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ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 21/2637     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022, av 2. november 2021 
2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2022 
3. Gebyrregulativ Øyer kommune 2022 
4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget, av 4. oktober 2021 
5. Kommunedirektørens budsjettnotat, av 2. november 2021 
6. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 2022-2025 
7. Befolknings- og KOSTRA-analyse 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82-2021 Investeringsplan Øyer kommune 2022-2025 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.  
 
Saksutredning: 
Kommuneloven innehar bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets 
bindende virkning i §§ 14-3 – 14-5.  
 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kom-
munale og regionale planer følges opp.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets […] prioriteringer og be-
vilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger 
på. De skal også vise utviklingen i kommunens […] økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye 
lån som skal tas opp i budsjettåret.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, full-
stendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en invester-
ingsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og 
stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 
 
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 
og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd.  
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Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for kommende fireårsperiode, 
basert på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2022 legges det 
opp til et netto driftsresultat på 1,14 %, og for årene 2023-2025 et netto driftsresultat i inter-
vallet 1,75 % - 2,82 %, med et gjennomsnitt på 2,01 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger, med et økt anslag. Det vil bli lagt fram egen 
sak for kommunestyret hvis Stortingets behandling av statsbudsjettet innebærer vesentlige 
endringer for Øyer kommune i 2022. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale skattøren 
utgjør 12,15 %. Også her er det lagt inn økt anslag for Øyer kommune i økonomiplanperiod-
en. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire promille (høyeste 
sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag. Kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag ligger innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler.  
 
Driftsbudsjettet for 2022 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2022-2025, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2022. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022 er utarbeidet, vedlegg 3.  
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2022 i møte 4.10.2021, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 2: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
[…]. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret […].  

 
Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4.  
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2022-2025 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. Vedlegg 5 
 
Det er utarbeidet en befolknings- og KOSTRA-analyse for Øyer kommune, vedlegg 6. 
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Vurdering: 
Økonomiplan for 2022-2025 bygger på gjeldende økonomiplan og årsbudsjett. Inneværende 
år er driftsnivået i kommunen for høyt i forhold til inntektssida, og økonomiske rammer i 
kommende økonomiplanperiode gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. Aktivitet-
en og tjenestenivået må tilpasses de økonomiske rammene.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at det nødvendig å jobbe videre med et omstillings-
prosjekt i hele kommunen i 2022. Omstillingsarbeidet vil involvere ansatte, tillitsvalgte og 
folkevalgte kommende år.  
 
Etter kommunestyrets vedtak om fullføring av Trodal i økonomiplanperioden er det foretatt 
en justering av investeringsplan 2022-25 for å overholde kommunens økonomiske handl-
ingsregel nummer 4 om nye årlige låneopptak.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

sjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 millioner 

kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostom-

rådene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18.  

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §8 A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendom-
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mer settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 
4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og 
bruk redusert med fire syvendedeler i 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendomm-
er som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.  
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

6. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
Inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.  

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter  
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2022. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2022. 

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige.  

11. Godtgjørelse  
Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 

fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 21/2980     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjettet for 2021 nedjusteres etter prognoser per 5.11.2021 for prosjekter 
som ikke blir fullført inneværende år. 
Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond for å dekke kommunens egen-
kapitalinnskudd i KLP 2020 og 2021, som ikke kan lånefinansieres. 
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og for å hensynta dette legges det årlig fram sak i desemb-
er om nedjustering av budsjettet til investeringsprosjekter som ikke blir sluttført innenfor 
kalenderåret. Investeringsmidler som ut fra prognoser ikke vil bli benyttet i 2021 trekkes inn, 
og midlene budsjetteres på nytt i 2022 etter at årsregnskap for 2021 er avslutta.  
 
Justering av investeringsbudsjett 2021 innebærer at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms jus-
teres ned i henhold til takten på samla investeringer.   
 
Nedtak av investeringsbudsjettet bygger på prognoser per oktober 2021.  
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2021. 
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Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2021 
 Prognose 

2021 
 Overføres til 

2022 
001072 Kjølp av biler 1 500 - -1 500
001073 Kulturminneskilting 400 - -400
001212 Gatelys - avmåling og oppgradering 1 215 15 -1 200
001303 Tingberg - ventilasjon med kjøling 1 647 147 -1 500
001304 Vidarheim barmnehage - gesims 500 - -500
001311 ØHH/Tretten kontorbygg - alternative energikilder 500 50 -450
001323 Oppgradering kommunale veger 2 301 1 601 -700
001326 Vidarheim barnehage - ventilasjonsanlegg 750 - -750
001329 Tretten kontorbygg  - lydisolering og oppgraering kontorer 750 - -750
007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 5 362 1 562 -3 800
009119/001920 Trodal trinn 2/Tverrforbindelsen 14 925 1 425 -13 500
Sum -25 050
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV - Langvik 3 900 400 -3 500
006021 Øvre trykksone Tingberg - Haug-Øyer kirke 5 314 514 -4 800
006200 Rehabilitering kummer ledningstrekk 1 567 - -1 567
006201 Avløpstiltak sammen med Lillehammer kommune 4 000 - -4 000
006207 Dimensjonsøkning Berg - Ensby (Nye veger) 600 - -600
Sum budsjettjusteringer VA -14 467
Samla budsjettjusteringer -39 517

Endring i finansiering
006999 Bruk av lån - Vann og avløp 14 467
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 17 412
000001 Investeringsmoms 4 438
000001 Refusjon fra andre 200
000001 Salg av fast eiendom 3 000
Sum reduksjoner 39 517  
 
 
Øyer kommunes årlige egenkapitalinnskudd i KLP føres i investeringsregnskapet. Det er ikke 
anledning til å lånefinansiere egenkapitalinnskuddet. I investeringsregnskapet for 2021 er 
det ikke tilstrekkelig frie inntekter til å dekke egenkapitalinnskuddet. Det samme var tilfellet i 
2020, forholdet ble påpekt av revisor i årsoppgjøret og må rettes i 2021. For å finansiere 
egenkapitalinnskuddet for 2020 og 2021, på henholdsvis kr 1 018 129 og kr 917 323, foreslås 
bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452. 
 
Vurdering: 
Framdrift på investeringsprosjekter i 2021 er god, men det er noen prosjekter som ikke vil bli 
sluttført inneværende år, samt at noen prosjekter har utsatt oppstart.  
 
Det største prosjektet med utsatt framdrift er Trodal. Videre er det noen av prosjektene som 
har utsatt framdrift på grunn av manglende leveranser, dette gjelder blant annet ventila-
sjonsanlegg. Fem av prosjektene med utsatt framdrift er innenfor vann og avløp.   
 
Samlet får Øyer kommune utsatt låneopptak med nærmere 32 millioner kroner i 2021. Dette 
er hensyntatt i framlagt økonomiplan for 2022-2025. 
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Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2021 er avlagt, med de endelige investeringsutgifter for året, vil det blir framlagt 
egen sak for kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler.  
 
Saldo på ubundet investeringsfond per 5. november 2021 er kr 2 218 760. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2976     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Plan for areal som skal erverves fra gnr.33 bnr.1 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 104/2021 Trodal boligfelt, Status pr september 2021 og fullføring av prosjektet. 
 
Sammendrag: 
I henhold til KST-sak 104/2021 har kommunedirektøren forhandlet pris med grunneier av 
gnr. 33 bnr. 1, Erling Jevne, for kjøp av ca. 4 da som vil bli en nødvendig utvidelse av 
utbyggingsområdet for fremføring av veg mellom Kongsvegen og Gamlevegen. 
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret godkjenner en omforent pris på 143,40 
kr/m2. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren viser til tidligere KST-sak 104/2021 hvor behov for en utvidelse av 
utbyggingsområdet anslås til ca. 4 da. 
 
Kommunedirektøren har hatt en dialog med grunneier og er kommet frem til enighet om at 
nødvendig grunn kan erverves til samme pris som det kom til enighet om i 2011 for det 
første arealet. Prisen prisjusteres for perioden 2011(gjennomsnitt) til august 2021, slik at 
prisen totalt blir på 143,4 kr/m2 (115,-kr/m2x 1,247(konsumprisindeks)= 143,40 kr/m2. 
 
Vurdering: 
Ser en separat på området som skal erverves er nok prisen høy for et LNF-område med 
produktiv skog.  
 
Kommunedirektøren anser den sentrumsnære plasseringen som en viktig faktor for en 
høyere pris. Prisen som ble satt for det øvrige området ble satt som en gjennomsnittspris og 
kommunedirektøren antar at samme pris ville blitt fastsatt i 2011, dersom en den gang 
hadde sett behovet for 4 da mere. 
 
Totalkostnaden på ca 575.000,- kr, antas å kunne dekkes innenfor den budsjetterte rammen 
for tverrvegen, som er på totalt 19 mill kr inkl. mva. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for 
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40 
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
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TILDELING AV TILSKUDD FRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING  - 
3.TILDELINGSRUNDE 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Særutskrift KST-sak 99/21, møte 23.09.2021. 
Søknader 
Beslutningsgrunnlag 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering av 
søknadene og forslag til vedtak. 8 virksomheter tildeles til sammen kr 675.000,-. Midlene tas 
fra ekstraordinært kommunalt næringsfond.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i brev datert 25.06.21 fått tildelt kr 1.475.000,- i 3. runde av statlig 
kompensasjonsordning til næringslivet i 2021. Situasjonen i næringslivet i kommunen, 
spesielt i reiselivet, har bedret seg etter en god sommersesong. Imidlertid er det for tidlig å si 
at alt er tilbake til det normale, da mange har tæret på egenkapital og oppsparte reserve, slik 
at vi er avhengig av en normalisering utover høsten og ikke minst en god vintersesong. 
 
Kommunestyret fattet den 23.09.2021, sak 99/21, følgende vedtak: 
«Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner:  
Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet  
Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet  
Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2» 
 
Midlene ble lyst ut med frist 31.10.21. Max beløp pr tilskudd ble satt til kr. 100.000,-. Det 
kom inn 10 søknader. 
 
Kommunedirektørens konklusjon: 
Følgende virksomheter tildeles tilskudd etter søknad: 
 
Disse har hverken mottatt statlig eller kommunal kompensasjon tidligere: 
Hafjell Arrangement AS      kr  90.000,- 
Cosmo International Football Academy AS    kr  90.000,- 
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Disse har ikke mottatt statlig kompensasjon tidligere: 
Lodgen Drift AS       kr  90.000,- 
Nermo Restaurantdrift AS      kr  90.000,- 
 
Disse har mottatt begrenset kommunal kompensasjon tidligere: 
Hafjell Skiskole       kr  90.000,- 
Stiftelsen Felleseie       kr  90.000,- 
 
Disse har mottatt begrenset statlig kompensasjon tidligere: 
Glomstad Gjestehus AS      kr  65.000,- 
Hafjell Plus AS        kr  70.000,- 
 
Disse virksomhetene prioriteres ikke i denne runden: 
Hafjell Tourist AS 
HKB Turbuss AS 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 8 virksomheter gis et tilskudd på til sammen kr 675.000,-: 
*Hafjell Arrangement AS    kr 90.000,- 
*Cosmo International Football Academy AS  kr 90.000,- 
*Lodgen Drift AS     kr 90.000,- 
*Nermo Restaurantdrift AS    kr 90.000,- 
*Hafjell Skiskole     kr 90.000,- 
*Stiftelsen Felleseie     kr 90.000,- 
*Glomstad Gjestehus AS    kr 65.000,- 
*Hafjell Plus AS     kr 70.000,- 

2. Midlene tas fra ekstraordinære Covid-19 næringsfondsmidler. 
3. Tildelt støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: FOTOGRAF 13 AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/2897     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no, mottatt 26.10.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Fotograf 13 AS et tilskudd på  
kr 45.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Søkeren har siden 2004 jobbet heltid/deltid som fotograf, og har lang erfaring på området 
innen boligfoto, portrett/personfoto og markedsføringsrettet fotografering innen 
reklame/bedrifter. Ønsket om å skape en egen arbeidsplass i hjembygda gjør at han nå vil 
etablere en bedrift for dette på Tretten, med håp om at dette blir en solid aktør på området i 
Gudbrandsdalen - som på sikt kan skape flere arbeidsplasser og et fagmiljø for 
lokalnæringen. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Kommunedirektøren er positiv til etableringen, og mener en slik begrenset støtte kan gi 
positive ringvirkninger. Gründere er viktig, uansett bransje og størrelse. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen - Gründerskap 
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen,  spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr. 172.709,- 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Fotograf 13 AS gis et tilskudd på kr 45.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 
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3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 



  Sak  99/21 

Side 16 av 22  

SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: MAT FRA ØYERFJELLET 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/2925     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no, mottatt 30.10.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Mat fra Øyerfjellet et tilskudd på  
kr 86.500,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Mat fra Øyerfjellet ble opprettet i 2016 og består i dag av seks gårder. Foretaket har så langt 
bedrevet salg av lokalt foredlet mat via egne markeder og lokale Rekoringer. Foretaket 
ønsker nå å kunne møte en større kundegruppe ved å kunne tilby et fleksibelt og tilgjengelig 
utsalg. 
 
Utsalget vil bli plassert på Mo Gard, en sentral plassering for trafikken til og fra Hafjell og 
Mosetertoppen. 
 
Etterspørselen etter lokalmat er fortsatt stor og økende, noe som synliggjøres blant annet på 
Mat fra Øyerfjellet sitt marked på Pellestova.  
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Salg og distribusjon er fortsatt en utfordring i lokalmatmarkedet. Økt tilgjengelighet vil sikre 
en jevnere omsetning gjennom året, noe som er positivt både for kundene og 
leverandørene. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen  
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.  
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr 217.709,- 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Mat fra Øyerfjellet gis et tilskudd på kr 86.500,-. 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. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP 
INVESTERINGSPROSJEKT 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/2981     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
Budsjett for sprinkling av 1988-bygget Bakketun 
ROS-analyse for bortfall av fast nattevakt (3) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren råder kommunestyret til å godkjenne innvesteringen i nytt 
slokkeanlegg ved Bakketun bosenter, investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Hensikten med investeringen er å spare driftsutgiftene til en hel fast nattvakt.   
 
Saksutredning: 
I forbindelse med innsparing i driftsbudsjett fra 2021 har det kommet henvendelse fra 
Bakketun bosenter om å etablere slokkeanlegg på bygningsmassen fra 1988 likt det som er 
på den nyeste delen på Bakketun.  
 
Kommunedirektøren har jobbet frem et budsjett for prosjektering og laget en ROS-analyse 
for å se på muligheten for at investeringen fører frem til at en kan drive Bakketun uten fast 
nattevakt. 
 
Vår rammeavtalepartner for prosjektering, Erichsen & Horgen, ble engasjert for å se på 
mulighetene for å få på plass et slokkeanlegg for denne bygningsmassen. De har også 
sammen med Øyer kommune lagt frem et budsjett for bygging og prosjektering av et slikt 
anlegg.  
 
Det totale budsjettet er på kr 3 218 500 inkl.mva. 
 
Hjemmetjenesten har sammen med leder for nattevaktsteamet vurdert risikoen ved å fjerne 
fast tilstedeværende nattevakt ved Bakketun bosenter. Fast nattevakt ble i sin tid etablert på 
bakgrunn av helsetilstanden til flere beboere. Beboernes helsetilstand må vurderes 
forløpende, og tiltak med hjelp av velferdsteknologi og digitalt tilsyn likeså. Med 
fullsprinkling av hele bosenteret vil de forskriftsmessige forholdene være ivaretatt. 
 
Vurdering: 
En hel nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk, med en lønnskostnad på i underkant av kr. 2 millioner 
(inkl alle tillegg). Med en investering på drøyt kr. 3 mill. vil derfor investeringen være 
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innspart i løpet av snaut 2 driftsår. Det vil også vurderes bruk av velferdsteknologi for å sikre 
hjemmeboende når det trengs, som også vil medføre noen kostnader – men samlet sett vil 
denne investeringen være en god økonomisk løsning.  
 
Bakketun bosenter består av 32 boenheter. Så godt som alle beboere har vedtak om 
hjemmetjenester i ulikt omfang. Av hjemmeboende utenfor Bakketun som har 
hjemmetjenester er det kun en håndfull som har behov for tilsyn på natt. De fleste slike 
tilsyn forsøkes utført ved hjelp av ulike teknologiske løsninger for å hindre unødvendige 
forstyrrelser. Det vil derfor være hensiktsmessig å vurdere hjemmeboende på Bakketun på 
samme måte. 
 
ROS-analysen (vedlagt) konkluderer med at brannsikring gjennom sprinkelanlegg vil sikre alle 
beboere på en tilfredsstillende måte, og at fjerning av nattevakt på Bakketun er trygt. Om 
behov til tilsyn for enkelte beboere øker i perioder løses dette ved bruk av fastvakt (vedtak), 
som samlet sett ikke skal gi økonomiske utfordringer i størrelsesorden tilsvarende fast 
nattevakt. 
 
Det er i investeringsplan for 2022 foreslått anskaffelse av 4G/WiFi på Bakketun bosenter. En 
slik anskaffelse er nødvendig for at anbefalt velferdsteknologi kan benyttes. Det er derfor en 
forutsetning at anskaffelse av 4G/WiFi skjer samtidig som sprinkelanlegg monteres. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Odd Magne Tuterud 
Kommunedirektør 
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ORIENTERING OM  ARBEIDET MED TILRETTELAGT BADEPLASS I ØYER SENTRUM 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033 D37  
Arkivsaksnr.: 21/796     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/21 Formannskapet 16.11.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Kart som viser ønsket plassering av tilrettelagt badeplass 
2. Miljøfaglig utredning Notat 2021-N26: Kartlegging av naturmangfold og ny 

avgrensning av naturtypelokalitet, datert 22.06.2021 
3. NINA Prosjektnotat 323: Analyser av miljø-DNA for påvisning av amfibier, datert 

10.08.2021 
4. Tilbakemelding fra Statsforvalteren Innlandet, datert 17.08.2021  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
 Kommunedelplan Øyer Sør  
 Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet  
 Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet  
 Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn  
 Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029  
 
 
Sammendrag: 
Fram til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv i 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for en tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektør har etablert en prosjektgruppe som arbeider med å utrede mulighetene 
for en tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum og gir i denne saken formannskapet en 
orientering om status. 
 
Det er i investeringsplan 2022 avsatt kr 100 000 til forprosjekt badeplass. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken: 
Det ble fattet vedtak i formannskapsmøtet 15.12.2020, sak 131/2020 pkt. C: «Fram til neste 
rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv desember 2021, 
skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende 
aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye».  
 

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
file://ik-srv-ofi-0001.common.gammaroot.local/users_oy$/hilodrom/temp/Meld.%20St.%2018%20(2015%E2%80%932016)%20Friluftsliv%20%E2%80%94%20Natur%20som%20kilde%20til%20helse%20og%20livskvalitet
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/
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Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum. En tilrettelagt badeplass kan defineres som et 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarena. 
 
Prosjektgruppe: 
Det er opprettet en prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for en tilrettelagt 
badeplass i eller i nærheten av Øyer sentrum. Prosjektgruppen skal lage et forslag til 
opparbeiding av området inklusive beregning av kostnader og finansieringsplan.  
 
Prosjektgruppen består av:  
Kultur og fellestjenester:  Idrettskonsulent og aktivitetskoordinator (leder av gruppen)  
Eiendom og anlegg:   En representant 
Øyer ungdomsråd:   To representanter med felles vararepresentant. 
 
Fremdrift og status 
Prosjektgruppen har gjennomført befaring langs vassdragene for å vurdere aktuelle 
muligheter for en tilrettelagt badeplass. Ut fra vurderinger rundt badetemperatur, sikkerhet, 
mulighet for tilrettelegging, infrastruktur og eiendomsforhold har prosjektgruppen kommet 
frem til at dammen lokalisert på GBNR 18/73 er det beste alternativet. Grunneier er Øyer 
kommune. 
 
Prosjektgruppen foreslår å grave ut dammen, legge duk og sand i dammen, avskoge området 
og lede vann fra Lågen inn og ut av dammen. Dette kan bli et trygt badested med god 
badetemperatur for barn og unge i Øyer. Mulighetene for å lage et innholdsrikt 
aktivitetsområde med god infrastruktur er tilstede. 
 
Prosjektgruppen har gjennomført befaring av området sammen med Statsforvalteren i 
Innlandet og Innlandet fylkeskommune. NVE er kontaktet pr. telefon. På bakgrunn av 
befaringene er det gjort en kartlegging av naturmangfold: vegetasjon og amfibier. 
Statsforvalteren i Innlandet tillater inngrep i dammen under forutsetning av bevaring av 
naturmangfoldet og at planen for tiltaket utarbeides i samarbeid med Statsforvalteren. 
Innlandet fylkeskommune og NVE hadde ingen innsigelser mot tiltaket på nåværende 
tidspunkt. 
 
Ungdomsrådet har gjennomført en idemyldring i forhold til hvilke elementer de tenker en 
tilrettelagt badeplass bør inneholde. De mener det er viktig at universell utforming og 
naturvennlig tilrettelegging blir vektlagt. I tillegg mener ungdomsrådet at badeplassen må 
inneholde stupetårn, baderampe for rullestol, sitteplasser, bålplass, plen med plass til soling, 
sandvolleyballbane, belysning, søppeldunker, livredningsbøye, universelt utformet 
adkomst/vei til området (helst asfaltert), sykkelstativ og parkeringsmuligheter. 
Ungdomsrådet påpeker at området må holdes ryddig og pent og må vedlikeholdes.  

 
Prosjektgruppen arbeider for å utarbeide en plan for tiltaket ved hjelp av planavdelingen, 
landskapsarkitekt, Statsforvalteren i Innlandet og ekstern naturkompetanse. Planen skal 
legges ut på høring før tiltaket legges ut på anbud. Prosjektgruppen vil deretter utarbeide et 
kostnadsbilde over investering og drift før saken legges frem til politisk behandling. 
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Økonomi 
Kommunen søkte og mottok kr 55 000 i vassdragsmidler fra fylkeskommunen til utredning 
og planlegging av tilrettelagt badeplass. Det er i investeringsplan 2022 avsatt kr 100 000 til 
badeplass forprosjekt. 
 
Trodalen 
Kommunestyret vedtok i sak 21/104, 23.09.2021: «Kommunestyret ber administrasjonen 
vurdere muligheten, og eventuelle kostnader ved å bygge massefang-dam i Trobekken på en 
slik måte at den kan fungere som badedam og legge dette fram for kommunestyret som en 
egen sak.» Kommunestyret var på dette tidspunktet ikke informert om prosjektgruppens 
arbeid med utredning av mulighetene for en tilrettelagt badeplass i eller i nærheten av Øyer 
sentrum. 
 
Muligheten for badedam i Trobekken er diskutert med kommunens konsulent for hydrologi 
(Norconsult) og EU-prosjektets konsulent (Agence Ter). På grunn av svært liten vannføring i 
de periodene det er mest aktuelt å benytte en badeplass anbefaler de ikke å etablere en 
badeplass. Det vil bli for mye stillestående vann. Det vil bli etablert et slyngende bekkefar 
med enkelte mindre kulper som det nok kan vasses litt i, men ikke så store at det kan drives 
badeaktiviteter utover dette. 
 
Vurdering: 
Barn og unge i Øyer har ikke en sentrumsnær badeplass som er sikker og lett tilgjengelig. For 
å forebygge ulykker er det viktig å kunne tilby innbyggerne en lavterskelmulighet til å øve på 
ferdigheter i vann. Muligheten for etablering av en tilrettelagt badeplass er derfor et viktig 
nærmiljøanlegg å få utredet. Kommunedirektøren samtykker i vurderingen om at dammen 
beskrevet i saksfremlegget er det beste alternativet for tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum. 
Området har gode forutsetninger for å kunne bli et attraktivt nærmiljøanlegg for alle 
aldersgrupper. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet tar arbeidet med tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 


