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ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1401     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Eierstyringsdokument Gudbrandsdal Energi Holding 
2. Vedtekter Gudbrandsdal Energi Holding 
3. Instruks for valgkomiteèn 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Endringsprotokoll 
 
Sammendrag: 
Det er behov for å tilpasse GE – konsernet organisatorisk til reglene om funksjonelt skille innen 
01.07.21. Framlagte justeringer er basert på at dagens eierstyring og selskapsledelse i minst mulig 
grad skal endres. 
 
Saksutredning: 
Gudbrandsdal Energi-konsernet (GE-konsernet) driver virksomhet innenfor produksjon av fornybar 
energi (vann- og vindkraft), distribusjon av fornybar energi (nettselskapet) og utbygging av bredbånd. 
Konsernet er i tillegg stor eier i Fjordkraft som selger strøm til sluttkunder, blant annet gjennom 
merkevaren ‘Gudbrandsdal Energi’ med kontor på Vinstra.  
 
Nettselskapet har monopol på utførelsen av nettjenester. Denne virksomheten er strengt regulert av 
staten, gjennom Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME var tidligere en avdeling i Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og administrativt underlagt Olje- og Energidepartementet 
(OED).  RME er nå oppnevnt av OED og utfører oppgavene sine som uavhengig reguleringsmyndighet.  
 
OED sendte i april 2015 ut forslag til endringer i energiloven om selskapsmessig og funksjonelt skille 
på høring. I februar 2020 sendte RME ut forslag til endringer i forskrift om nettregulering og 
energimarkedet (NEM-forskriften), og OED vedtok ny forskriftstekst i juni 2020. I februar 2021 vedtok 
Stortinget at reglene om funksjonelt skille skal gjelde for nettselskap med mer enn 10.000 kunder, og 
reglene gjelder således for GE-konsernet.  
 
Reglene om funksjonelt skille 
Styreleder, styremedlem, daglig leder eller andre ansatte med reell beslutningsmyndighet i et 
nettselskap kan ikke delta i ledelsen i et konsernselskap som driver konkurranseutsatt virksomhet. 
Dersom morselskapet kun forestår overordnet eierstyring og administrative fellestjenester, kan 
personer i ledelsen i morselskapet også delta i ledelsen i nettselskapet, men konsernsjef kan ikke 
være daglig leder i nettselskapet. Med overordnet eierstyring menes at morselskapet holder en viss 
avstand til driften av datterselskapene. Morselskapet kan foreta overordnet styring med 
datterselskapenes økonomiske rammer, herunder finansiering, beslutninger knyttet til overskudd og 
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konsernbidrag, samt beslutninger om sammenslåinger og oppkjøp, men kan ikke gi instrukser i den 
daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller oppgradering av strømnettet.  
 
Allerede gjennomførte organisatoriske endringer i GE-konsernet 
Konsernetablering ble gjort i 2015. Konsernetableringen ble gjort for å legge til rette for 
videreutvikling av de enkelte virksomhetene i GE-konsernet, og blant annet ble nettvirksomheten 
skilt ut i et eget selskap. Bredbåndsvirksomheten (fiber) ble fisjonert ut av nettselskapet fra 01.01.21 
slik at kun monopoloppgavene ligger igjen i nettselskapet, og GE-konsernet oppfyller etter dette 
kravet til selskapsmessig skille.  Nettselskapet skiftet navn fra Gudbrandsdal Energi Nett AS til Vevig 
AS (Vevig) fra 01.01.21.  
 
Hva gjenstår å gjøre i GE-konsernet?  
GE-konsernet må tilpasses organisatorisk til reglene om funksjonelt skille innen 01.07.21. Dette 
innebærer i hovedsak at Vevig må styres og drives uavhengig av de øvrige selskapene i GE-konsernet, 
og styrende dokumenter som eierstyringsdokumentet, vedtekter og instrukser for valgkomiteen, 
styrene og daglige ledere må tilpasses dette.  
Advokatfirmaet SANDS har bistått i arbeidet med å gjøre nødvendige justeringer av de styrende 
dokumentene for GE-konsernet.  Justeringene er basert på at dagens eierstyring og selskapsledelse i 
minst mulig grad skal endres.  
 
Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS (GE Holding) blir generalforsamling for alle selskap i 
konsernet utenom GE Holding (der ordførerne i eierkommunene utgjør generalforsamling).  Styret 
for GE Holding blir også styret for Vevig (nettselskapet). 
 
Det blir opprettet nye administrative styrer for Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, Gudbrandsdal 
Energi Fornybar AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS. 
 
Konsernsjefen, som i dag er daglig leder for alle selskap, kan ikke lenger være daglig leder i Vevig. Ny 
daglig leder i Vevig blir dagens nettsjef.  En oversikt over endringene (endringsprotokoll) er inntatt 
som et utrykt vedlegg til saken. 
 
Endringene er basert på følgende nye organisasjonsmodell: 
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Foreslåtte endringer i de styrende dokumentene i GE-konsernet 
Eierstyringsdokumentet 
Eierstyringsdokumentet ble utarbeidet av eierne og administrasjonen i selskapet i 2013. Eierne 
reviderte dokumentet i 2017. Blant annet ble eiernes avkastningskrav til virksomheten oppdatert og 
konsernets markedsverdi og eiernes utbytteforventning justert.  
I forbindelse med ny verdivurdering i 2019, behandlet kommunene utbyttepolitikken etter forslag fra 
styret. Eierstyringsdokumentet ble da ikke revidert, men eierne vedtok å legge til grunn at årlig 
utbytte for perioden 2020-2022 skulle være MNOK 27,09. Dokumentet er nå oppdatert og tilpasset 
reglene om funksjonelt skille, og ny organisasjonsmodell.  
 
Vedtektene for GE Holding 
Dagens vedtekter for GE Holding ble vedtatt første gang i forbindelse med eierløsningssaken i 2013. 
Vedtektene ble revidert første gang i 2015 i forbindelse med konsernetableringen. Deretter ble 
vedtektene revidert i 2020 med at personlige varamedlemmer til styret ble erstattet med numeriske 
varamedlemmer. Vedtektene er nå oppdatert og tilpasset reglene om funksjonelt skille, og ny 
organisasjonsmodell.  
 
Instruks for valgkomiteen 
Instruks for valgkomiteen ble utarbeidet i 2013. Den ble endret i 2017. Da ble valgkomiteens 
sekretær endret fra administrerende direktør til selskapets styresekretær.  
Instruksen er nå oppdatert og tilpasset reglene om funksjonelt skille, og ny organisasjonsmodell.  
 
Forslag til endringer fra politisk ledelse i Øyer og Ringebu.  
I forbindelse med prosessen om endringer som følge av reglene om funksjonelt skille, har det 
kommet forslag om også andre endringer i eierstyringsdokumentet og i instruks for valgkomiteen fra 
ordførerne i Øyer og Ringebu.  
 
Forslagene er diskutert i møte den 05.05.21 mellom kommunedirektører/rådmenn i de fire 
eierkommunene og konsernsjefen i GE. Det er innhentet ekstern vurdering fra advokat. 
Eierstyringsdokumentet og instruks for valgkomiteen er to av flere styrende dokumenter i konsernet, 
og endringer i dokumentene må vurderes samlet etter en grundig saksbehandling og diskusjon 
mellom selskapet og eierne. Det legges opp til slik samlet gjennomgang og drøfting av behov for 
endringer i forbindelse med et eierstyringsseminar høsten 2021.  
 
Hva må eierkommunene vedta nå? 
 
Revidert eierstyringsdokumentet må vedtas av kommunestyrene. Kommunestyret må videre gi sin 
tilslutning til de endrede vedtektene for GE Holding og instruks for valgkomiteen (vedlegg). Deretter 
skal generalforsamlingen i GE Holding vedta de endrede vedtektene og instruks for valgkomiteen, slik 
at konsernet oppfyller kravene til funksjonelt skille mellom nettselskapet og annen virksomhet.  
 
I tillegg skal vedtekter for datterselskapene, og instrukser for styrene og for daglig leder i selskapene 
justeres (utrykte vedlegg). Dette er beslutninger som skal tas av styret i GE Holding og styrene i 
datterselskapene.  
 
Som utrykte vedlegg til saken ligger også endringsmarkerte versjoner av samtlige av de dokumentene 
som må endres, og ovennevnte endringsprotokoll.  
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Det legges opp til likelydende vedtak i kommunestyrene i Øyer, Ringebu, Nord – Fron og Sør – Fron 
kommune. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi Holding AS 

som forslag vedlagt saken.  
 
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter endres 

overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
 
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt saken. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør 
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TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER MAI 2021- 3. TILDELING 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/693     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknader via regionalforvaltning.no 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering av 
søknadene og forslag til vedtak. 1 virksomhet tildeles kr 340.941,-. Midlene tas fra 
ekstraordinært kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune fikk i februar 2021 tildelt kr 466.941,- i tilskudd fra Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet på kap. 553, post 68 (ny) - kommunal kompensasjonsordning 
til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet var å sette kommunene bedre i stand til å 
avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller 
nasjonale smitteverntiltak. 

KMD skriver følgende: 

«Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge 
smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 
eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor 
reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike 
grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig 
av den lokale situasjonen.» 

Beløpet er lite i forhold til det behovet næringslivet, spesielt innen reiselivet, har etter et 
vanskelig år. Formannskapet vedtok derfor i sak 27/21 den 16. mars 2021 å bevilge  
kr 500.000,- fra disposisjonsfondet til samme sak, slik at det totale beløpet ble kr 966.941,-. 

Det ble videre vedtatt at bedrifter innen reiselivet og tilliggende næringer prioriteres i 
tildeling av tilskudd, basert på følgende Hovedbransje NACE-koder: 

 49392 Turbiltransport 
 55101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 
 56101 Drift av restauranter og kafeer 
 56301 Drift av puber 
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 82300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
 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. 

 
Ordningen ble kunngjort umiddelbart med løpende søknadsfrist 3. mai 2021 med en første 
frist den 5. april 2021 for behandling i formannskapet den 20. april 2021. Bakgrunnen for 
den korte fristen og behandlingstiden, er at mange bedrifter nå er i en likviditetskrise. 

Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr 100.000,-. 

Til sammen 8 virksomheter fikk tildelt kr 800.000,- hver i formannskapet den 20.04.2021, sak 
33/21. 

 
I Brev fra KMD datert 15. april 2021 ble Øyer kommune tildelt ytterligere kr 4.564.000,- til 
samme formål og med de samme retningslinjer. 

I formannskapet den 20.04.2021, sak 33/21 ble følgende vedtatt: 

For kommende søknader med søknadsfrist 3.mai gjelder:  

 Maksimalt tilskuddsbeløp økes til kroner 500.000,-  
 Bedrifter som får tilskudd i Formannskapets møte den 20.april kan søke på nytt 

(Virksomhetene som søkte innen den 5. april sendte ikke inn ny søknad, men supplerte 
med en likviditetsprognose) 

 Det tas forbehold om eventuelt endring i retningslinjer fra departementet (Det er ingen 
endringer i retningslinjene og kommunen har ganske frie tøyler) 

 
 I formannskapet den 05.05.2021, sak 47/21 ble følgende vedtatt: 

 10 virksomheter gis et tilskudd på til sammen kr. 3.190.000,- jfr vurdering over. 
 Midlene tas fra ekstraordinære næringsfondsmidler. 
 Støtte utbetales umiddelbart. 
 Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 For søknadsfrist 3. mai kan alle virksomheter uansett bransje som kan dokumentere 

omsetningstap og likviditetsbehov søke. 
 
I formannskapet den 05.05.2021, sak 48/21 ble følgende vedtatt: 

 3 virksomheter gis et tilskudd på til sammen kr 1.200.000,- jfr vurdering over. 
 Midlene tas fra ekstraordinære næringsfondsmidler. 
 Støtte utbetales umiddelbart. 
 Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
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Etter denne tildelingen gjenstår det kr 340.941,- til fordeling. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av gjennomgang av de økonomiske forhold i den enkelte virksomhet og 
samtaler med ledelsen i virksomhetene, har kommunedirektøren forslag til at følgende 
virksomheter får tildelt tilskudd i denne runden: 

Virksomhet: Gaia Restaurantdrift AS 
Akk. Resultat 20-21: Kr. -3.501.000,- 
Likviditetsbehov ut 
2021: 

Kr. 1.393.000,- 

Status tildelte midler: Fikk kr. 60.000,- for å gjøre Coronatilpasninger i serveringen. 
Tiltaket er gjennomført, men pengene ikke utbetalt.  

Tiltak det søkes til: Tapte inntekter og underskudd ifm Covid-19 restriksjoner 
Hvordan tiltaket 
bidrar til videre drift: 

Tilskuddet vil være et bidrag til å sikre driften fremover til ny 
sesong. Resterende kapitalbehov finansieres med innlån fra eier 
og bank. 

Tilskudd innstilling: Kr. 340.941,- 
 
 
 
Følgende søknader innvilges ikke i da det ikke er midler igjen til fordeling: 

 Alpine Race Academy Norge AS 
 50 DEGREES NORTH NORDIC AS 
 Skalmstadstulen AS 
 Hafjell Pizza Drive ANS 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 1 virksomhet gis et tilskudd på kr 340.941,- jfr vurdering over. 
2. Midlene tas fra ekstraordinære næringsfondsmidler. 
3. Støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Konstituert kommunedirektør 
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REALISERING AV ENTRÉ ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1423     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge kr 600.000,- til første fase av 
realiseringen av ENTRÉ ØYER. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og 
gjenstående midler fra prosjektet ENTRÉ ØYER (kr 400.000,-). Kommunedirektøren gis 
fullmakt til å forvalte midlene. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har i 2020/2021 fått utviklet konseptet ENTRÉ ØYER, som tar for seg å løse 
utfordringen med fremtidig mobilitet til og internt i Hafjell. Konseptet gir mange muligheter 
til å bli en foregangsdestinasjon på dette feltet nasjonalt og internasjonalt, men vi må handle 
raskt. 
 
Prosjektet ble i sin helhet finansiert av Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) 
med kr 1,8mill inkl. mva. 
 
Siden dette ble definert som en leveranse har Øyer kommune fått mva-kompensert 
inngående mva for dette, noe som utgjør kr 304.500,-. Dette er revisorgodkjent. I det tildelte 
beløpet var det kr 300.000,- som kommunen fikk til å gjennomføre konkurransen. Her er det 
en rest på ca. kr 100.000,-. 
 
Saldo på det kommunale næringsfondet er p.t. kr 214.290,-. Saldo på det kommunale 
næringsfondet med statlig påfyll er p.t. kr 0,-, og det kommer ikke friske midler i 2021. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Kommunedirektøren mener at det må jobbes aktivt med prosjektet ENTRÉ ØYER for å 
realisere og skaffe finansiering til dette. Næringslivet i destinasjonen må spille hovedrollen. 
Kommunen må være medspiller og medfinansiør. 
 
Det er igangsatt en prosess med næringslivet om hvordan vi i fellesskap skal jobbe med 
dette videre. Midlene skal brukes til å jobbe med og/eller iverksette noen av tiltakene som 
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er lansert i ENTRÈ ØYER. Dette krever arbeidsinnsats fra noen med relevant kompetanse og 
nettverk. 
Prosjektet tilfredsstiller mange av kriteriene for bruk av næringsfondet: 
a. At satsingen er ihht. den regionale næringsplanen 
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter. 
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune  
g. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av 
prosjektet skal prioriteres.  
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere 
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det settes av kr 600.000,- til første fase av realiseringen av ENTRÉ ØYER. 
2. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra prosjektet 

ENTRÉ ØYER (kr 400.000,-). Midlene brukes til å finansiere en stilling og/eller tiltak for å 
realisere prosjektet. 

3. Bruk av midlene forutsetter engasjement og deltagelse fra næringslivet. 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forvalte midlene. 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Konstituert kommunedirektør 
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ÅRSREGNSKAP 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 21/289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 med noter, av 22. februar 2021 
2. Kommunedirektørens årsberetning 2020, av 27. mars 2021 
3. Rapportering på styringskort 2020 
4. Revisjonsberetning 2020, Innlandet Revisjon, av 15. april 2021 
5. Kontrollutvalgets uttalelse, av 28. april 2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 156/19 Økonomiplan 2020-2023 – Årsbudsjett 2020 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2020 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykninger. 
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Kommunestyret vedtar framlagt årsregnskap 
og årsberetning for 2020.  
 
Saksutredning: 
I henhold til Kommuneloven § 14-3 legges kommunedirektørens årsberetning fram sammen 
med årsregnskap for 2020. Som vedlegg i årsberetningen inngår tjenesteenhetenes rapport-
ering på styringskort 2020.  
 
Øyer kommunes driftsregnskap for 2020 er avlagt i balanse etter at det er foretatt strykning 
av kr 5 209 430,49 i avsetning til disposisjonsfond. 
 
Netto driftsresultat for 2020 er 8,3 millioner kr. Dette utgjør 1,5 % av brutto driftsinntekter. 
Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat på 1,1 %. 
 
Det er avsatt 6,5 millioner kr til disposisjonsfond i 2020. Opprinnelig var det budsjettert 
med 9,3 millioner kr i avsetning, mens justert budsjett tilsier 11,7 millioner kr i avsetning. 
Av dette er 5,2 millioner strøket som følge av årets merforbruk. Det er brukt 3,9 millioner kr 
fra disposisjonsfond, netto avsetning utgjør 2,5 millioner kr.  
 
I 2020 er det merforbruk på selvkostområde slam og reguleringsplan, på henholdsvis kr 
68 000 og kr 1 667 000, som ikke er dekket inn av selvkostfond. 
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 2 217 000 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2020 og 
skal utgiftsføres over kommende 7 år. 
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Øyer kommunes investeringsregnskap 2020 er gjort opp i balanse. Egenkapitalinnskudd KLP 
er finansiert ved bruk av lån, da det ikke er tilstrekkelig egenfinansiering i investeringsregn-
skapet. Dette er oppført som listeført feil ved regnskapsavslutning, og vil bli korrigert for i 
2021.  
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 15. april 2021. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for 
analyse og vurderinger av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer 
kommune. 
 
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan 
et negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond (bundet driftsfond), eller skape et 
framførbart underskudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyr-
ene for den enkelte selvkosttjeneste kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen 
fond for de ulike tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond.  
 
Selvkostfunksjon Slam har negativt resultat i 2020 på kr 68 000. jfr. regnskapsnote 14. Dette 
er framførbart underskudd for kommende år. Det er også negativt resultat på selvkostfunk-
sjon Reguleringsplan på kr 1 667 000. Ifølge nye retningslinjer (gjeldende fra 1.1.2020) kan 
det ikke framføres underskudd for selvkostområdene etter plan- og bygningsloven, men det 
har i etterkant kommet signaler om at bestemmelsen ikke skal gjelde for reguleringsplaner. 
Dette legges derfor fram som framførbart underskudd for 2020 i påvente av avklaringer fra 
departementet omkring dette.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan på kr 

1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Stedfortredende kommunedirektør Økonomisjef 
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FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 &14  
Arkivsaksnr.: 21/741     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport for Øyer kommune per 31.12.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes finansreglement  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar framlagt finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 
2018 (KS-sak 79/18), skal kommunedirektøren i forbindelse med rapportering gjennom året 
legge fram for kommunestyret status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i tillegg foretas risikovurdering-
er. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og 
status ved utgangen av året. 
 
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og 
andre midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko.  
 
Vurdering: 
Tabellene i finansrapporten, sammenholdt med kommunedirektørens kommentarer, gir 
oversikt og status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
og kommunens gjeldsportefølje. Det rapporteres ikke om avvik i forhold til kommunens 
vedtatte finansreglement.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Stedfortredende kommunedirektør Økonomisjef  
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ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 21/738     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2020 
til orientering. Samlet har de 16 prosjektene merforbruk i forhold til bevilget budsjettramme 
på kr 347 000. To VA-investeringsprosjekter (sjølkost) har et samla mindreforbruk på 
kr 1 135 000 etter at ett av prosjektene ikke er gjennomført. 
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
legges fram sluttrapport til kommunestyret for de enkelte investeringsprosjekter. Her fram-
legges samlesak for 18 prosjekter som er sluttført i 2020, herav to VA-prosjekter. Det ene 
VA-prosjektet har det ikke vært grunnlag for å gjennomføre.  
 
Økonomisk sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostna-
der sett opp mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette 
hensyntatt og omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt. 
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Prosjektnr Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik Periode
001017 Office365 1 050 1 384 -334 2017-2019
001023 Oppvekstadministrativt system 400 400 0 2019-2020
001053 Kjøp Microsoft office lisenser - sikker sone 500 415 85 2020
001055 Kjøp av iPader i skole 500 714 -214 2020
001060 Kjøp av IKT-utstyr 2020 500 303 197 2020
001134 Ombygging kontorbygg FamIn 1 500 1 680 -180 2017-2020
001213 Asfaltering kommunale veger 1 000 1 000 0 2018-2020
001214 Flomsikring og rydding av bekker 700 723 -23 2018-2020
001221 Bakketun bofellesskap 2019 680 654 26 2019-2020
001223 Kantine Bakketun - oppgradering 200 199 1 2019-2020
001306 Solvang skole - asfaltering p-plass/inngang 700 716 -16 2020
001307 Vidarheim barnehage - tak gymsal 500 454 46 2020
001308 Vidarheim barnehage - nytt kjøleaggregat 125 88 37 2020
001309 Øyer ungdomsskole - varmegjenvinner 450 432 18 2020
001310 Aurvoll skole - asfaltering 300 300 0 2020
001320 Solvang amfi - høytaleranlegg 320 310 10 2020

Totalt 9 425 9 772 -347
006016 Brattbakken industriområde - pumpestasjon 1 000 0 1 000 Ikke gjennomført
006203 Rehab.  ledningstrekk Skogvegen til Bakkevegen 1 320 1 185 135 2020

Totalt VA 2 320 1 185 1 135  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlegg med prosjektlederes økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt. 
Det ble varslet merforbruk på xx prosjekter i kvartalsrapportering 2020, dette gjelder xxx 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Stedfortredende kommunedirektør Økonomisjef 
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OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 &61  
Arkivsaksnr.: 21/743     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2020 til 2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 81/20 Justering av investeringsbudsjett 2020 – periodisering mellom år 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at ubenyttede investeringsmidler på 52,3 millioner kr overføres fra 2020 til 2021 
i henhold til tabellvedlegg. Investeringene som overføres fra 2020 finansieres ved mer-
verdiavgiftskompensasjon og bruk av lån. Vedtaket innebærer økt låneopptak på 39,5 
millioner kr i 2021, etter først å benytte ubrukte lånemidler. 
 
Saksutredning og vurdering: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, dette medfører at budsjetterte pro-
sjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i 
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse. 
 
I denne saken foretas en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2020 til 2021, for 
prosjekter med utsatt framdrift. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tid-
ligere enn 2020. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak. 
 
I sak 81/20 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med ut-
satt framdrift. Dette danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2020 til 2021. 
Samlet foreslås overført investeringsmidler på 52,3 millioner kr. Vedlagt tabell viser hvilke 
prosjekter dette gjelder. 
 
Økningen i investeringsbudsjett 2021 finansieres ved bruk av lån samt merverdiavgiftskom-
pensasjon for investeringer.  
 
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 47,3 millioner kr. Ved inngangen til 
2021 er ubrukte lånemidler balanseført med kr 7 749 509,15. På bakgrunn av denne saken 
økes lånefullmakten i 2021 til 39,5 millioner kr.  
 
Videreutlån (startlån) finansieres med bruk av lån til videreutlån. Ved utgangen av 2020 er 
ubrukte lånemidler startlån balanseført med kr 7 448 024,44. Disse midlene overføres til in-
vesteringsbudsjett 2021, uten behov for nytt låneopptak.  
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For status og framdrift i de enkelte prosjekter vises til tertialrapportering.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på 52,3 millioner kroner i henhold 

til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer:  kr 5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 47 285 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 39,5 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Stedfortredende kommunedirektør Økonomisjef 
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ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 21/1151     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 1. tertial 2021 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 
3. Rapportering på gjennomført brukerundersøkelse Plan og utvikling  
4. Sammendrag av brukerundersøkelse Plan og utvikling (mars 2021) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Det legges fram økonomiske årsprognoser etter 1. tertial. Årsprognose for Øyer kommune 
samlet er negativ på grunn av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene i størrelsesorden 20 
millioner kroner. Det er særlig innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester det er stor 
ubalanse. Tiltak for å redusere merforbruk omtales i rapporten og følges opp videre. 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteingen til etterretning, og 
ber om at det foretas budsjettjusteringer for tom investeringsprosjekter som omtalt i 
rapporten.   
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapporteing etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 30. april 2021, og vurdering 
av prognoser for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose er negativ med 8,3 million for kommunen etter første tert-
ial. Den negative prognosen skyldes ubalanse i tjenesteenheter på til sammen 19,3 millioner 
kroner. Først og fremst er dette innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, men det 
er også utfordringer innen skole og tekniske tjenester. Årsprognosene inneholder mer-
utgifter som følge av pandemien. Det rapporteres på påløpte merutgifter per 30. april, som 
totalt beløper seg til 3,3 millioner kroner.  
 
Etter første tertial er det kjent at kommunen blir kompensert med økt rammetilskudd på 6,5 
million kroner for å dekke merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien. Dette er 
hensyntatt i samlet årsprognose. Når det gjelder skatteinngang er det usikkerhet knytta til 
årsprognose så tidlig på året, men ut fra periodisert budsjett per 1. tertial meldes det om en 
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inntektssvikt på 4,5 million kroner i 2021. Videre meldes det om inntektssvikt på 0,7 
millioner kroner i forhold til kommunens integreringstilskudd. 
 
Det meldes om besparelser på renteutgifter på anslagsvis 2 millioner kroner, økt eiendoms-
skatt på 0,7 millioner kroner og merinntekter knytta til utbytte fra Gudbrandsdal Energi 
Holding AS på 7 millioner kroner.   
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Pågåen-
de prosjekter er innenfor vedtatt bevilgning med unntak av to prosjekter; Kjøp av iPader i 
skole og varmegarasje for hjelpemidler på Solvang skole. Disse er nærmere omtalt i rapport-
eringen. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 150 000 fra prosjekt med mindre-
forbruk (Støyskjerming i Skriua) og tilleggsbevilgning på kr 230 000. 
 
Det legges fram sammendrag av brukerundersøkelse gjennomført for Plan og utvikling, i 
henhold til kommunestyrevedtak i sak 82/20. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder.  
 
Kommunedirektøren foreslår ikke budsjettjusteringer i drift per første tertial, men legger 
opp til at økt rammetilskudd for å dekke merutgifter som følge av pandemien fordeles til 
tjenesteenheter med slike utgifter etter andre tertial, når det foreligger tydeligere årsprog-
noser.  
 
Ved rapportering etter årets tre første måneder er det fortsatt usikkerhet rundt flere av 
prognosene, og det er behov for videre oppfølging og tiltak fram mot neste rapportering. 
Ubalansen i drift av tjenester er alvorlig, og følges opp med tiltak for å redusere merfor-
bruket.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investeringsprosjekt 

001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - støyskjerming.  
3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – kjøp av 

iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låneopptak i 2021. 

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Fungerende kommunedirektør  Økonomisjef 
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ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG ÅRSBUDSJETT 2022 - KJØREPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 145  
Arkivsaksnr.: 21/1154     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kjøreplan Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2021. 
 
Saksutredning: 
Det legges fram forslag til kjøreplan for årets arbeid med budsjett- og økonomiplan, der 
hovedtrekkene i prosessen beskrives. Kjøreplanen bygger på kommunens økonomiregle-
ment, og er i stor grad en videreføring av de siste års budsjettarbeid.  
 
Kommunedirektøren vil legge fram saldert økonomiplan og budsjett i forkant av formann-
skapets innstillingsmøte i november, basert på politiske føringer og prioriteringer under vegs 
i prosessen.  
 
Budsjettkonferanse med kommunestyret i juni er starten på det politiske arbeidet, til denne 
inviteres representanter for kommunale råd. Deretter vil budsjettarbeid være tema på alle 
ordinære formannskapsmøter utover høsten.  
 
Økonomiplan for ny fireårsperiode, drift og investering, vil bli utarbeidet. For 2022 skal det 
vedtas årsbudsjett, drift og investering. Det vil bli utarbeidet styringskort for alle tjeneste-
enheter. Større utredninger som en konsekvens av prioriteringer kan også legges inn som 
arbeidsoppgaver og resultatmål i økonomiplanperioden. 
 
Gjeldende økonomiplan legges til grunn, sammen med signaler fra kommuneproposisjonen.  
 
Tjenesteenhetene vil jobbe med detaljbudsjettering ut fra framskrevet budsjett, og konse-
kvenser av dette. Drifts- og investeringstiltak skal meldes inn fra tjenesteenhetene, samt 
foreslåtte endringer i gebyrregulativ.  
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan i juni. Formannskapet innstiller på økonomiplan og 
årsbudsjett i møte 16. november, med påfølgende offentlig ettersyn og høringsperiode. 
Kommunestyret vedtar økonomiplansaken 9. desember.   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2021. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Stedfortredende kommunedirektør Økonomisjef 
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LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-
REGIONEN 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1351     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at politirådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner slås sammen til et 
felles politiråd for Lillehammer-regionen. 
 
Det er stort sett de samme utfordringene i de tre kommunene, og et felles politiråd kan 
bidra til økt deling av informasjon og større situasjonsforståelse.  

Saksutredning: 
I dag har Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner hver sine politiråd. Politirådene ønsker å 
slå seg sammen for å lettere kunne samarbeide om problemstillinger som er like for 
Lillehammer-regionen. 
 
Politiråd er et formalisert samarbeidsforum mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt 
politi. Politiråd skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende og 
trygghetsskapende arbeid. Det skal også omfatte arbeid med aktuelle beredskapsplaner og 
med samfunnssikkerhet. Ordningen er frivillig for kommunen, jf. instruks fra 
Politidirektoratet (POD). I 2016 deltok nær samtlige kommuner i politiråd, jf. sluttrapporten 
«Evaluering av politirådene» 2014 av Justis- og beredskapsdepartementet.  

Gjennom gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune, skal 
politirådet bidra til involvering og ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 
frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen 
beredskap og samfunnssikkerhet, jf. samarbeidsavtale mellom Lillehammer kommune og 
Innlandet politidistrikt inngått 3. desember 2018.  

Vurdering: 
Nedenfor følger en redegjørelse av fordeler og ulemper med dagens ordning, samt forslag til 
organisering av et eventuelt felles politiråd. 
 
Fordeler ved å etablere et felles politiråd 
Likhet i saker 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner ligger i samme politidistrikt og har flere av de 
samme utfordringene. De vanligste sakene som diskuteres i politirådene er ungdom og rus, 
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vold i nære relasjoner, vold og overgrep mot barn, radikalisering, voldelig ekstremisme og 
hatkriminalitet. 
 
Lillehammer, Øyer og Gausdal er nabokommuner med ungdommer og arbeidstakere som 
flyter over kommunegrensene. Problemstillinger knyttet til dette, særlig ungdom og rus, vil 
derfor være en felles problemstilling for kommunene. 
 
Erfaringsutveksling 
En sammenslåing av politirådene vil kunne gi en felles situasjonsforståelse av like 
utfordringer og gi en god mulighet til å dele erfaringer og kunnskap. 
 
Ressurser og effektivitet 
I Lillehammer politiråd avholdes det to møter i året, i Øyer politiråd avholdes det fire møter i 
året, og i Gausdal politiråd avholdes det fem møter i året.  
 
Bruken av ressurser fra kommunen ved en sammenslåing vil avhenge av organiseringen av 
det felles politirådet, herunder antall medlemmer og antall møter i året.  

Ressursene som brukes på å administrere møtene er minimale for både enkeltvis og felles 
politiråd, da dette i stor grad består av innkalling til møter og referatskriving.  

Fra politiet møter stasjonssjefen og politikontaktene på politirådene i alle de tre 
kommunene etter dagens ordning. Politiets ressursbruk vil effektiviseres dersom møtene 
med hver enkelt kommune slås sammen til et felles møtepunkt. 
 
En sammenslåing av politirådene ikke føre til noen betydelig økning i saksmengden siden 
kommunene har mange like saker. 
 
Ulemper ved å etablere et felles politiråd 
Nærhet til saker og lokale utfordringer 
En mulig ulempe ved sammenslåing kan være at det ikke blir rom for den enkelte kommunes 
lokale utfordringer og problemstillinger. Det bør settes av tid til å kunne diskutere både 
regionale og lokale utfordringer i et felles politiråd. 
 
Reisevei 
Møtene i politirådene avholdes i dag på rådhusene i de enkelte kommunene. En 
sammenslåing vil innebære lengre reisevei for noen dersom det avholdes fysiske møter. Det 
er imidlertid ikke store avstander mellom kommunene. 

Ved en eventuell sammenslåing av politirådene må det avgjøres hvor felles møter skal 
avholdes og eventuelt om dette skal gå på rundgang.  

Organisering 
Hvert av de tre politirådene består av seks medlemmer; ordfører, kommunedirektør, 
kommunalsjef, politistasjonssjef, politikontakt og SLT-koordinator. 

Ved en sammenslåing av de tre politirådene, vil det være ressursbesparende å ha færre 
medlemmer fra hver kommune. To faktorer ved valg av hvem som skal være medlemmer av 
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et felles politiråd, kan være kunnskap og avgjørelsesmyndighet. Dette bidrar til at saker blir 
godt opplyste og at det kan fattes beslutninger på møtene, som igjen fremmer effektivitet.  

Ut fra disse kriteriene bør ordførerne og kommunedirektørene møte fra kommunene, samt 
politistasjonssjefen og politikontaktene fra politiet. SLT-koordinatoren er også sentral. 
Funksjonens rolle er å være koordinator for Samordning av Lokale rus og 
kriminalitetsforebyggende Tiltak og er en av politikontaktenes viktigste samarbeidspartnere i 
kommunen. Politiråd skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt 
og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak, og SLT-koordinatorenes kompetanse er 
viktig i dette arbeidet.  Det bør også være mulighet for å invitere med andre personer ved 
behov. 
 

En god strukturering av møtene vil være viktig for at alle deltakerne skal få komme til orde. 
Det bør settes av tid i møtene til å kunne diskutere lokale utfordringer som ikke 
nødvendigvis er felles for de tre kommunene.  

En løsning der det er lokale politiråd i tillegg til et felles politiråd vil føre til høyere 
administrative kostnader og dårligere effektivitet. Dette taler for at det enten bør opprettes 
et felles politiråd eller at dagens ordning med lokale politiråd opprettholdes. 
 
En mer detaljert regulering av politirådene med antall møter, møtelengde og taletid bør 
besluttes av medlemmene av politirådet med mulighet for endring ved behov. Dette er 
derfor ikke omtalt i denne saken.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener det er flere fordeler enn ulemper ved å slå sammen politirådene 
i Lillehammer, Øyer og Gausdal.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand  
Konstituert kommunedirektør 
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SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE 
TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1419     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/21 Formannskapet 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Framdriftsplan – sentrumsforskjønnelse/-utvikling: Kort og lang sikt 
Innspill Øyer Næringsråd 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 7/21 – Sentrumsutvikling/-forskjønnelse: Politiske signaler om rammene/omfanget av 
arbeidet 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til tiltak som kan gjøres på kort sikt i de to 
sentraene i kommunen. Det tas kontakt med Øyer Næringsråd for innspill inkl spørsmål om 
delfinansiering.  
 
Organisering og finansiering av mer omfattende sentrumsutviklingstiltak vil 
kommunedirektøren komme tilbake til etter at de overordnede planene som vedrører de to 
sentraene, er ferdigbehandlet.   
 
Saksutredning: 
K-sak 7/21 – Sentrumsutvikling/-forskjønnelse: Politiske signaler om rammene/omfanget av 
arbeidet 
I K-sak 7/21 er listet opp diverse saker og vedtak som er relevante for denne saken.  
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt 
til dette arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en 
undersøkelse mot næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i 
Øyer. Hensikten skal være å kartlegge villighet til deltagelse både på 
finansieringssiden og ved å stille eventuelle grunnarealer til disposisjon.» 

 
For begge de to sentraene er det omfattende planprosesser i gang, planprosesser som gir 
føringer for utviklingen av store deler av de to sentraene. I framdriftsplanen som legges fram 
til politisk behandling i denne saken er det fokus på tiltak som kan gjennomføres nå og som 
«står seg» uavhengig av konklusjonene i de store planprosessene som er i gang. Når det 
gjelder de store planprosessene er framdriftsplanen for disse synliggjort. 
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Når det gjelder de kortsiktige tiltakene er det hensiktsmessig å inngå avtale med en 
anleggsgartner for rydding og beplantning.   
 
Næringslivet og aktuelle grunneiere 
I møte i næringsrådet 11.5. vil framdriftsplanen bli lagt fram. Kommunedirektøren vil be om 
innspill til framdriftsplanen generelt. Når det gjelder tiltakene på kort sikt vil næringslivet bli 
utfordret på delfinansiering. Innspillene blir lagt fram til formannskapet 18.5..   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er viktig å komme i gang med den forskjønnelsen av 
sentraene som kan gjøres uten risiko for at ressursinnsatsen er bortkastet i det lange løp, se 
tiltak på kort sikt. Næringsdrivende og grunneiere inviteres til å gi innspill til tiltakene og 
medfinansiering gjennom møtet i Næringsrådet.  
 
Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren tilbake til 
organisering av arbeidet med videre utvikling av de to sentraene.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Eli Eriksrud 
Konstituert kommunedirektør 
 


