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ØKONOMIPLAN 2022-2025 - POLITISKE FØRINGER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/2196     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/21 Formannskapet 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Kjøreplan for budsjettarbeid høsten 2021 
2. Kommunedirektørens oppsummeringsnotat – økonomisk status  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Presentasjoner fra kommunestyrets budsjettkonferanse 17. juni 2021 
 
Sammendrag: 
På bakgrunn av orientering om kommunens økonomiske situasjon per juni (oppsummert i 
notat vedlagt saken) og informasjon gitt i budsjettkonferanse 17. juni, ber kommunedirek-
tøren om politiske prioriteringer og innspill for det videre arbeidet med å legge fram forslag 
til saldert økonomiplan og årsbudsjett.  
 

Saksutredning: 
Økonomiplan med handlingsdel skal rulleres hvert år og blir utarbeidet med en tidshorisont 
på fire år. Første året i økonomiplanen er kommunenes bindende årsbudsjett. Arbeidet med 
økonomiplan og årsbudsjett startet med budsjettkonferanse for kommunestyret 17. juni. 
Framdriftsplan for årets budsjettarbeid ble presentert på budsjettkonferansen, vedlegg 1.  

Kommunedirektøren presenterte kommunens overordna økonomiske situasjon på budsjett-
konferansen, dette er oppsummert i eget budsjettnotat, vedlegg 2. Oppsummert er det et 
salderingsbehov på 15-20 millioner kr kommende år.  

Videre ga tjenestelederne orientering om status og utfordringer i de enkelte tjenester, med 
mulighet for spørsmål og kommentarer fra kommunestyret. Det ble noe knapp tid til spørs-
mål, samt politiske styringssignaler til kommunedirektøren for det videre budsjettarbeid. 

Vurdering: 
Som framlagt på budsjettkonferansen 17. juni har Øyer kommune et salderingsbehov på 
anslagsvis 15-20 millioner kr kommende år. Kommunedirektøren ber om politiske styrings-
signaler for det videre arbeidet med å legge fram saldert budsjettforslag til formannskapet i 
november. Spørsmål og tema som ønskes nærmere belyst er også ønskelig å få spilt inn. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten administrativ innstilling.  
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1423     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/21 Formannskapet 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Rapport fra Ihuga og Æra fra forprosjektet 
Entre Øyer realisering prosjektforslag  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler Øyer kommune å gå inn på eiersiden i Hafjell Arrangement 
AS, som endrer navn til Entré Øyer AS med det bevilgede beløpet på kr 600.000, -. 
Innskudd egenkapital i selskapet er kr. 195.000,-, men egenkapital er pr 31.12.2020  
Kr - 196,-. Forutsetningen må være at dagens eiere går inn med frisk kapital for å styrke 
selskapet. 
Prosjektledelse utføres av Entré Øyer AS.  
 
Saksutredning: 
Entré Øyer skal inn i en realiseringsfase som krever fast organisering med høy grad av 
involvering. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og møter mye interesse og engasjement 
på tvers av næringsliv og offentlige instanser. 
 
Etter at konseptet ble ferdig og overlevert fra Ihuga og Æra i mars, har en uformell gruppe 
bestående av ordfører Jon Halvor Midtmageli, Rune Haugen fra Hafjell Arrangement AS, 
Henning Holmbakken fra Lillehammer-regionen Vekst, Geir Ødegård Olsen fra Norwegian 
Snow Consulting AS, Mads Bruun Høy fra Æra AS og Anders Koller Tufte fra Ihuga AS jobbet 
med forankring i næringsliv og fylkeskommune.  
 
Formannskapet i Øyer kommune bevilget i sak 51/21 den 18.05.2021 kr 600.000, - til det 
videre arbeidet, slik at vi kan komme i gang med realisering og skaffe ytterligere finansiering. 
 
Forslag til videre organisering: 
Det er viktig med bred deltagelse for å kunne realisere Entré Øyer. Gjennom kontakten så 
langt med næringslivet og andre, foreslår kommunedirektøren følgende organisering som 
forslag til drøfting og vedtak i formannskapet: 
Øyer kommune er eier av prosjektet. Det er viktig å involvere Lillehammer kommune og 
Innlandet fylkeskommune i prosjektet. 
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Øyer kommune går inn på eiersiden i Hafjell Arrangement, som endrer navn til Entré Øyer AS 
med det bevilgede beløpet på kr 600.000, -. 
 
Innskudd egenkapital i selskapet er kr 195.000,-, men egenkapital er pr 31.12.2020  
kr - 196,-. Forutsetningen må være at dagens eiere går inn med frisk kapital for å styrke 
selskapet. 
Prosjektledelse utføres av Entré Øyer AS.  
 
Prosjektet organiseres med en styringsgruppe bestående av  

 ordfører Jon Halvor Midtmageli (leder) 
 2 representanter fra FSK i Øyer 
 2 repr. fra FSK i Lillehammer 
 2 representanter politisk fra Innlandet fylkeskommune 
 kommunedirektør i Øyer er sekretær for styringsgruppen 

 
Prosjektansvarlig i Øyer kommune: 

 Henning Holmbakken 
 
Prosjektleder i Hafjell Arrangement/ Entré Øyer: 

 Avklares senere 
 
Prosjektgruppe i Hafjell Arrangement/ Entré Øyer/ Entré Hafjell: 

 Rune Haugen, Hafjell Arrangement AS 
 Geir Ødegård Olsen, Norwegian Snow Consulting AS 
 Anders Koller Tufte, Ihuga AS 
 Mads Bruun Høy, Æra AS 
 Kristin Prøven, Visit Lillehammer 
 3-4 representanter til fra næringslivet  

 
Styringsgruppen utarbeider mandat og mål for prosjektet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune går inn på eiersiden i Hafjell Arrangement AS, som endrer navn til Entré Øyer 
AS med det bevilgede beløpet på kr 600.000, -. 
Prosjektledelse utføres av Entré Øyer AS.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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HØRING - MOBILITETSSTRATEGI FOR INNLANDET 2021 - 2030 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 120 &13  
Arkivsaksnr.: 21/2182     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/21 Formannskapet 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Høringsdokument – Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 – 2030 
Høringsbrev av 12. mai 2021 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksframlegg til fylkesutvalget 
Protokoll fra fylkesutvalget sak 59/2021 i møte 11. mai 2021 
 
 
Sammendrag: 
Innlandet fylkeskommune har sendt mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 – 2030 på høring. 
For Øyer kommune vil det være viktig med sømløse reiser, både med tanke på informasjon, 
bestilling av og selve reisen. Øyer kommune peker også på at det bør arbeides for flere 
togstopp på stasjoner som kan gi økt mobilitet. 
 
 
Saksutredning: 
Innlandet fylkeskommune har sendt mobilitetsstrategi for Innlandet på høring. 
Mobilitetsstrategien er en oppfølging av Innlandsstrategien (planstrategien for Innlandet 
fylkeskommune), og konkretisere hvordan Innlandet fylkeskommunen skal følge opp 
Innlandsstrategiens visjon, mål og føringer for mobilitetsområdet.  
 
Visjonen i strategien er: I Innlandet skal alle kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt. 
 
Det er satt 3 langsiktige utviklingsmål for mobilitet i Innlandet: 

- I Innlandet er det mulig å nå reisemålet uten egen bil 
- Det er tilrettelagt for gode og sømløse reiser innad i Innlandet og på tvers av fylkes- 

og landegrenser 
- Klima- og miljøbelastningen fra persontransport er vesentlig redusert. 

 
Det er laget 11 strategier for å nå de tre langsiktige målene: 

1. Fylkeskommunen skal ivareta rollen som samfunnsutvikler for å styrke samarbeidet 
mellom aktørene og utviklingen av mobilitetstilbudet i hele fylke 

2. Videreutvikle en helhetlig og sømløs kollektivtransport 
3. Samordne og utnytte transportressursene for innbyggere og tilreisende i distriktene 
4. Arbeide for mobilitetstiltak som bedrer folkehelsen 
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5. Arbeide for tryggere reiser med færre skadde og drepte 
6. Arbeide for at alle deler av reisen blir universelt utformet 
7. Samarbeide om utvikling av kompakte byer og tettsteder som gir redusert 

bilavhengighet til fordel for kollektivreiser, sykling, gåing og mikromobilitet 
8. Tilrettelegge for mer miljøvennlige kjøretøyer 
9. Ta i bruk nye reisekonsepter og digitale løsninger 
10. Utvikle infrastruktur tilrettelagt for flere kollektivreiser 
11. Inspirere til å velge bærekraftige reisemåter 

 
Det er også laget en handlingsplan, med handlinger knyttet til hver strategi. Disse gjengis 
ikke her, men vises til kap. 5 i strategien som er vedlagt. 
 
Høringsfrist er satt til 15. august, men kommunedirektør har vært i kontakt med 
fylkeskommunen og fått utsatt frist til 27. august, slik at kommunestyret kan behandle 
høringen. 
 
Vurdering: 
Det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med her. For Øyer sin del, så vil arbeidet 
med Entrè Øyer oppfylle alle de 3 langsiktige målene for mobilitet i Innlandet. Det er derfor 
viktig for Øyer kommunes arbeid med Entrè Øyer at mobilitetsstrategien blir satt ut i livet.  
 
I Øyer kommune bor det mange spredt, og som er avhengig av å bruke bil. Dersom bilbruken 
skal reduseres, vil det være avgjørende viktig med gode innfartsparkeringer, og at 
lokalbusstilbudet er godt koordinert med togtilbudet.  
 
For både Entrè Øyer og reiser ellers er det viktig med gode overgangsmuligheter og felles 
billettsystem. Et felles billettsystem vil gjøre barrieren for å bruke flere 
kollektivtransportmidler mindre. For Øyers del, vil det også være viktig med samarbeid 
mellom togtilbud/busstilbud, og et framtidig gondoltilbud. Det er viktig det som nevnes i 
kap. 3.3 under kollektivreiser, der det står: «En kunde skal oppleve få eller ingen hindringer i 
planlegging og gjennomføring av en reise som går på tvers av ulike prissystemer og 
transportmidler» 
 
Øyer kommune ser muligheter i det som skisseres i Entrè Øyer, og har satt i gang arbeid med 
å få omsatt planene til realitet. Dersom det lykkes med å få på plass en gondolløsning fra 
Hunderfossen stasjon og til Hafjell, vil det være viktig at det blir flere togstopp på 
Hunderfossen stasjon. Øyer kommune ønsker at det tydeliggjøres i handlingsplanen at det 
skal jobbes for flere togstopp der det kan legge til rette for økt mobilitet. Dette kunne passe 
inn i handling 2 under første strategi. Handling 2 er «Påvirke statensrammebetingelser for 
Innlandets mobilitetsutvikling.» 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig 
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune er opptatt av 
Entrè Øyer, og de mulighetene som er der. Ut over det som står i strategien, mener Øyer 
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kommune det bør tydeliggjøres at det må arbeides for flere togstopp på stasjoner som kan gi 
økt mobilitet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 21/417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/21 Formannskapet 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Anmodning om kjøp eller leie av tomt fra Hafjell Arena AS 
2. Verditakst Hundervegen Gnr 8 Bnr 18 
3. Brev til Welle Invest AS 
4. Innspill vedrørende prosjektet flerbrukshall fra Welle Invest AS 
5. Utkast til opsjonsavtale med tre vedlegg 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Sak 43/21 i Kommunestyret den 25.03.21 
2. Sak 37/21 i Formannskapet den 20.04.21 
3. Sak 8/21 i Ungdomsrådet den 20.04.21 
4. Kommunedelplan for Øyer Sør 2006-2015 
5. PlanID 201102 - Områdeplan Øyer Sentrum 

 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt anmodning fra Hafjell Arena AS om å få rettigheter til å planlegge 
gjennomføring av det aktuelle prosjektet «Hafjell Arena» innenfor kommunens eiendom. 
Kommunedirektøren har innhentet takst på eiendommen. Det legges fram utkast til 
opsjonsavtale som oppfølging av vedtak i kommunestyret den 25.03.21 og saken legges fram 
med to alternative innstillinger. Kommunedirektøren anbefaler alternativ A. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune mottok i januar 2021 anmodning om kjøp av tomt i Øyer sentrum fra Hafjell 
Arena AS. Tomten det ble anmodet om var en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole. 
Saken ble behandlet i kommunestyrets møte den 25.mars. 
 
Kommunestyret vedtok i K-sak 43/21 følgende:  

1. Kommunestyret er positive til prosjektet men avslår søknaden om tomtekjøp.  
2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å komme med ny anmodning om tomt 

hvor skoleeiendommen ikke er en del av tomten.  
3. Kommunedirektør starter opp prosessen med forslag til opsjonsavtale, ny og 

kvalitetssikret takst og legger denne fram for kommunestyret i sak om anmodning 
om ny tomt.  

 
Øyer kommune har mottatt ny anmodning om kjøpt av tomt fra Hafjell Arena AS. Denne er 
vedlagt. For å imøtekomme kommunestyrets vedtak søker Hafjell Arena om å få rettigheter 
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til å planlegge gjennomføring av det aktuelle prosjektet innenfor kommunens eiendom med 
gards- og bruksnummer 8/18 som ligger utenfor skolens «fotballbane». Utendørsanlegg som 
blir berørt, blant annet pumptrack/sykkelbane vil ifølge Hafjell Arena AS flyttes og 
gjenopprettes etter nærmere avtale med Øyer kommune/skolen. 
 
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 3100 m2 som blant annet skal 
inneholde e-sportsenter, treningssenter, kafè, klasserom, kontorer og lager. Det er også 
planlagt 200 parkeringsplasser. Arenaen vil få adkomst fra Hundervegen. Prosjektet er 
presentert både for ungdomsrådet, formannskapet og kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren la i Formannskapet og ungdomsrådet fram sak der det ble bedt om 
innspill til hva en opsjonsavtale med Hafjell Arena bør inneholde. Innspillet er hensyntatt i 
det videre arbeidet. Noen innspill er innarbeidet i opsjonsavtalen, og noen innspill er det 
naturlig at tas med i arbeidet med reguleringsplan for området. 
 
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.  Salg av eiendom er ikke 
myndighetsutøvelse, men utøvelse av privat autonomi og avtalekompetanse. Det skal ikke 
fattes enkeltvedtak, men de alminnelige forvaltningsrettslige reglene gjelder. Det er spesielt 
viktig å passe på at det ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører under prosessen. 
 
I en reguleringsplanprosess skal berørte naboer underrettes særskilt og ha mulighet til å 
uttale seg. Kommunedirektøren har vurdert at det i denne saken bør innhentes synspunkter 
fra naboene som er mest berørt, i dette tilfelle Lilleputthammer Lekeland AS v/Welle Invest 
AS, slik at kommunestyret kan ha med disse synspunktene inn i sin behandling av saken. 
Welle Invest AS har svart på henvendelsen i brev datert 31.07.21. Brevet er vedlagt saken. 
Det er per 09.08.21 ikke mottatt noen anmodning om kjøp av tomt som beskrevet i brevet. 
Dette må eventuelt bli ettersendt dersom kommunen mottar slik anmodning. Vedlagte brev 
kommenteres ikke ytterligere. 
 
Det er foretatt takst på eiendommen. Eiendommen som Hafjell Arena AS ønsker å erverve 
ligger i ytterkant av skoleområdet til Øyer barneskole og Øyer ungdomsskole. Beliggenheten 
er sentral og har god profilering til E6, sentrumsområdet og alpinanlegget. 
Reguleringsformålet er noe variert med delvis park, fritids- og turistformål og delvis 
fornøyelsespark, kontor og tjenesteyting. Normal markedsverdi er satt til 21 millioner 
kroner, jfr. vedlagte verditakst. 
 
Gjeldende plan for området er Plan- ID: 201102 Øyer Sentrum– vedtatt i kommunestyret 
mars 2013.  
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Kommunedirektøren har jobbet fram et utkast til opsjonsavtale som regulerer en rett for 
Hafjell Arena til å kjøpe en del av eiendom gbnr 8/18, jfr. kartutsnitt nedenfor. Utkast til 
opsjonsavtale med vedlegg er vedlagt saken. Eiendommen vil bli taksert på nytt ved 
inngåelse av kjøpekontrakt.  
 
Dersom kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp av tomt og går inn på en 
opsjonsavtale vil det måtte gjennomføres en reguleringsplan for området før bygging av 
Hafjell Arena kan igangsettes. I vedlagte opsjonsavtale reguleres retten til å kjøpe en del av 
eiendom gnr 8/18, men kjøpekontrakten inngås ikke før en reguleringsplan er vedtatt. Øyer 
kommune vil måtte betale skatt ved av salg av eiendom og dette bør ikke gjøres før det er 
klart at prosjektet, og med det salget, blir realisert.  
 
Opsjonsavtalen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena og opsjonen utløper 
dersom det ikke er varslet oppstart og kunngjort planarbeid innen et år fra inngåelse av 
opsjonsavtalen eller reguleringsplan ikke er vedtatt innen tre år fra inngåelse av 
opsjonsavtale. Opsjonsavtalen hindrer alternativ utnyttelse av eiendommen og opsjonshaver 
skal av den grunn betale opsjonsvederlag. Det er foreslått et opsjonsvederlag på 200.000 
kroner per år i vedlagt utkast til opsjonsavtale. 
 

 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser at en alternativ bruk av eiendommen som skissert vil kunne få 
positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det vil kunne medføre økt antall arbeidsplasser 
og generere økt aktivitet i Øyer sentrum gjennom hele året. Dette vil igjen kunne skape vekst 
for lokalt næringsliv og gjøre Øyer til et enda mer attraktivt reisemål året rundt.  
 
Hafjell Arena kan også gi muligheter for aktivitetstiltak for ungdom som har behov for 
møteplasser. E-sport er en voksende idrett og et senter som beskrevet kan være positivt for 
både Øyer kommunes omdømme og samarbeidet med andre aktører, som for eksempel  
X-games og videregående skoler i regionen. 
 
Kommunedirektørens anbefalte i K-sak 43/21 at kommunestyret bør ha en helhetlig 
gjennomgang av ønsket utvikling i området før en eventuell opsjon gis. Dette med bakgrunn 
i at det er kommunestyret som skal sette premissene for den helhetlige utviklingen av Øyer 
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kommune. Det kan for eksempel gjøres som en mulighetsstudie i forbindelse med revidering 
av kommunedelplan Øyer Sør.  
 
Kommuneplanen, i dette tilfellet 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 også sikre høring av alle interessenter. 
 
Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi sterke føringer på utviklingen av Øyer sentrum og 
kommunedirektøren mener fortsatt det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet 
sees på i forbindelse med revidering av overordna plan. Eiendommen det her er snakk om er 
en eiendom med stort utviklingspotensial for Øyer sentrum. Kommunedirektøren mener det 
derfor er viktig at kommunestyret får synliggjort ulike alternativer for området og at 
potensialet bli beskrevet som en del av arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør. 
 
Kommunedirektørens anbefaling er fortsatt at kommunestyret har en helhetlig 
gjennomgang av framtidig ønsket utvikling i området, med beskrivelse av ulike alternativer, 
før det tas en beslutning om å inngå en opsjonsavtale med sikte på kjøp av tomt.  
Kommunedirektøren anbefaler derfor innstilling som alternativ A. 
 
Kommunedirektøren har tolket kommunestyrets vedtak i K-sak 43/21 den 25.03.21 dithen at 
det er politisk ønske om å gå videre med anmodningen fra Hafjell Arena på dette tidspunkt. 
Saken legges derfor fram med to alternative innstillinger. Dersom kommunestyret ønsker å 
godkjenne anmodningen fra Hafjell Arena AS anbefaler kommunedirektøren innstilling som 
alternativ B. 
 
Alternativ A 

1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena inntil 
kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18 
 
Alternativ B 

1. Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell Arena AS. 
2. Kommunestyret godkjenner vedlagt utkast til opsjonsavtale. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena inntil 
kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18 i 
forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør. 

 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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HØRING LOVENDRING PASIENTJOURNALLOVEN MV 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: H01 &13  
Arkivsaksnr.: 21/2085     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/21 Formannskapet 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat HOD, 15.6.21 
KS’ høringssvar, datert 1.7.21 
KS’ uttalelse under lovmedvirkningsordningen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I denne saken ber kommunedirektøren formannskapet i Øyer vedta å stille seg bak KS’ 
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endring av 
Pasientjournalloven mv, med høringsfrist 18.8.21 
 
Saksutredning: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt fram forslag til endringer i 
pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for 
nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021. 
Forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om tilbaketrekking av 
ehelseloven. Lovendringene foreslår å gi staten vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta 
i bruk nasjonale e-helseløsninger og plikt til å betale for disse, samt hjemmel til å fastsette 
størrelse på betalingen. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i 
pasientjournalloven §§ 8 og 21. Videre foreslår departementet endringer i forskrift om IKT-
standarder i helse og omsorgstjenesten med nye §§ 9 
til 19. 
 
Departementet foreslår i høringsutkastet å endre pasientjournalloven og innføre 
bestemmelser som medfører plikt for kommunene til å ta i bruk og betale for nasjonale e-
helseløsninger. Dette omfatter å pålegge kommunene å betale for nasjonale e-
helseløsninger fra 1. Januar 2022 uavhengig av om kommunene har tatt disse i bruk eller 
ikke, og uavhengig av om de er målgruppe for løsningene eller ikke. 
 
Selv om departementet foreslår at kommunene kompenseres forholdsmessig for 
kostnadene som i dag ligger bevilget i statsbudsjettet for drift og forvaltning av løsningene, 
må kommunene fortsatt dekke alle fremtidig kostnadsvekst fra og med 2022 og fulle 
innføringskostnader for de tjenestene de pålegges å ta i bruk, uten ytterligere kompensering 
for dette. 
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Forslaget pålegger virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og 
ta i bruk fire bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet. Forslaget omfatter 
løsningen for elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og 
helsenettet, inkludert grunndata og helseID. 
 
Departementet påpeker at løsningene i mindre grad er innført i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten utover legevakt og fastlegetjenesten. En av årsakene til at innføring i 
kommunene har tatt tid, er at flere av de nasjonale løsningene ikke er tilpasset/ 
ferdigutviklet for bruk i kommunene. Det forutsettes også tilpasninger i aktørenes IKT-
systemer og etablering av nødvendig infrastruktur og sikkerhetsløsninger. Departementet 
mener at kommunenes bruks- og betalingsplikt følger av «sørge-for-ansvaret». 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren er, i likhet med KS, enig med departementet i behovet for sterkere 
samhandling på e-helseområdet, og at de nasjonale e-helseløsningene må styrkes og 
videreutvikles. Vi er imidlertid uenig i de virkemidlene som staten foreslår. Etter vår 
vurdering har forslagene i høringsnotatet i stor grad samme konsekvenser for 
kommunesektoren som lovforslaget som ble trukket i 2020 etter stor motstand blant mange 
aktører. Regjeringen oppga som del av sin begrunnelse for å trekke forslaget at Stortingets 
flertall offentlig hadde uttrykt at de ikke ville støtte forslaget. Innspillene fra KS og et stort 
antall kommuner i tilknytning til den forrige lovprosessen, og KS’ innspill gjennom 
konsultasjonsordningen og lovmedvirkningsordningen, er i liten grad hensyntatt i det 
forslaget som nå er sendt på høring. Dette gir liten tillit til at kommunal sektor får reell 
innflytelse på realitetsinnholdet i de varslede forskriftspålegg under ordningen. 
 
På grunn av kort frist/saksbehandling i sommerferien rekker ikke kommunestyret å behandle 
saken, derfor ber kommunedirektøren formannskapet i Øyer stille seg bak den 
høringsuttalelse KS har levert, samt uttalelsen til lovmedvirkningsordningen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune stiller seg bak KS’ høringsuttalelse til forslag om endringer i 
Pasientjournalloven mv, samt KS’ uttalelse til lovmedvirkningsordningen. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG 
UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223 D11  
Arkivsaksnr.: 21/1657     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/21 Formannskapet 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer-Tretten IF datert 1. juni 2021 om støtte til oppstart og utvikling av isbane i 
Øyer og på Tretten. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan idrett og friluftsliv – rullering av handlingsprogram 2021, F-sak 131/20, 
møte 15.12.2020. 
 
Sammendrag: 
Tiltaket det søkes om støtte til bidrar til verdifull tilrettelegging for organisert og 
egenorganisert fysisk aktivitet på vinterstid både på Tretten og i Øyer.  
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å støtte tiltaket med kr 75.000, dette utgjør i 
overkant av 10 % av totalkostnaden. Utgiften dekkes ved overføring fra fond 
idrettsarrangement, der saldoen før eventuell støtte er kr 198.000.  
 
Saksutredning: 
Øyer-Tretten IF (ØTI) søker i brev datert 1. juni 2021 om støtte inntil kr 100.000, til oppstart 
og utvikling av isbane i Øyer og på Tretten. ØTI har reetablert undergruppen 
innebandy/hockey. Vinteren 2020/21 gjennomførte de et prøveprosjekt med islegging på 
Øyer idrettspark og Aurvoll skole. Prøveprosjektet fikk god respons og ØTI har startet opp et 
nytt nærmiljø-/spillemiddelprosjekt for å etablere isbane på Øyer IP og for anskaffelse av 
nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. Gjennom 
spillemiddelprosjektet forplikter ØTI seg til å holde isbanene i orden gjennom sesongen.   
 
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 690.000 inkl mva og dugnad. ØTI søker kommunen 
om tilskudd inntil kr 100.000, dette utgjør 14,5 % av kostnadsrammen. 
 
Ved behandling av søknader om spillemidler 2021 – prioritering av handlingsprogram (F-sak 
131/20, møte 15.12.2020) vedtok formannskapet (punkt C) at administrasjonen fram til 
neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og friluftsliv, skal 
utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der 
folk bor eller oppholder seg mye.  
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Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til vedlagte søknad der ØTI grunngir og argumenterer for 
prosjektet og søknaden om kommunal støtte.  
Isbaner er verdifulle tillegg til allerede tilgjengelige arenaer for vinteraktiviteter i kommunen. 
Gjennom de forpliktelsene ØTI pådrar seg gjennom spillemiddelprosjektet, vil isbanene 
holdes i orden gjennom sesongen.   
 
Utover tilrettelegging for organisert fysisk aktivitet, vil de to isbanene være verdifulle bidrag 
til utøving av egenorganisert fysisk aktivitet. Tiltaket er slik sett ett svar på behov for 
«nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor og oppholder seg mye» (F-sak 
131/20).  
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å støtte tiltaket med kr 75.000, dette utgjør i 
overkant av 10 % av totalkostnaden. Utgiften dekkes ved overføring fra fond 
idrettsarrangement, der saldoen før eventuell støtte er kr 198.000.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret yter støtte kr 75.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til anskaffelse 

av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. 
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 


