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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/18     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
20/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Revidert forslag «Strategisk næringsplan Lillehammer – regionen». 
Komplett sammenstilling av alle innspill 
Oppsummering av alle innspill 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 3/2021 
 
Sammendrag: 
Det har kommet i alt 11 innspill til forslaget til strategisk næringsplan for 
Lillehammerregionen. Alle innspillene er gjennomgått og plandokumentet er betydelig 
justert basert på innspillene som har kommet. Revidert forslag til strategisk næringsplan 
legges fram for behandling. 
 
Saksutredning: 
Forslag til Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen ble lagt ut til offentlig ettersyn 
av kommunestyrene i regionen 28. januar. Fristen for å sende inn innspill var 26. februar, og 
det var innen fristen kommet 11 innspill. Strategisk næringsplan skal være kommunenes 
verktøy for hvordan de skal jobbe med næringsutvikling, i samspill med samfunnet for øvrig. 
 
I saksfremlegget til behandlingen i formannskapene og kommunestyrene i januar er det 
vurderinger av de valg som er gjort for planen. Denne vurderingen gjentas ikke i dette 
saksfremlegget. Her vurderes de innspill som har kommet, og hvilken betydning dette har for 
et revidert planforslag. 
 
Lillehammer-regionen har i dag en næringsplan som første gang ble vedtatt i 2014. Planen 
har siden den gang blitt revidert to ganger. Den tidligere regionale næringsplanen vil 
erstattes av ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. 
 
Tiltaksdelen av næringsplanen vedtas av Interkommunalt politisk råd. Årsaken til dette er at 
den største delen av tiltaksmidlene som benyttes på næringsutvikling ligger i 
Interkommunalt politisk råd. Normalt vedtas tiltaksplanen, som er for 1 + 3 år, sammen med 
regional tiltaksplan i desember hvert år. I år vedtas tiltaksplanen knyttet til strategisk 
næringsplan separat, siden planen ikke forelå i desember. 
 
Strategisk næringsplan er en temaplan, og er slik sett underordnet kommunale planer 
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utarbeidet etter plan- og bygningslovens bestemmelser- Viktige eksempler er 
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel. Begge disse dokumentene i 
alle de tre kommunene er viktige premissgivere for innholdet i strategisk næringsplan. Både 
Gausdal og Lillehammer er inne i en prosess der kommuneplanens samfunnsdel revideres, 
Øyer planlegger revidering i løpet av inneværende kommunestyreperiode. 
 
Strategisk næringsplan forholder seg til sentrale fylkeskommunale planer. Særlig er det 
Innlandsstrategien og Regional plan for verdiskaping i Oppland som er viktige for den 
strategiske næringsplanen. 
 
Kommunestyrene i Lillehammer-regionen la 28. januar ut et planforslag til offentlig ettersyn. 
Dette ble kommunisert på nettsidene til alle tre kommuner, på kommunenes 
Facebookprofiler og det ble omtalt i Lillehammer kommunes fellesannonse. 
 
I tillegg fikk følgende aktører tilsendte planforslaget direkte med en oppfordring om å 
komme med innspill: Gausdal Næringsforum, Lillehammer Næringsforening, Øyer 
Næringsråd, Lillehammer Industriforening, Lillehammer Sentrum Drift AS, Skåppå AS, 
NHO Innlandet, Visit Lillehammer AS, Innlandet Fylkeskommune, Fabrikken AS og 
Høgskolen i Innlandet. Det har i høringsperioden vært gjennomført møter med Gausdal 
Næringsforum, Lillehammer Næringsforening, Øyer Næringsråd, Lillehammer 
Industriforening, Lillehammer Sentrum Drift AS, Visit Lillehammer AS og Fabrikken AS. 
 
Totalt har det kommet inn 11 innspill til planforslaget. Alle innspillene ligger vedlagt dette 
saksfremlegget, og i tillegg er det laget en oppsummering av innspillene som også ligger 
vedlagt. 
 
Vurdering: 
Innspillene som har kommet viser at det er stort engasjement rundt næringsutvikling i 
Lillehammer-regionen, et engasjement vi ønsker å ta med videre inn i operasjonaliseringen 
av planen. Under gjøres en kortfattet gjennomgang av de sentrale innspillene til 
næringsplanen, og innspillene vurderes sett opp mot hvordan de håndteres i et oppdatert 
planforslag. 
 
Flere av innspillene kommenterer at planen er vag. Noen peker på at sysselsettingsvekst i 
næringslivet må løftes fram, andre at målsetningene generelt er utydelige og det pekes på at 
planen i liten grad innebærer en prioritering. LO i Sør-Gudbrandsdal peker eksplisitt på at de 
mener planforslaget næringsnøytralitet er et feilgrep. Andre innspill støtter derimot at 
bransjefokuset tas vekk. I noen av innspillene foreslås det nye målsetninger. 
 
Vekst i privat sysselsetting er det overordnede målet med næringsplanen. Dette kommer 
fram både i innledningen og i kapittelet om målsetninger. Når såpass mange likevel legger 
vekt på dette i sine høringsinnspill, bør dette tydeliggjøres ytterligere. Kapittelet om 
målsetninger foreslås derfor noe spisset mot nettopp privat sysselsetting. I tillegg legges det 
til noen forslag til målsetninger knyttet til kommunenes vertskapsrolle og næringsarealer. 
 
Når det gjelder innspill om mangel på prioriteringer, har nok det sammenheng med at vi har 
gått bort fra bransjefokuset. For det konkrete arbeidet med næringsutvikling peker 
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næringsplanen ut en tydelig retning, og innebærer en prioritering av hva det skal jobbes 
med. Det legges ikke opp til at vi går bort fra den overordnede innretningen, men spissede 
målsetninger og kobling mot tiltaksplanen forventes å justere inn oppfatningen om 
manglende prioritering. 
 
Lillehammer Sentrum Drift peker i sitt høringsinnspill på at det å tiltrekke seg nye næringer 
ikke står i fokus, og at det viktigste i slike planer er å sette konkrete mål for hvordan en skal 
tiltrekke seg ny virksomhet. Lillehammer Industriforening mener på sin side at det viktigste er 
å legge til rette for  eksisterende næringsliv. Flere andre høringsinnspill peker også i retning 
av at det er avgjørende å prioritere eksisterende næringsliv. 
 

Utkastet til næringsplan legger i utgangspunktet opp til en svak prioritering av 
eksisterende næringsliv, gjennom at de strategiske virkemidlene i stor grad er 
knyttet til arbeid sammen med eksisterende næringsliv, noe som vil styrke disse. 
Næringsarealsituasjonen tilsier også at eksisterende næringsliv bør prioriteres, men 
dette kan endre seg om vi lykkes med alle tiltakene på dette området. En vellykket 
satsing på bærekraftige og digitale forretningsmodeller vil gjøre vår region til et mer 
attraktivt sted å etablere seg for en del type bedrifter, og en satsing på klynger 
innen utvalgte områder vil i sin natur ha med seg at 
nye virksomheter skal trekkes til regionen. Så lenge vi har bedrifter med 
vekstpotensial i vår region, mener vi det er riktig å opprettholde en prioritering av 
arbeidet med eksisterende næringsliv, og at arbeidet mot nye næringsaktører 
foregår gjennom arbeidet med bærekraftige og digitale forretningsmodeller samt 
klyngearbeidet. 

 
Flertallet av høringsinnspillene poengterer viktigheten av næringsarealer for at nye 
arbeidsplasser skal skapes. Flere av innspillene peker på at næringslivet har ulike behov for 
arealer, og at dette må hensyntas. Noen mener det bør samarbeides tettere regionalt om 
arealpolitikken. 
 

Næringsarealer er i planforslaget definert som en grunnleggende aktivitet. Det vil si 
at det har lavere prioritering enn de strategiske virkemidlene. Høringsinnspillene er 
tydelige på at dette blir en for defensiv tilnærming, og at en slik tilnærming vil legge 
begrensninger på næringsutviklingen i vår region. Næringsarealer foreslås løftet opp 
som et strategisk virkemiddel, med en tilhørende tiltaksplan. Når det gjelder 
regionalt samarbeid, jobber regionen allerede i dag sammen om hvordan arealene 
benyttes. Dette gjøres gjennom Lillehammer-regionen Vekst, som jobber med å 
finne løsninger i alle tre kommuner. Når det gjelder utvidet samarbeid om 
arealpolitikken utover det, er det dette noe som må adresseres i forbindelse med 
revisjoner av kommuneneplanenes arealdeler. 

 
Flere høringsinnspill peker med litt ulik ordlyd på at kommunenes vertskapsrolle er 
avgjørende for å få til god næringsutvikling, og at dette må løftes høyt opp i prioriteringene. 
 

Et av de strategiske virkemidlene handler nettopp om kommunenes vertskapsrolle. 
Slik det er beskrevet fremstår dette for noen uklart og for rundt i kantene. 
Virkemiddelet skrives derfor om for å tydeliggjøre at det nettopp er snakke om 
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vertskommunerollen. I tillegg legges til en målsetning knyttet til dette 
virkemiddelet. 

 
Lillehammer Sentrum Drift mener planen er skrevet i et for akademisk språk. Flere andre 
peker også på tilsvarende ved at det pekes på at planen er vag og ikke så enkelt å få taket 
på. I noen av innspillene etterlyses det en definisjon av noen sentrale begreper. 
 

Planen legger opp til at vi skal ha store ambisjoner innenfor de utvalgte 
virkemidlene. Dette innebærer også at vi må forstå hva som er sentralt i 
virkemidlene og hvordan vi skal være ledende på å bruke dem. Det blir dermed 
vanskelig å komme utenom å bruke noen begreper som virker fremmede for en del 
lesere, gitt at disse begrepene er viktig innenfor virkemiddelet. For å bøte på dette 
legges det til en seksjon der de mest sentrale begrepene defineres, og det gjøres en 
generell språkvask i den hensikt å forenkle. 
 

Lillehammer Sentrum Drift mener fokuset på bærekraft og digitale forretningsmodeller er 
selvsagt og noe som må følges opp i enhver sammenheng. Lillehammer Næringsforening 
peker på det samme for bærekraft. Lillehammer Industriforening mener kommunen bær 
være en samarbeidspartner når det kommer til prosjekter innenfor bærekraft og 
sirkulærøkonomi. Øyer Næringsråd er også positive til satsingen inn mot bærekraft, og det de 
kaller sunn vekst. Fabrikken støtter grepet knytte til bærekraftige og digitale 
forretningsmodeller, noe også Espen Østvold Rølla/partiet Sentrum gjør i sitt innspill. 
Innlandet Fylkeskommune peker på at satsingen på bærekraftig og digitalisering er i henhold 
til fylkeskommunale planer. 
 

Høringsinnspillene peker i ulik retning når det gjelder fokuset på bærekraft og 
digitale forretningsmodeller. Det vi vet helt sikkert er at bedriftene i vår region ikke 
er i førersetet på disse områdene. Undersøkelse gjort mot næringslivet viser at en 
god del av bedriftene har dette som tema, men svært få har skapt forretning basert 
på bærekraftprinsipper og digitale løsninger. Når det gjelder digitale 
forretningsmodeller har vi konkrete prosjekter initiert av Lillehammer-regionen 
Vekst knyttet til medlemmer i Lillehammer Sentrum Drift og Visit Lillehammer, som 
viser at det fortsatt er et stort utviklingspotensial på dette området. Det finnes i vår 
region svært få eksempler på bedrifter som har lagt bærekraft til grunn for sin 
forretningsmodell, og det samme gjelder for digitalisering. Behovet for å løfte 
hele næringslivet på disse områdene er derfor stort, og selv om mange både tenker 
på bærekraft og digitalisering, er det utvilsomt slik at for få forstår hvordan dette 
kan være en integrert del av virksomheten som bidrar til å skape verdier og ikke 
bare være en ekstra kostnadsbyrde. Det foreslås derfor at dette strategiske grepet 
opprettholdes. 
 

Flere av høringsinnspillene peker på viktigheten for næringslivet av overordnet infrastruktur, 
slik som E6 og Intercity. LO i Sør-Gudbrandsdal oppfordrer til å utarbeide en plan for å 
beholde de statlige arbeidsplassene som er i regionen og trekke til seg nye. 
 

Et virkemiddel som ligger i planen, men som har blitt litt usynlig, er arbeidet med 
store, strategiske saker. På dette området har allerede Interkommunalt politisk råd 
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for Lillehammer-regionen vedtatt en handlingsplan, som blant annet innebærer en 
tydelig prioritering av hvilke saker som skal jobbes med til enhver tid. I nytt 
planforslag er dette tydeliggjort, ved at virkemiddelet er løftet opp under kapittelet 
«Ambisjoner for regionen». Som en følge av dette kuttes også kapittelet som i 
planforslaget het «Strategiske virkemidler» ut, siden det kapittelet nå dukkes helt av 
kapitelet «Ambisjoner for regionen». 

 
Utvalg for klima, miljø og samfunn i Lillehammer kommune mener strategien på overordna 
nivå skal forhold seg tydeligere til konkrete regionale planer og utviklingsprosjekter. 
 

Med regional menes her sannsynligvis fylkeskommunale planer og 
utviklingsprosjekter. Forslaget til strategisk næringsplan ligger tett opp til 
Innlandsstrategien og Regional plan for verdiskaping i Oppland, men dette kommer 
ikke fram av planforslaget. Disse planene er bygget opp rundt bransjer, og har 
dermed en litt annen tilnærming enn Lillehammerregionen sin plan, men når vi ser 
det i sammenheng med tiltaksplanen er det godt sammenfall. I innspillet fra 
utvalget fremkommer det ikke hvilke utviklingsprosjekter det vises til, men på 
generelt grunnlag jobber vår region mye sammen med fylkeskommunen. 
Eksempelvis er Cyberland et fellesprosjekt, det jobbes mye opp mot fylket når det 
gjelder reiseliv og i satsingen på E-sport har vi mye felles. Innlandet fylkeskommune 
peker i sitt høringsinnspill på at særlig satsingen på bærekraft, klynger og bruk av ny 
teknologi er i henhold til fylkeskommunale planer. Det foreslås at det gjøres en 
tydeliggjøring av koblingen mot regionale planer i ordførernes innledning. 
 

Gausdal Næringsforum stiller grunnleggende spørsmål ved om det er riktig med en regional 
organisering av næringsutviklingsarbeidet. 

Et premiss for at det ble politisk besluttet å sette i gang arbeidet med en ny 
strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen var at planen skal være regional 
for kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer. En endring på denne organiseringen 
er ikke tema for næringsplanen. 
 

Lillehammer Sentrum Drift ber om at planforslaget trekkes tilbake, og at nytt og omarbeidet 
planforslag legges fram etter at kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer er vedtatt. 
 

Det er i utgangspunktet litt uheldig at kommuneplanens samfunnsdel ikke er 
vedtatt verken i Gausdal eller Lillehammer. Gausdal har hatt sitt planforslag til 
offentlig ettersyn, og Lillehammer kommune er i prosess noen måneder til. Øyer 
kommune legger opp til en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i løpet av 
inneværende kommunestyreperiode. Generelt er det utfordrende å tilpasse 
prosessen med en strategisk næringsplan til revisjoner av samfunnsdelene, så lenge 
disse prosessene ikke er koordinert. Samtidig er det slik at arbeidet med ny 
strategisk næringsplan har pågått lenge, og av ulike grunner blitt utsatt flere ganger. 
Med dette som bakgrunn legges det opp til at strategisk næringsplan 
vedtas i henhold til planlagt framdrift. Ved behov for endringer i planen som et 
resultat av innhold i kommuneplanens samfunnsdel, kan dette tas opp i rullering av 
næringsplanen. 
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Generelt har det kommet mange innspill til tiltak som del av høringsinnspillene, noe det også 
ble oppfordret til. 
 

Alle innspillene er vurdert, og flere av dem er enten tatt direkte inn i tiltaksplanen, 
eller de er knyttet til andre tiltak i planen. Det gjøres ikke en komplett gjennomgang 
av alle disse innspillene her. 
 

Flere av høringsinnspillene peker i retning av at det ikke kommer klart fram hvorfor 
virkemidlene er valgt. 

For de valgte strategiske virkemidlene legger vi inn et avsnitt om hvorfor 
virkemidlene er valgt. 

 
Begrepene veiviser, brobygger og tilrettelegger har i liten grad gitt direkte grunnlag for 
innspill. Vår forståelse av innspillene peker likevel i retning av et behov for en justering av 
hvordan disse begrepene henger sammen med resten av planen for å synliggjøre hvordan 
dette har betydning for operasjonalisering av planen. 
 

Det foreslås at koblingen mellom begrepene veiviser, brobygger og tilrettelegger og 
strategiske virkemidler endres. Veiviser, brobygger og tilrettelegger er ulike roller 
regionen kan ta innenfor alle disse strategiske virkemidlene og dette er synliggjort i 
nytt planforslag, og det vil komme tydelig fram i tiltaksplanen. I tiltaksplanen 
beskrives hvilken rolle regionen har innenfor alle tiltakene som foreslås 

 
Vurdering: 
Det har kommet inn mange og relevante innspill til planforslaget, og basert på disse gjøres 
det en del endringer i plandokumentet. I tillegg til endringene som er omtalt over er det 
gjort noen redaksjonelle endringer i dokumentet, herunder rettet noen mindre skrivefeil 
som er oppdaget. Det foreslås også at «Profilering» kuttes fra grunnleggende aktiviteter, 
siden dette omfattes av «Fortelle gode historier fra regionen» som er et strategisk 
virkemiddel. Det er også gjort noen mindre justeringer i kapittelet om hvor regionen står i 
dag, der det var noen setninger som har blitt oppfattet feil. Endringene er gjort for å unngå 
dette. 
 
Tiltaksdelen knyttet til strategisk næringsplan vil vedtas i Interkommunalt politisk råd rett i 
etterkant av at kommunestyrene behandles næringsplanen. 
 
Interkommunalt politisk råd 12. mars 2021: 
 
 VEDTAK:  
1. Revidert forslag til strategisk næringsplan sendes over til kommunene for 

sluttbehandling med følgende endringer:  
 
Under kapittel "Ambisjoner for regionen" endres rekkefølgen av anvendelsen av 
strategiske virkemidler til følgende:  
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommuner for næringslivet.  
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene.  
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Utvikle og styrke utvalgte klynger.  
 
Jobbe smartere og mer proaktivt med store strategiske saker.  
 
Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  
 
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og næringslivet.  
 
Fortelle gode historier fra regionen.  
 
Under kapittel "Hva forteller oss at vi er på rett vei?":  
 
Endre rekkefølge og noe ordlyd:  
 
Mål 1: Vi har et næringsliv som oppnår lønnsomhet og skaper arbeidsplasser på minimum 
nivå med landsgjennomsnittet  
 
Mål 2: Vi skal bli bedre vertskommuner for næringslivet.  
 
Mål 3: Vi skal ha attraktive næringsarealer tilgjengelig.  
 
Mål 4: Vi har tilflytting på nivå med landsgjennomsnittet.  
 
Mål 5: Vi har et næringsliv der bærekraft og teknologi får økt strategisk betydning i 
bedriftene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren anbefaler at det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars, 
godkjennes. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand 
Stedfortreder for kommunedirektør 
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 21/417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena 
2. Tomtetakst Hundervegen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt anmodning om kjøp av tomt i Øyer sentrum fra Hafjell Arena AS. Tomten er i 
dag en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole og er regulert til undervisning/skole og 
offentlig benyttelse. Kommunedirektøren har innhentet takst på tomten og legger frem 
saken med to alternative innstillinger. Kommunedirektøren anbefaler alternativ A. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. Hafjell Arena 
AS har i to år arbeidet med prosjektet «Hafjell Arena». Prosjektet gjelder bygging av en 
flerbrukshall på ca. 8800 m2, samt et tilbygg på ca. 3100 m2 som blant annet skal inneholde 
e-sport senter, treningssenter, kafe, klasserom, kontorer, og lager. Det er også planlagt 200 
parkeringsplasser. Arenaen vil få adkomst fra Hundervegen (Fv2522). Prosjektet er 
presentert både for formannskapet og kommunestyret. 
 
Ved en overdragelse av en eiendom fra kommunen til en privat aktør vil det kunne oppstå et 
spørsmål om overdragelsen innebærer en form for offentlig støtte.  Dersom eiendommen 
selges til Hafjell Arena for mindre enn markedspris vil det bety at 
kommunen har gitt kjøper av eiendommen en økonomisk fordel som kan være støtte i strid 
med EØS – avtalen. Hvis man gjennomfører salget av eiendommen på vanlige 
markedsmessige vilkår vil det ikke foreligge en fordel. For å unngå at overdragelse av 
eiendom innebærer en offentlig støtte må eiendommen enten selges på det åpne markedet 
uten betingelser, eller takseres på en markedsmessig måte. Det er spesielt viktig å passe på 
at det ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører under en prosess ved salg av 
eiendom.  
 
Det er foretatt takst på eiendommen. Eiendommen ligger i Øyer og er i dag en del av 
skoleområdet til Øyer ungdomsskole. Den har nærhet til de fleste fasiliteter og til Hafjell 
Alpinsenter. E6 går forbi eiendommen og tomten har god profilering til denne om man 
hogger unna en del vegetasjon. Vurdert markedsverdi baserer seg på dagens situasjon av 
eiendommen og gjeldende regulering av området. Omfanget som berøres er noe uklart da 
eksakte grenser ikke er oppmålt per i dag. Tomtearealet på 15 000 m2 er taksert til en normal 
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markedsverdi på 6 750 000 kroner ut fra gjeldende regulering av området: 
Undervisning/skole og offentlig benyttelse. 
 
Arealformålet på den ønskede tomta i sentrumsplanen er undervisning og park. 
Kommunedelplan Øyer Sør er i prosess, der det blant annet sees på erstatningsareal til 
ungdomsskole. I kommuneplanutvalget 15. desember 2020 mente utvalget at Aronsvejordet 
skulle vises som offentlig formål og den tomten som ønskes ervervet vises som 
næringsformål. Aronsvejordet er i dag vist som senterområde i kommunedelplan Øyer Sør 
2007 og som kombinert bebyggelse og anleggsformål i sentrumsplanen. 
 
Dersom tomten som ønskes ervervet får endret arealformål til næring vil taksten bli høyere. 
Det er innhentet en foreløpig vurdering fra takstmann som bekrefter at tomtens verdi da vil 
øke betydelig, opp mot 30 millioner kroner. 
 
 
Vurdering: 
Eiendommen det her er snakk om har en sentralt god beliggenhet i Øyer og har god 
profilering til E6, sentrumsområdet og alpinanlegget. Kommunedirektøren ser at en 
alternativ bruk av eiendommen vil kunne få positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det 
kan medføre høyere aktivitet i Øyer kommune gjennom hele året og med dette føre til økt 
antall arbeidsplasser i kommunen. 
 
Eiendommen er i dag en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole og ved et eventuelt salg 
vil skolens uteområde bli vesentlig redusert. Det vil blant annet medføre at fotballbanen 
forsvinner, samt pumptrack som er bygd opp for syklister.  
 
Arbeidet med kommunedelplan Øyer sør pågår. Ut fra kommuneplanutvalgets innspill i 
desember blir det vurdert å avsette Aronsvejordet til offentlig formål. Dette for å reservere 
areal til eventuelt å  flytte ungdomsskolen. Det er ikke gjort noen vurdering av om det er 
arealmessig mulig å flytte ungdomsskolen til Aronsvejordet, det er heller ikke vurdert hvilke 
utfordringer som eventuelt knytter seg til erverv av denne tomta. 
 
Realisering av Hafjell Arena er ikke avhengig av å flytte ungdomsskolen, men bygget vil slik 
det fremstår i dag komme tett på skolen, med de utfordringer dette fører med seg knyttet til 
blant annet trafikkavvikling og bortfall av fotballbane. Dette vil ha konsekvenser for driften 
av ungdomsskolen og kommunedirektøren mener at en utbygging inne på dette området 
ikke bør skje med mindre hele arealet kan blir innløst under ett til en pris som gjør at 
kommunen kan bygge opp igjen en ny ungdomsskole på egnet tomt innen akseptable 
kostnader.  
 
Det blir i kommunedelplanen sett på å avsette området mellom Lilleputthammer og Mosåa 
til sentrumsformål. Dette vil gjøre det mulig å utnytte dette arealet til arenabygning eller 
annet næringsformål. Kommunedirektøren mener det er viktig at kommunestyret ser 
langsiktig og helhetlig på området, og at det vurderes ut fra denne helheten hva som vil 
være det beste for Øyer kommune fremover. Disse vurderingene må gjøres i forbindelse 
med overordna plan. 
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Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi en sterk premiss på utviklingen av Øyer sentrum 
og det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet sees på i forbindelse med revidering 
av overordna plan. Kommunedelplan Øyer Sør skal i henhold til plan – og bygningslovens § 
11-5 angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke tiltak 
og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene.  
 
I planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer Sør vil en sikre høring av alle interessenter, 
noe kommunedirektøren vil påpeke er særskilt viktig i dette området og samtidig sikre en 
vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til alternativ bruk av tomt, som for eksempel 
eventuelt erstatningsareal for ungdomsskolen, kryssløsninger, kollektivpunkt og 
flomsikring/overvannshåndtering.  
 
Ved en overdragelse til den bruken som er skissert så må området reguleres om. Taksten på 
tomtearealet er på 6 750 000 kroner ut fra reguleringsformål undervisning/skole, offentlig 
benyttelse. Tomten vil ved en endring av reguleringsformål være av betydelig større verdi.  
 
Kommunedirektøren mener at areal som skal selges bør være ferdig regulert til ønsket 
formål for å oppnå en best mulig markedspris og for å sikre en rettferdig konkurranse 
mellom alle aktører. Det er også grunn til å tro at det vil være andre interessenter til denne 
tomta dersom kommunen bestemmer seg for et salg.  
 
Kommunedirektøren legger frem to alternative innstillinger: 
 
Alternativ A: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
Alternativ B: 
Kommunestyret gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av tomt på 15 000 m2 til normal 
markedsverdi i henhold til vedlagt takst. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena 
realiseres. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale. Opsjonsavtale 
skal godkjennes av kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren anbefaler alternativ A  
Kommunedirektøren mener at en omdisponering av dette arealet vil gi store premisser for 
utviklingen av området. En slik omdisponering vil ha store konsekvenser for Øyer sentrum og 
innebære en stor økonomisk risiko for kommunen knyttet til framtidige investeringer.  
 
Det er ikke foretatt en foranalyse av erstatningsareal for ungdomsskolen og 
kommunedirektøren opplever ikke at saken er godt nok opplyst knyttet til framtidige 
investeringer for kommunen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret har en helhetlig gjennomgang av ønsket 
utvikling i området før en slik beslutning om salg av tomt tas. Kommunedirektøren mener at 
kommunestyret må sikre seg styring av dette arealet gjennom overordnet plan og 
planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer Sør.  
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Ved et eventuelt salg bør eiendommen selges på det åpne markedet for å sikre seg at det 
ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
22/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Kommunal planstrategi Øyer kommune 2020-2023 – utkast 
2. Kunnskapsgrunnlag 
3. Folkehelseprofil Øyer kommune 
4. Oversikt: Interkommunalt samarbeid 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tidligere politisk behandling av saken 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet utkast til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023. Som grunnlag for 
planstrategien er det laget et kunnskapsgrunnlag som viser utviklingstrekk i kommunen. 
Utkast til planstrategi skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrebehandling. 
 
Saksutredning: 
Det henvises til tidligere politisk behandling av saken. Kommunestyret fattet i sak 16/21 ved-
tak om ytterligere bearbeidelse av utkast til planstrategi før denne legges ut på høring.  
 
Det er foretatt endringer i planstrategiutkastet i tråd med kommunestyrets vedtak.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vil i det følgende begrunne de prioriteringer som ligger til grunn for 
framlagt planstrategi og planstatus øvrige planer. Kommunens planavdeling har ressurser for 
å håndtere ordinære planoppgaver. Det er ikke rom for flere større planoppgaver i en 
normalsituasjon. For tiden er det økt økonomisk ramme for å gjennomføre KDP Øyer sør. Å 
prioritere større planoppgaver etter KDP Øyer sør vil kreve at ekstra ressurs opprettholdes.  
 
Prioriterte planoppgaver i perioden 2020-2023 
Kommuneplan med handlingsdel 
Det er foreslått at det foretas en avgrenset revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med 
fokus på befolkningsframskrivinger. Opprinnelig var dette planlagt gjennomført i 2021. Kom-
munen står nå overfor tilsetting av ny kommunedirektør, og prosessen foreslås utsatt til 
2022. Kommuneplanens samfunnsdel er organisasjonens øverste plandokument, og en 
revisjon bør foretas når ny administrativ leder er på plass. Dette er også et ressursspørsmål i 
perioden med konstituert kommunedirektør.  
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Kommunestyret spilte inn delrevisjon av kommuneplanens arealdel i sak 16/21. Kommune-
direktøren holder fast på tidligere framlagte prioriteringer, der revisjon av kommuneplanens 
arealdel bør tas stilling til i neste planstrategiperiode. En avgrenset revisjon av arealdelen i 
planstrategiperioden 2020-2023 kan vurderes etter ferdigstillelse av KDP Øyer sør. Dette vil 
være et ressursspørsmål, og forutsetter fortsatt styrket planavdeling.  
 
Kommunedelplaner  
KDP Klima og energi er foreslått revidert i 2022-23. Ut fra ressurser på planavdelingen må 
revisjon skje etter ferdigstillelse av KDP Øyer sør. Framskyndet revisjon av kommuneplanens 
arealdel må vurderes opp mot revisjon av klima og energiplan.  
 
Planstatus øvrige planer  
Areal, klima og miljø 
Trafikksikkerhetsplanen er under revidering, og dette arbeidet vil bli gjennomført innevær-
ende år. Plan for hjortevilt og beitebruksplan utarbeides av Landbrukskontoret. Temaplan 
for sti og løypenett utarbeides i samarbeid med Landbrukskontoret, denne må utarbeides 
etter KDP Øyer sør. Sentrumsplan for Tretten er tatt inn på oversikten, det avklares om dette 
skal være en temaplan eller en områdeplan. Evt. framskynding må vurderes opp mot 
revisjon av kommuneplanens arealdel og klima og energiplan. 
 
Sosiale forhold 
Utarbeidelse av plan for livsløp er hovedprioritet innenfor dette området. Arbeidet er på-
begynt, men vil ikke kunne sluttføres som planlagt i perioden med konstituert kommune-
direktør. Underliggende planer vil bli utarbeidet/revidert etter plan for livsløp.  
 
Kultur, Beredskap og Regionale planer 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer knyttet til prioritering av planer 
innenfor disse områdene, det henvises til framlagt planstatus.   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
  
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
23/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad fra Norges Skiforbund om støtte til VI-bygg, av 22.2.2021 
2. Finansieringsoversikt – oppdatert 
3. KS-sak 24/2020 Søknad om støtte til VI-bygg/arenabygg i Hafjell nasjonalanlegg 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret bevilget 0,5 millioner kroner i støtte til VI-bygg i sak 24/20. Øyer kommune 
har mottatt søknad fra Norges Skiforbund om ytterligere støtte til prosjektet. Saken legges 
fram med to alternative innstillinger.  
 
Saksutredning: 
Det vises til saksutredning og vurderinger i KS-sak 24/20, der kommunestyret bevilget 0,5 
millioner kroner i støtte til VI-bygg, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg.  
 
Øyer kommune har mottatt søknad fra Norges Skiforbund om ytterligere støtte på kr 
250 000. Vedlagt søknaden er oppdatert finansieringsoversikt for prosjektet.  
 
VI-byggprosjektet er tildelt midler fra Kulturdepartementet på 11,3 millioner kroner. Dette 
utgjør 50 % av nettokostnadene i prosjektet. Av søknaden framgår at det er arbeidet med å 
sikre finansiering fra stiftelser, idrettsklubber og arrangørselskapet Hafjell Kvitfjell Alpin AS.   
Søknad til Innlandet fylkeskommune ble innvilget med et betydelig lavere beløp enn omsøkt. 
Etter flere runder med kostnadsreduksjoner viser budsjettet nå en kostnadsramme på 23,5 
millioner kroner, mens det er sikker finansiering på 22,5 million kroner. 
 
Vurdering: 
Det er tidligere bevilget et økonomisk bidrag til prosjektet på 0,5 millioner kroner fra Øyer 
kommune. Et senter for paraidretten vil gjøre at nasjonalanlegget har flere bein å stå på, og 
det er god reklame for Øyer og Norge. Det ble vurdert som riktig å gi støtte til prosjektet. 
Dette må imidlertid vurderes opp mot kommunens økonomiske situasjon, og mulighet til å gi 
ytterligere bidrag. 
 
Saldo på Øyer kommunes disposisjonsfond er per 6.3.2021 kr 42 815 410. Saldo på ubundet 
driftsfond Idrettsarrangement er kr 198 000.  
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Kommunedirektøren velger å legge fram saken med to alternative innstillinger.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 
250 000 i støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

2. Øyer kommune avslår søknad om ytterligere støtte til nytt arenabygg i Hafjell 
Nasjonalanlegg. 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: HAFJELL TOURIST AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223 U64  
Arkivsaksnr.: 21/387     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 05.02.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Hafjell Tourist AS et tilskudd på  
kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Nermo Hotell har gjennom flere år hatt et sterkt fokus på lokale råvarer og egenproduserte 
produkter. 
 
Med restaurant Vidsyn som et nytt tilskudd, åpnet november 2020, er etterspørselen etter 
denne typeprodukter nær doblet. Produksjonskapasiteten er god med to kjøkken, men 
lagerkapasiteten er en betydelig flaskehals. 
 
Nermo Hotell ønsker å bygge et 18m3 fryserom i tillegg til 13m3 svalrom for å ha kapasitet til 
å kunne ta imot, samt lagre stykningsdeler og ferdigproduserte produkter til Nermo Hotell 
og restaurant Vidsyn. 
 
Saldo kommunalt næringsfond pr 12.02.2021 er kr 844.290,-. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 

 At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
 Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre 

bedrifter 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

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

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

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
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Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: HAFJELL SLAKTERI AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223 U01  
Arkivsaksnr.: 21/478     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 16.02.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Hafjell Slakteri AS et tilskudd på  
kr 30.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Hafjell Slakteri driver med slakt og videreforedling av kjøtt fra lokale bønder og jegere. 
Slakteriet skiller seg markant fra andre småskala slakteri ved at de tar imot dyreraser som 
ikke kan slaktes av større mer strømlinjeformede slakteri. Eksempelvis storfe av typen Jak, 
svineraser med ull og lignede. 
 
Hafjell Slakteri er også i en oppbyggingsfase der de stadig utvikler nye lokalmatprodukter for 
direktesalg eller salg gjennom butikker/markeder. Hafjell Slakteri ser nå at med den store 
pågangen av kunder, spesielt om høsten, er behov for å se på muligheter for utvidelser av 
lokaler/kapasitet. 
 
Dette betyr også at en må utvikle markedet og se etter nye kundesegmenter. De har 
kontaktet Skåppå AS for å få bistand i denne prosessen. 
 
Saldo kommunalt næringsfond pr 12.02.2021 er kr 844.290,-. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
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 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Slakteri AS gis et tilskudd på kr. 30.000,-. 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. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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FORDELING AV TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 2021 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/691     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

 Oversikt fordeling tilskudd pr km (oppdatert) 
 Søknad fra Øyer Turskiløyper dater 03.02.2021 
 Søknad fra Smedpersetra datert 19.01.2021 
 Søknad fra Tretten Vestside datert 04.03.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det tildeles kr 400.000,- i driftstilskudd til løypekjøring for sesongen 2020/2021. Tilskuddet 
fordeles på tre søkere etter antall kjørte kilometer. Beløpet er avsatt i budsjettet for 2021. 
 
Saksutredning: 
Det er i budsjettet for 2021 avsatt kr. 200.000,- til løypekjøring. Dette fordeles på antall 
kjørte km. Det er tre aktører som kjører løyper, og det totale antall km er 298,1.  
Det gir kr. 670,92 pr km. 
 
Det er i tillegg avsatt kr. 200.000,- i budsjettet i skiløypetilskudd som fordeles etter samme 
nøkkel. 
 
Konklusjon: 
Tilskuddet fordeles ihht vedlagt oversikt. 
Øyer Turskiløyper   kr. 349.537,- 
Tretten Vestside   kr.   44.281,- 
Smedpersætra   kr.     6.182,- 
 
Vurdering: 
Beløpet er avsatt i budsjettet. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Det tildeles kr. 400.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2020/2021. 

Tilskuddet tildeles etter vedlagte oversikt. 
2. 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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UTLYSNING - KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER 
FEBRUAR 2021 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/693     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter datert 25.02.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det kunngjøres en ekstraordinær næringsfondsutlysning på til sammen kr 966.941,- for 
bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer. Midlene tas fra ekstraordinær tildeling fra 
KMD tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale 
virksomheter, kr. 466.941,-, og kommunalt næringsfond med inntil kr. 500.000,-. 
 
Saksutredning: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget NOK 1.000.000.000,- over 
statsbudsjettet som er fordelt på kommunene. Hensikten med tilskuddet er å sette 
kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig 
hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
 
500 millioner kroner går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet 
per 16. februar 2021, eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede 
smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall ledige i disse 
kommunene. 
 
500 millioner kroner fordeles til kommuner etter folketall. 
Alle kommuner får et minstebeløp på 250.000 kroner. 
Øyer kommune er etter disse retningslinjene tildelt kr. 466 941,-. 
 
Øyer kommune nådde ikke høyere opp i tildelingen fordi vi totalt ikke har høy 
arbeidsledighet. Det er spesielt reiselivet som er rammet hos oss, men dette oppveies av 
andre næringer.  
 
Det tildelte beløpet er ikke i nærheten av å kompensere for de tap reiselivet lider i disse 
dager. Kommunedirektøren foreslår derfor at dersom det totale søknadsbeløpet overstiger 
tildelingen fra KMD, suppleres det med midler fra det kommunale næringsfondet. 
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Det stilles ikke krav til å oppgi spesifikt hvilke kostnader som skal dekkes i søknadene eller 
krav om egenandel, slik at vi står mer fritt til å tildele midlene til bedrifter som har 
likviditetsproblemer. Det vil bli utarbeidet kriterier som sikrer at tilskuddene ikke tildeles 
virksomheter som uansett er i stor fare for å gå konkurs eller som ikke er avhengig av et 
tilskudd for å unngå konkurs. 
 
Siden Øyer er tildelt et såpass lavt beløp, foreslår kommunedirektøren at vi supplerer dette 
med midler fra eget kommunalt næringsfond med kr. 500.000,-. Det kommunale 
næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr. 214.290,-, dersom 2 andre saker på til 
sammen kr. 130.000,-, som behandles i formannskapet den 16.03.2021, følger 
kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune kunngjør en ekstraordinær næringsfondsutlysning på til sammen  
kr 966.941,- 

2. Bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i tildeling av tilskudd, 
basert på følgende Hovedbransje NACE-koder: 
77210 - Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
55202   Drift av ferieleiligheter 
55300   Drift av campingplasser og turisthytter 
79901   Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 
79902   Guider og reiseledere 
79903   Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
85510   Undervisning innen idrett og rekreasjon 
93291   Opplevelsesaktiviteter 
Det er 67 virksomheter registrert i Øyer innen disse næringskodene 

3. Ordningen kunngjøres umiddelbart med søknadsfrist 5. april 2021. 
4. Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr. 100.000,- 
5. Midlene tas fra ekstraordinær tildeling fra KMD tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) 

kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, kr. 466.941,-, og 
kommunalt næringsfond med inntil kr. 500.000,-. 

6. Innkomne søknader legges frem for FSK den 20. april. 
7. Det utarbeides kriterier for tildeling av tilskudd som sikrer at det er virksomheter som 

har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert. 
8. Virksomheter som ikke har fått tilskudd eller kompensasjon fra kommunen eller 

staten tidligere prioriteres. 
 

 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 



  Sak  28/21 

Side 26 av 40  

KULTURPRIS 2021 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 076  
Arkivsaksnr.: 21/86   Unntatt offentlig ofl §26 Ofl 

§26 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Oversikt over kulturprismottakere 1981 – 2019 
2. Retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris (K-sak 16/18, møte 22.03.2018) 
 
 
Sakspapirene er sendt formannskapets medlemmer med SvarUt. 
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 011  
Arkivsaksnr.: 20/2463     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra KMD datert 03.08.2020: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 – fastsetting av 
valgdag. 
 
Sammendrag: 
Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 avholdes som to dagers valg, søndag 12. september 
og mandag 13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for 
todagers-valget. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på 
valgdagene. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor 
stemmegivningen før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget. 
 
Saksutredning: 
Valgloven § 9-2 (1) lyder: 
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag». 
I statsråd 6.mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til 
mandag 13. september 2021.  
 
Stortinget har vedtatt å beholde 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. De 19 
valgdistriktene følger i all hovedsak den gamle fylkesstrukturen, men det er blitt noen 
endringer som følge av regionreformen. En fullstendig oversikt over inndelingen av 
valgdistriktene finnes i valgforskriften; 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valgdistrikter-ved-stortingsvalget-i-
2021/id2596616/ 
 
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det skal 
holdes valg også søndag 12. september 2021.  
 
Øyer kommune har tidligere holdt valg en dag, men på bakgrunn av den pågående Covid-19 
pandemien ansees det som en stor fordel med todagersvalg ved valggjennomføringen 
høsten 2021. Dette for å legge best mulig til rette for velgerne. 
 
Gjennomføringen av todagersvalg ved stortingsvalget i 2021 vil medføre økonomiske 
konsekvenser for Øyer kommune. Valgdirektoratet antyder at det sannsynligvis vil bli gitt en 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valgdistrikter-ved-stortingsvalget-i-2021/id2596616/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/valgdistrikter-ved-stortingsvalget-i-2021/id2596616/
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form for kompensasjon fra staten til ekstra utgifter i forbindelse med valggjennomføringen 
under den pågående pandemien. 
 
I Øyer har det ved tidligere valg vært valgting bare mandag. Kommunedirektøren antar at 
det ved fremtidige valg med unntak av valggjennomføringen ved stortings- og 
sametingsvalget 2021, vil være ønskelig å videreføre praksisen med valg en dag. 
 
Med bakgrunn i Covid-19, har Kommunal og moderniseringsdepartementet nedsatt ei 
arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak knyttet til valggjennomføringen i 
2021. Arbeidsgruppa har kartlagt hvordan en vedvarende pandemi vil påvirke 
valggjennomføringen, og hvordan kommunene best kan løse de utfordringene dette 
medfører. Det er på bakgrunn av dette utarbeidet en smittevernveileder for 
valggjennomføring. 
 
Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 13. oktober 2020 og 
gjelder for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021. Hensikten med 
veilederen er å anbefale tiltak som sikrer at alle velgere kan få stemt ved valget, og å 
forebygge smitte i gjennomføringen av valget. Det er avgjørende at kommunene 
tilrettelegger for møtet med velgerne på en god måte. For å sikre at alle som ønsker det får 
brukt stemmeretten sin, må det tilrettelegges for at også velgere i karantene og isolasjon får 
mulighet til å stemme. Det er fremmet et lovforslag om midlertidige endringer i valgloven 
som åpner for dette, men lovforslaget er ikke vedtatt i Stortinget ennå. 
Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget 
har behandlet forslagene, etter dette vil veilederen bli oppdatert. 
 
Smitteveilederens oppsummering: 
 Valget kan gjennomføres  
 Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får 

stemt 
 Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand  
 Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene. 

 
Smittevernveilederen finnes her; 
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/soameelk/smittevernveileder-for-
valggjennomforing.pdf 
 
 
Det har allerede skjedd flere viktige endringer i regelverket før stortings- og sametingsvalget 
2021: 
 Alle utenriksstemmer skal stemples av kommunene 
 Elektroniske valgkort sendes ut til de fleste velgere 
 Rett til å bli fritatt fra å stå på en partiliste ved stortingsvalg 
 Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag 
 Sending av forhåndsstemmer siste uken før valgdagen 

 
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/artikler/regelverksendringer/ 
 

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/soameelk/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/media/soameelk/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/artikler/regelverksendringer/
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Muligheter for stemmegivning før valgdagen:  
Tidligstemming:  
Velgere som ikke kan stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, 
får anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden, 01.07. 
– 09.08.2021. 
 
Forhåndsstemming: 
Ordinær forhåndsstemmeperiode 10.08.-10.09.2021 ved kommunens servicetorg. Ved 
tidligere valg har åpningstiden for forhåndsstemming vært: 
Mandag – fredag:   kl 09.00 – 15.00 
Siste torsdag før valgting:  kl 09.00 – 19.00 
En lørdag:    kl 10.00 – 14.00. 
 
Åpningstidene i forhåndsstemmeperioden 10.08.-10.09.2021 må vurderes nærmere for å 
sikre at alle som ønsker det skal få avgitt stemme. 
 
Mulighet for forhåndsstemming på Bakketun bo- og servicesenter og på Tretten Sjukeheim. 
På disse stedene var det ved forrige valg også mulig å stemme for ansatte og andre som 
måtte ønske det. 
 
Ambulerende stemmegivning:  
Velgere som på grunn av sykdom, karantene eller uførhet ikke kan avgi stemme der det 
holdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen få avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg.  
 
Perioden for ambulerende stemmegivning ved valget i 2021 må være tilstrekkelig lang for å 
sikre ivaretakelse av stemmeretten for de aktuelle gruppene.  
 
Forhåndsstemming i annen kommune eller i utlandet: Det er også anledning til å avgi 
forhåndsstemme i en annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til 
hjemkommunen.  
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 ble det vedtatt i kommunestyret, sak 
111/16, å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
Vurdering: 
Valgdag:  
Kommunen har tidligere holdt valg en dag med positiv erfaring. På bakgrunn av den 
pågående Covid-19-pandemien ansees det som nødvendig med todagersvalg ved 
valggjennomføringen ved stortings- og sametingsvalget i 2021. Kommunedirektøren rår 
derfor kommunestyret til å vedta at det ved stortings- og sametingsvalget 2021 også holdes 
valgting søndag 12. september 2021. Når det gjelder åpningstidene på valgtinget søndag 12. 
september og mandag 13. september blir dette fastsatt av valgstyret våren 2021. 
 
Stemmegivning før valgdagen: 
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For å hindre smitte under valget og for å sikre at alle velgere gis mulighet til å stemme, må 
tilbudet knyttet til mulighet for stemmegivning før valgdagene utvides ved valget i 2021. Det 
foreslås at valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 
stemmegivningen før valgdagene skal skje.  
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
Kommunedirektøren anbefaler at elektronisk avkryssing i manntallet som ble gjennomført 
ifm. stortings- og sametingsvalget i 2017, videreføres ved stortings- og sametingsvalget 
2021.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og 

mandag 13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for 
todagers-valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/96     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 6/2021 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 6/21 at det skulle legges frem sak knyttet til anskaffelse av 
Microsoft – Office lisenser til politikere i mars. Lisensene skal ivareta bruk av Teams. 
Kommunedirektøren har innhentet priser og legger frem sak om anskaffelse av slike lisenser. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren har innhentet priser på Office – lisenser til politikere.   
 
Det er innhentet pris på lisensen Office 365 F3. Denne lisensen inkluderer Office for nett og 
mobilapper og inkluderer blant annet følgende funksjoner: 
 

- Outlook for nett og mobil 
- Office – apper utformet for mobile enheter og nettbrett (Word, Excel, PowerPoint) 
- OneNote 
- OneDrive for Business med 2GB  - lagring 
- Teams 

 
I tillegg er det tilgang til en del annen funksjonalitet som for eksempel Microsoft Planner og 
Forms. 
 
Lisensen ivaretar også dagens politikerløsning. Lisensen er ikke tilknyttet 
servicedesktjenester. 
 
Driftskostnad for dette er ca 10.000 kroner i tillegg til dagens kostnad på ca 30.000 kroner. 
I tillegg kommer etablering per kommune (endring av lisenser på alle brukere) på 1500 
kroner, samt timer til klargjøring og distribusjon av apper til ipad, ca 5000 kroner. Total 
merkostnad i 2021 på mellom 15 – 20.000 kroner. 
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Vurdering: 
Kommunedirektøren har hatt fokus på å løse dette innenfor budsjett og denne typen bruker 
er derfor ikke knyttet opp mot servicedesktjenester, slik at det vil være politisk sekreteriat 
som har 1.linjesupport, slik det er i dag. Dersom politikerne skal knyttes opp mot 
servicedesktjenester vil dette medføre en ytterligere kostnad. 
 
Lisensen inneholder kun online – apper og politikerne vil være avhengig av internettilgang 
for bruken av disse.  
 
Kommunedirektøren anbefaler å anskaffe lisenser som er beskrevet over. Det anbefales at 
kostnaden i 2021 finansieres av formannskapets bevilgningspost. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost som med 
det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
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KONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/721     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Ådne Bakke fratrer sin stilling som kommunedirektør i Øyer kommune på grunn av oppnådd 
aldersgrense og vil fratre 30.4.2021. Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er 
stedfortreder under hans ferieavvikling fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 
1.5.2021 som kommunedirektør inntil ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Saksutredning: 
Arbeidet med å rekruttere ny kommunedirektør ble igangsatt umiddelbart etter at det ble 
kjent at Bakke meldte ifra at han ønsket å fratre.  Det ble opprettet et tilsettingsutvalg og 
tilsettingsutvalget har per dags dato gjennomført to møter.  Det er et mål om at ny 
kommunedirektør skal ansettes i kommunestyret i juni, men tar forbehold om at prosessen 
kan ta lenger tid. 
 
I samsvar med hovedtariffavtalen, § 13-4 foretas det som hovedregel konstituering i 
stillingen, når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned. Det er 
kommunestyret som fatter vedtak om konstituering av kommunedirektør. 
 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 har arbeidet i Øyer kommune siden 
11.10.2004 i flere stillinger og har god kunnskap om kommunen. Hennes nåværende stilling 
er kommunalsjef. 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i 
Øyer kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil 
ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn med Annikken Reitan Borgestrand, og legger saken fram 
for formannskapet.  
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET 
HØRINGSSVAR MARS 2021 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G00  
Arkivsaksnr.: 21/219     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
32/21 Formannskapet 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev – videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, fra Helse Sør-Øst, datert 1.2.21 
Kommunestyrets høringsuttalelse av 28.1.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset 
Innlandet HF» 
Samfunnsanalysen fra COWI/Vista Analyse 
 
 
Sammendrag: 
Ordfører ber kommunestyret i Øyer om å slutte seg til uttalelsen som beskrevet i denne 
saken. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
I 2017 sendte Sykehuset Innlandet idéfaserapport om framtidig sykehusstruktur i Innlandet 
ut på høring til kommunene. I rapporten var det skissert en rekke ulike alternativer for 
sykehusstruktur i Innlandet.  
  
Etter høringen ga styret i Sykehuset Innlandet sin tilslutning til et framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet med «et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 
Mjøssykehuset. Mjøssykehuset får en rolle som knutepunkt i et helhetlig 
spesialisthelsetjenestetilbud for hele Innlandet»  
  
Da Helse Sør-Øst senere gjorde sitt vedtak i januar 2019 ble målbildet endret til å innebære 
«en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset 
og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et 
elektivt sykehus med døgnfunksjoner.» I anbefalingen fra administrerende direktør ble det 
blant annet følgende påpekt: «Beredskapshensyn og reiseavstander tilsier at det må være 
flere akuttsykehus i Innlandet».  
  
En endring av sykehusstrukturen i Innlandet i tråd med styrevedtaket i Helse Sør-Øst ble 
godkjent av foretaksmøtet 8. mars 2019. 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Prosjektrapport%20-%20konkretisering%20av%20bygg,%20lokalisering%20og%20b%C3%A6rekraft%20ved%20Sykehuset%20Innlandet%20HF.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Sammenstilling%20av%20samfunnsanalysen.pdf
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Prosjektgruppen som Helseforetakene Sykehus Innlandet og Helse Sør-Øst opprettet for å 
utrede framtidig sykehusstruktur i Innlandet, la fram sin innstilling i desember 2020.  
 
Der foreslås det at nytt hovedsykehus (Mjøssykehuset) legges til Brumunddal, at 
Lillehammer sykehus beholdes som stort akuttsykehus og at Gjøvik sykehus utvikles som 
sykehus for planlagte behandlinger. Fra før er det vedtatt at Tynset sykehus skal beholdes 
som et lite akuttsykehus.  
 
I realiteten innebærer dette forslaget at man har beveget seg vekk fra det opprinnelige 
forslaget om ett stort sentralsykehus Mjøsbrua, til en flersykehusstruktur med 
funksjonsdeling. 
 
Øvrige sykehus (Hamar, Sanderud, Reinsvoll og Elverum legges ned), men på Elverum 
foreslås det å opprette et stort distriktsmedisinsk senter (DMS), samt base for ny 
luftambulanse i Innlandet og eventuelt et prehospitalt senter. De distriktsmedisinske 
sentrene i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres skal styrkes, og det foreslås å etablere et nytt 
DMS for Hadeland. De distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene i Elverum, Gjøvik, Hadeland, Hamar, Lillehammer, Otta, Tynset og Valdres skal 
videreutvikles. 
 
Samfunnsanalysen: 
På oppdrag fra Helse Sør-Øst har konsulentfirmaene COWI og Vista Analyse utarbeidet en 
samfunnsanalyse som tar for seg hvilket lokaliseringsalternativ som gir den beste 
samfunnsnytten for Innlandet. Samfunnsanalysen består av syv tema (lenkene er til 
delrapportene som er lag ut på Helse Sør-Østs nettsider): 
 

 Deltema 1 Sysselsetting 
 Deltema 2 Regional utvikling 
 Deltema 3 By- og tettstedsutvikling 
 Deltema 4 Miljø og klima 
 Deltema 5 Persontransport 
 Deltema 6 Infrastruktur 
 Deltema 7 Folkehelse  

 
I alt er seks alternativer utredet og rangert: 
  
Alternativ 1 –  Mjøssykehus på Biri og akuttsykehus på Hamar   
Alternativ 2 –  Mjøssykehus på Biri og akuttsykehus på Elverum   
Alternativ 3 –  Mjøssykehus ved Moelv stasjon og akuttsykehus på Lillehammer   
Alternativ 4 –  Mjøssykehus ved Moelv stasjon og akuttsykehus på Gjøvik   
Alternativ 5 –  Mjøssykehus ved Brumunddal stasjon og akuttsykehus på Lillehammer  
Alternativ 6 –  Mjøssykehus ved Brumunddal stasjon og akuttsykehus på Gjøvik 
 
Tabellen nedenfor viser rangeringen av de ulike alternativene:  
 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%201%20Sysselsetting.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%202%20Regional%20utvikling.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%203%20By-%20og%20tettstedsutvikling.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%204%20Milj%C3%B8%20og%20klima.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%205%20Persontransport.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%206%20Infrastruktur.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Sykehuset%20Innlandet/Fagrapport%20Sykehuset%20Innlandet%20Deltema%207%20Folkehelse.pdf
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Kilde: COVI/Vista Analyse 
 
Tabellen viser at Helse Sør-østs forslag om hovedsykehus i Brumunddal og akuttsykehus i 
Lillehammer kommer best ut på alle deltema. Lillehammer som akuttsykehus kommer også 
best ut om hovedsykehuset legges til Moelv. 
 
COWI/Vista Analyse peker blant annet på følgende forhold: 

 Mjøsbyene og Innlandet står overfor en krevende situasjon i årene som kommer. 
Lillehammer, Hamar og Stange er de eneste kommunene som er forventet å ha vekst 
i befolkning i arbeidsfør alder, og denne veksten bygger på innflytting, ikke 
fødselsoverskudd. Dette bekreftes langt på vei av de oppdaterte befolkningstallene 
som SSB publiserte i slutten av februar og som viser status pr. 1.1.2021. 

 Hamar og Lillehammer har størst potensial for å trekke til seg  helsearbeidere og tilby 
jobb til ektefelle/partner, og dermed også bidra til å vitalisere byene og bidra til 
etterspørsel av varer og tjenester som er grunnlaget for vekst.  

 Dagens helsearbeidere bor i dag i hele Mjøsregionen, men tyngdepunktet bor i 
(Mjøs)byene.  

 Alternativ Brumunddal forventes å kunne gi store positive utslag for hele 
Hamarregionen. Deler av boligmarkedet til Hamar ligger i Ringsaker kommune, og 
avstanden til et sykehus i Brumunddal vil være akseptabel for både Hamar, Stange, 
Løten og Elverum.  

 De positive virkningene for Hamar og Lillehammer knytter seg til varierte tilbud og 
sirkulasjon av folk gjennom byenes sentrum (urban kvalitet/potensial), og til 
bostedsattraktivitet (et godt sted å bo). De eksisterende by-sykehusene er sentralt 
plassert med kort gangavstand til kollektivt knutepunkt for arbeidsreiser. Å opprett-
holde noen sykehus i byene vil gi positiv effekt for sentrum og effekten øker i takt 
med generell urbanisering og flere tilbud i byer som arbeider for sentrumsfortetting 
og utvikling, noe som blant annet Lillehammer gjør. 

 
 
Tidligere uttalelser fra kommunestyret i Øyer: 
Kommunestyret behandlet saken om ny sykehusstruktur i 2017 i forbindelse med den 
såkalte Idéfaserapporten. Den gangen var kommunens primære standpunkt at det burde 
utredes et alternativ med hovedsykehus plassert på Lillehammer, videre at det som 
minimum ble utredet en struktur med hovedsykehus ved Mjøsbrua og akuttsykehus i 
Lillehammer og Elverum. Etter vedtaket fattet av Helseforetaksstyret 8.3.2019 har Øyers 
politikere forholdt seg til det såkalte målbildet og har argumentert for hvorfor 
opprettholdelsen av Lillehammers akuttsykehus er essensielt i den fremtidige strukturen.  
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Fylkesordfører, samt alle ordførerne i Innlandet invitert til videomøte med helse- og 
omsorgsminister Bent Høye 9.2.21, der ministeren ønsket svar på to konkrete spørsmål. I 
den forbindelse vedtok kommunestyret etter et initiativ fra ordfører en uttalelse tilpasset 
disse spørsmålene. Uttalelsen i sin helhet er vedlagt, og store deler er også gjenbrukt i den 
foreslåtte høringsuttalelsen til Helse Sør-Øst.  
 
Fakta: 
Helse Sørøst har sendt prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft 
ved Sykehuset Innlandet HF» og den tilhørende samfunnsanalysen som er utført av COWI AS 
og Vista Analyse på åpen høring. Fristen for å uttale seg er 26. mars 2021. 
Høringsinvitasjonen er vedlagt saken. Følgende spørsmål bes besvart: 
 
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?   
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehusstruktur i 
Innlandet?  
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det 
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)?  
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til å 
gjøre den anbefalte løsningen bedre? 
 
 
Vurdering: 
Uttalelse: 
1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens perspektiv?   
Øyer kommune mener at dagens sykehusstruktur fungerer bra i dagens situasjon. Men den 
demografiske og medisinske utviklingen på lang sikt (2030-2080) forventes å endre ramme-
betingelsene for sykehusstrukturen i betydelig grad. Videre er det uheldig at pasienter med 
sammensatte skade eller sykdomsbilder ikke får den behandlingen de trenger på et sted.   
 
Innlandet trenger en sykehusstruktur som både tar innover seg at man i Innlandet vil stå 
ovenfor en sterkt aldrende befolkning med et økende behov for sykehustjenester, og som 
fortsatt vil bo spredt over hele fylket. Samtidig vil den medisinske utviklingen, med stadig 
større grad av spesialisering og bruk av avanserte teknologiske løsninger, gi nye muligheter 
for å forebygge og behandle sykdommer som i dag har dårlige prognoser. Mange av disse 
behandlingene vil være komplekse og kreve utstrakt samarbeid mellom ulike spesialister. 
 
I tillegg må sykehusstrukturen tilpasses muligheten for å rekruttere kompetent arbeidskraft 
til sykehusene i framtiden. I tråd med det som kommer fram i samfunnsanalysen utarbeidet 
av COWI ser kommunestyret i Øyer at rekrutteringen av fagpersonell vil være den mest 
kritiske faktoren for å gi best mulig helsetjenester til befolkningen framover. Rekruttering 
avgjøres av faglig miljø ved det enkelte sykehus og bostedsattraktivitet i området 
sykehusene er tilknyttet. Rekruttering avgjøres av flere faktorer; faglig miljø ved det enkelte 
sykehus, tilgjengelighet, bostedsattraktivitet og muligheter for jobb for andre i familien m.m.   
 
2. Hva er kommunens primære og sekundære forslag til fremtidig, helhetlig sykehus-
struktur i Innlandet?  
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Med bakgrunn i de mange endringer som har skjedd siden vårt vedtak i 2017, mener Øyer 
kommune at muligheten for «en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» i en modell basert på en utvikling av to 
eller tre av dagens eksisterende sykehus må utredes. Vi mener en slik modell ville gitt en 
jevnere funksjonsfordeling mellom flere lokasjoner enn i dette forslaget. Vi minner om at 
innspillene som ble gitt til  idefaserapporten i 2017 ble gjort på bakgrunn av at det kun var 
skissert en modell eller målbilde med ett hovedsykehus.   
 
Anbefalingene fra «Prosjektgruppa»  om to akuttsykehus hvo det ene skal plasseres på 
Lillehammer underbygger vårt standpunkt om Lillehammer som lokasjon for et av de tre 
akuttsykehusene i Innlandet. Vi mener at det er avgjørende for den nye sykehusstrukturen i 
Innlandet at et fullverdig akuttsykehus med fødeavdeling opprettholdes på Lillehammer. 
 
Kommunestyret i Øyer vil fremheve at de aller viktigste faktorene som taler tydelig for et 
fullverdig akuttsykehus på Lillehammer er: 
 
 a) Styrker muligheten til å rekruttere nye fagfolk.  Lillehammer er en attraktiv by som 
tiltrekker seg folk, og som vokser. Det gjør det enklere for ektefelle eller partner å finne seg 
jobb. Lillehammer har det største fødselsoverskuddet i Innlandet. Det at Lillehammer har 
høyest prisvekst på boliger i Innlandet bekrefter attraktiviteten. Samfunnsanalysen lister opp 
flere faktorer som er viktige for å få å sikre tilstrekkelig tilflytting. Bostedsvalget til 
framtidens sykehusansatte avhenger i stor grad av bostedsattraktivitet og pendlevillighet, i 
tillegg til varierte arbeidsmuligheter også for partner/ektefelle. Avstanden til arbeidsplassen 
betyr mye, likeledes tilgangen på kollektivtrafikk. Folk som ønsker å bo i by er opptatt av «at 
det skjer noe», i form av gode og varierte kultur- og fritidstilbud, attraktive 
kompetansemiljø, samt valgmuligheter når det gjelder bolig. 
 
 b) Reduserer risikoen for hele prosessen betydelig.  Det viktigste fagmiljøet i Innlandet 
består, mens det nye akuttsykehuset (Mjøssykehuset) bygges. Det er avgjørende for at 
pasientene i Innlandet skal ha gode tilbud også i årene mellom vedtak om bygging, og til det 
nye Mjøssykehuset kan tas i bruk. Prosjektgruppen skriver i rapport at: «Dersom sykehuset i 
Lillehammer ikke videreføres som akuttsykehus i ny struktur er det risiko for at leger og 
annet fagpersonell søker seg bort fra sykehuset i overgangsperioden fram til ny struktur er 
ferdig etablert. Det vil være uheldig for det faglige tilbudet i overgangsperioden og i de 
første årene etter etablering av Mjøssykehuset».  
 
 c) Sikrer et best mulig tilbud i et enormt stort opptaksområde.  Avstandene er store i 
opptaksområdet til sykehuset i Lillehammer. Befolkningen er stor, ikke minst fordi det finnes 
en enorm mengde hytter i området. Selv om mange tilreisende bor i området store deler av 
året, så er det dessverre ikke fullt ut hensyntatt, men prosjektgruppen skriver i sin rapport 
at: «Lillehammer har et tilstrekkelig stort opptaksområde, god infrastruktur og en plassering 
som sørger for kortest mulig reiseavstand for de delene av Innlandet med lengst reisevei til 
sykehus, særlig når det gjelder befolkningen bosatt i Nord-Gudbrandsdalen».  
 
 d) Videreutvikling og styrking av de distrikts-medisinske sentrene i Otta og Valdres. Et 
sterkt akuttsykehus på Lillehammer styrker regionen rundt, og vil bidra til faglig tyngde for 
de lokalmedisinske sentrene. Vi mener dette argumentet er for lite belyst i prosjektgruppens 
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anbefaling og vi vil påpeke viktigheten av å samle det som er nødvendig for sterke og 
attraktive fagmiljøer samtidig som en desentraliserer det en kan.  
 
 e) Sikrer samhandling med Mjøssykehuset, sterk felles beredskap og et virkelig bredt 
medisinsk miljø som samarbeider tett. Prosjektgruppen skriver generelt at «dette 
løsningsalternativet har høy rekrutteringsevne, et solid opptaksområde, et overskuddsareal 
som gir fleksibilitet ved usikkerhet i framskrivningene, bygningsmessig gode sengeområder 
og kortest reisetid for innbyggerne med lengst reisetid i Nord-Gudbrandsdalen. Sykehuset i 
Lillehammer har også god infrastruktur med et godt tilrettelagt akuttmottak og en 
helikopterlandingsplass som er lokalisert med kort avstand til akuttmottaket, samt nærhet til 
E6 og jernbanen».   
 
I 2017 var det stor politisk oppslutning om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Nå som målbildet 
er endret til å omfatte flere sykehus, mener Øyer kommune at det er naturlig at andre 
plasseringer av hovedsykehuset blir vurdert. Det må til for å sikre en balanse mellom de ulike 
delene av Innlandet. 
 
3. Hvordan vurderer kommunen det anbefalte helhetlige løsningsalternativet innenfor det 
vedtatte målbildet, slik det er beskrevet i prosjektrapporten (kapittel 8.3.8)? 
 
Innlandet er et stort geografisk område med en spredt befolkning. Lokaliseringsmessig vil 
fordelingen mellom de tre største byene rundt Mjøsa måtte balanseres ut slik at en ivaretar 
fagkompetansen også fremover.  Kommunestyret i Øyer har argumentert for at et fullverdig 
akuttsykehus på Lillehammer er helt essensielt for å få en framtidsrettet og helhetlig 
sykehusstruktur i Innlandet. Kommunestyret understreker at formålet med endret struktur 
er for å ivareta pasientenes beste.  
 
Innlandets evne til å rekruttere fagfolk sikres gjennom å samle og opparbeide sterke 
fagmiljøer fremover slik at vi får en sykehusstruktur for de neste 50-100 årene. Det største 
og mest komplette fagmiljøet mellom Oslo og Trondheim ligger på Lillehammer. For å 
redusere risikoen i overgangen fra gammel til ny struktur er derfor sykehuset på Lillehammer 
en nøkkelfaktor. I det helhetlige anbefalte løsningsalternativet har prosjektgruppa måtte 
forholde seg til det vedtatte målbildet som bygger på en politisk konsensus snarere enn et 
fritt faglig utredet forslag. 
 
4. Hvilke justeringer av virksomhet, funksjoner og/eller lokalisering kan eventuelt bidra til 
å gjøre den anbefalte løsningen bedre? 
De statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, som  
håndheves av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal sikre at kommuner, 
regioner og staten gjennom sine prosjekter bidrar til god steds- og byutvikling. Blant annet 
skal det legges til rette for at besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter kan 
lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt 
senterstruktur.  
 
Dette tilsier at sykehus bør plasseres i byer/bynært. Øyer kommune mener at den foreslåtte 
løsningen kan forbedres betraktelig om man videreutvikler den med en mer likedelt 
funksjonsfordeling mellom de foreslåtte sykehusene. Det bør være mulig å utvikle gode 
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akuttsykehus i alle på tre steder, samtidig som man oppnår en rasjonalisering av antall 
enheter med en sammenslåing av somatikk og psykiatri. 
 
Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftsmål utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak i 
vår tids største nasjonale og globale utfordringer. To av målene har nær forbindelse den 
pågående sykehuslokaliseringsdebatten, nemlig mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: 
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige, og mål 15: Livet 
på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse 
samt stanse tap av artsmangfold. I det siste målet inngår blant å redusere nedbygging av 
verdifull matjord betydelig. Å satse på en jevnere funksjonsfordeling og videreutvikling 
mellom i hovedsak eksisterende sykehus vil være en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. 
 
I forbindelse med arbeidet med ny sykehusstruktur har det hele tiden blitt argumentert med 
at sentralisering av noen funksjoner er nødvendig for å kunne desentralisere andre. Vi mener 
at satsing på systematisk videreutvikling av distriktsmedisinske sentre med hensyn til mulige 
oppgaveoverføringer bør få en større plass i modellen. Sykehuset Innlandet bør ha som 
ambisjon å ta et nasjonalt lederskap når det gjelder å utvikle modeller, teknologi og 
partnerskap som er nødvendig for å skape framtidens DMS. 
 
Endringen av målbildet fra ett (hovedsykehus ved Mjøsbrua) til tre sykehus (hovedsykehus, 
elektivt og akuttsykehus) har endret realitetene i sykehusdiskusjonen. Det gjør også at det 
må gjøres nye vurderinger av langsiktig miljømessig og økonomisk bærekraft. Den foreslåtte 
løsningen innebærer et betydelig låneopptak og vil gi store finansieringskostnader, og bør 
vurderes opp mot en modell med sammenslåing av somatikk og psykiatri basert på en 
utvikling av to eller tre av dagens eksisterende sykehus 
 
 
Ordførers forslag til innstilling: 
Ordfører ber kommunestyret i Øyer om å slutte seg til uttalelsen som beskrevet i denne 
saken. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 


