vil fondet på 
byggesak gå mot null. 
 
Oppmåling 
Det har vært bygd opp et stort fond på byggesak, og dette måtte reduseres. Det har vært 
budsjettert med betydelig bruk av fond de siste årene. Ut fra budsjett 2020 vil fondet på 
oppmåling gå mot null. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt i § 8 i selvkostforskriften, som sier at dersom 
kommunestyret ikke vedtar noe annet, gjelder full selvkostdekning. I sak 82/2020 ble det 
ikke angitt at det ikke skal være full selvkostdekning, og kommunedirektøren legger dette til 
grunn. Dersom det ikke skal være full selvkostdekning, måtte kommunestyret ha bevilget 
penger for å dekke inn reduksjon i selvkost. Med utgangspunkt i at det skal være full 
selvkostdekning, har kommunedirektøren som utgangspunkt at selvkostområdene ikke skal 
belaste kommunekassa. For å unngå dette må det være tilgjengelig fond på 
selvkostområdene, dersom det skulle bli svikt i gebyrinntektene. 
 
Dersom saksbehandlingstiden blir så lang at gebyrene reduseres eller bortfaller, kreves det 
overføring fra kommunekassa til selvkostområdet. Dette for å hindre at de sakene som det 
ikke kan kreves gebyr for, ikke belaster selvkostområdet. 
 
For alle selvkostområdene denne saken gjelder, er hovedtyngden av kostnadene i budsjettet 
lønn. Ut over dette er det indirekte kostnader knyttet til husleie og felleskostnader og IKT-
kostnader som er de største postene. For oppmåling tilkommer også noe forbruksmateriell.  
 
Den nye selvkostforskriften har gitt en ekstra utfordring med å budsjettere gebyr innen 
selvkostområdene denne saken gjelder. Uten mulighet til å fremføre underskudd dersom det 
ikke er selvkostfond, må kommunen alltid ha noe fond, for å unngå å dekke underskudd på 
et selvkostområde som ikke har selvkostfond fra kommunekassa. 
 
Plan 
De siste årene har det vært mange planer under arbeid. Det ble startet opp mange planer i 
2017 og 2018. Mange av disse har brukt lang tid fram til førstegangs behandling. Hvor lang 
tid regulant bruker fram til en plan kommer frem til behandling, har kommunen ikke stor 
påvirkning på. Kommunedirektøren opplever at det varsles at en plan kommer, og så tar det 
mange måneder før den kommer likevel. Og så kommer det planer som skal være ferdig, og 
som kommunedirektøren ikke finner at er ferdig. Det er flere planer som ikke har hatt særlig 
framdrift, da de har ventet på hovedledning for VA på sørsiden av Hafjell. Kommunen 
veileder og drøfter innholdet i planer underveis, om regulant tar kontakt med kommunen for 
dette. Gebyrinntektene for en plan kommer ved førstegangs behandling av planen. 
 
Arbeidet med reguleringsplaner har blitt mer krevende de siste årene. Det er stadig økende 
krav til samfunnssikkerhet (flom, skred og ras), og dette har regulantene i varierende grad 
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tatt inn over seg. Det er også sånn at de områdene som er lettest å bygge ut, allerede er 
bygget ut. Det er også sånn at tidligere planers manglende hensyn til overvann betyr mer 
arbeid på dette feltet for de som regulerer nå. Alt dette betyr mer arbeid for kommunen. Så 
er det viktig å være klar over at det er kun arbeid med planen fram til førstegangs 
behandling som kan dekkes over selvkost. Arbeid med planen etter dette må dekkes over 
eget budsjett. Administrasjonen arbeider mye med planer for å hensynta samfunnssikkerhet 
i planer.  
 
De siste årene har derfor arbeidsmengden med hver plan gått opp. Gebyret har ikke økt i 
samme omfang. Så har det kommet få planer fram til førstegangs behandling siste året. 
Dette fører til underskudd på selvkostområdet for plan. 
 
Kommunestyret etterspør alternativer til å heve gebyret. Kommunedirektøren ser to 
alternativer. 

- Redusere bemanningen 
- Håpe at det kommer inn mange planer i 2021, og at dette holder til å dekke selvkost 

 
Redusere bemanningen 
Redusert bemanning vil føre til lavere servicegrad ovenfor regulanter. Planer må sendes i 
retur uten særlig kommentarer, dersom de ikke tilfredsstiller kommunens krav. Det vil også 
føre til lenger tid før en plan kommer til behandling. Dersom det går for lang tid før en 
innkommet plan kommer til førstegangs behandling, mister kommunen gebyret for planen. 
Da vil redusert bemanning kunne føre til reduserte gebyrinntekter, og med det fortsatt 
underskudd på selvkostområdet. 
 
Håpe at det kommer inn mange planer i 2021 
Kommunedirektøren kan ikke forutse hvor mange planer som kommer inn i 2021, selv om 
det nå er varslet at det kommer mange planer. Kommunedirektøren kan ikke anbefale en 
strategi om å håpe på det beste, da det kan gi uforutsette utslag for kommuneøkonomien. 
 
Kommunedirektøren ser ikke andre alternativer enn å heve gebyret. For plan er det også 
viktig å opparbeide et mindre fond, slik at det tåles svingninger i tallet på planer som 
kommer inn. 
 
Byggesak 
For byggesak har det vært et betydelig fond, som måtte brukes opp, i henhold til 
selvkostforskriften. Økte krav til saksbehandling og tilsyn har derfor ikke gitt noen utslag på 
gebyrene de siste årene.  
 
For byggesak har også samfunnssikkerhet gitt større arbeidsmengde med hver byggesak de 
siste årene. Det har vært større fokus på tilsyn de siste årene, og det er et krav om at det skal 
føres tilsyn i 10 % av byggesakene. Kostnadene for tilsyn dekkes innenfor selvkost for 
byggesak.  
 
Kommunedirektøren ser bare et alternativ til å heve gebyrene, og det er å redusere 
bemanningen. Redusert bemanning uten færre saker til behandling vil bety at kvaliteten på 
behandlingen går ned, og servicenivået går ned. I tillegg kan det føre til tepte gebyrinntekter 
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på grunn av for lang saksbehandlingstid. Plan- og bygningsloven setter krav til 
saksbehandlingstid før gebyret reduseres og bortfaller. Kommunedirektøren tilrår ikke 
nedbemanning i stedet for gebyrøkning. 
 
Oppmåling 
For oppmåling har det vært et betydelig fond, som måtte brukes opp, i henhold til 
selvkostforskriften. Det har derfor vært liten økning i oppmålings- og delingsgebyrene siste 
årene. Og så innenfor deling har samfunnssikkerheten gjort arbeidet mer krevende. Fra 
01.01.2021 innføres det krav om landmålerbrev for landmålere. Det er gitt 
overgangsordninger, men dette må på plass. For Øyers del vil vi klare å komme innenfor, 
men det gir noe økte kostnader. Dette på grunn av at det vil være behov for 2 landmålere i 
en del saker.  
 
Som for byggesak ser kommunedirektøren bare ett alternativ til gebyrøkning, og det er 
redusert bemanning. Redusert bemanning vil gjøre oppmåling ekstremt sårbar, da det er 2 
landmålere i Øyer kommune i dag. Begge vil kunne få landmålerbrev. Mindre enn 2 
landmålere vil gjøre kommunen sårbar. Videre vil redusert bemanning gi lavere service og 
lenger saksbehandlingstid. Lang saksbehandlingstid vil kunne gi reduserte gebyr eller bortfall 
av gebyr da både plan- og bygningsloven og matrikkelloven har bestemmelser om dette. 
 
Salg av eiendomsinformasjon 
Salg av eiendomsinformasjon utgjør i stor grad opplysninger som eiendomsmeglere kjøper 
for å benytte i salgsprospekt. Det er egne firma som tilbyr formidling av 
eiendomsinformasjon, og som er kunden hos kommunen. Dette er en tjeneste som 
kommunen selger, i likhet med andre kommuner. Det er tjenesten med å hente ut og levere 
opplysninger som det tas betalt for. Dette er en tjeneste som ikke er regulert i lov. Det er 
derfor ikke noe som sier hvor mye som kan tas betalt.  
 
Utgangspunktet for betalingssatsene har vært det arbeidet kommunen har med de ulike 
produktene som tilbys. Kommunen har også noen kostnader knyttet til ikt-verktøy, da det er 
lagt opp til noe automatisert uthenting av data. Kommunen har ikke betalt for oppsett av 
dette, men for driften. Både arbeid og ikt-kostnader må sørges for at er dekket av 
betalingssatsene, ellers vil kommunen sponse meglerne med uthenting av data de trenger. 
 
Det kommer flere tilbydere som tilbyr slike tjenester til meglerne. I de tilfellene der disse nye 
firmaene ønsker å sette opp automatikk i uthenting av informasjon, vil tjenesten være priset 
for lavt, da det er forutsatt automatikk. Det foreslås derfor en egen sats der kommunen må 
gjøre manuell uthenting av data, der andre firma har en automatikk for samme tjenesten.   
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren ser ikke andre muligheter enn å øke gebyrene. Det er i budsjettet for 
2021 ikke vedtatt redusert selvkostdekning og det er heller ikke avsatt midler til å dekke 
redusert selvkost eller bortfall av gebyrinntekter som følge av overskridelse av 
saksbehandlingsfrister. Det ansees ikke økonomisk forsvarlig å skulle redusere bemanningen 
i stedet for å øke gebyret. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 for gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven og eierseksjonsloven, samt enkelte gebyrer etter forurensningsloven og 
betaling for eiendomsinformasjon i samsvar med vedlegg 1 Gebyrregulativ for Øyer 
kommune del 2. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 


