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ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1821     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Økonomi- og finansrapport per 31. juli 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Budsjett 2017 
 
Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 31. juli 2017 er negativ med 4,7 millioner kr. Årsaken til dette er 
negativ prognose for tre sektorer samt politisk styring og administrasjon.  
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering til etterretning, 
og ber om kommunestyrets godkjenning av finansielle leasingavtaler.  
 
Saksutredning: 
I saken framlegges rådmannens økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017. 
Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 
31.7.2017 og vurdering av prognose for året. 
 
Den økonomiske driftsprognosen for året per 31.7. er samlet sett negativ med 4,7 millioner 
kr, dette pga. negativ prognose for sektor familie og inkludering, sektor helse og omsorg og 
sektor plan og utvikling, samt politisk styring og administrasjon. Dette omtales nærmere i 
rapporten.  
 
Kommunen vil få merinntekter på utbytte og konsesjonskraft i størrelsesorden 1 million kr. 
Foreløpig beregning av årets minimumsavdrag viser positiv prognose på 2,5 millioner kr i 
forhold til budsjett.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Råd-
mannen foreslår ikke budsjettjustering av investeringsprosjekter i denne sak.  
 
Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentarer 
gir status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, samt 
kommunens gjeldsportefølje.  
 
Vurdering: 
Som omtalt i 1. kvartalsrapport er den økonomiske situasjonen i kommunen stram, uten 
reserver i årsbudsjettet.  
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Tre sektorer, samt politisk styring og administrasjon har prognose merforbruk etter i verk-
setting av tiltak. Det jobbes for redusere prognostisert merforbruk i den enkelte sektor ut 
året. 
 
Med bakgrunn i kommunens gjeldssituasjon foreslår ikke rådmannen budsjettjustering for å 
frigi midlene som er budsjettert til avdrag, sjøl om årets minimumsavdrag ligger an til å bli 
lavere. Dette vil bli vurdert på nytt i siste kvartalsrapportering.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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HØRINGSSVAR- UTBYGGING AV E6 
 
 

Saksbehandler:  Brit K. Lundgård Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1855     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Høringssvar – utbygging av E6 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vil avgi høringssvar for utbyggingen av korridor 6 utbygging av E6 
Trondheim- Oslo, delstrekning Vingrom Ensby da utbyggingen av E6 på denne strekningen 
har vesentlig betydning for fremtidige muligheter for næringsutviklingen i Øyer. Kun en kort 
strekning av utbyggingen ligger i Øyer kommune da utbyggingen slutter etter nåværende 
rundkjøring på Ensby.  
Det viktigste for oss i Øyer er at vegen blir utbygd tidligst mulig og senest innen den 
tidshorisonten som nå er skissert.  
 
Saksutredning: 
Fristen for høringssvar er 15.september 2017, men det er gitt utsettelse med levering av 
høringsinnspill etter samtale med Statens Vegvesen. 
 
Utbygging av E6 på delstrekningen Vingrom- Ensby er et ledd i utbyggingen av E6 hele 
strekningen mellom Trondheim og Oslo. E6 gjennom Gudbrandsdalen forbi Lillehammer har 
og stor betydning for godstransporten fra Møre og Sogn til utlandet. Det viktigste for oss i 
Øyer er at E6 blir utbygd så fort som mulig og absolutt senest innen de tidsestimater som nå 
er skissert.  
 
Vurdering: 
Vurderingene fremgår av vedlegget.  
 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner at høringssvaret sendes Statens Vegvesen.  
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING 
 
 

Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1808     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Evalueringsrapport – tolærermodell i Øyer 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 72/15, møte den 24.09.15 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret fatter i sak 72/15(møte den 24.09.15) – NYORDNING 
SPESIALUNDERVISNING FOR GRUNNSKOLEN I ØYER(TOLÆRERMODELL) – EVALUERING 

1. Kommunestyret slutter seg til innføring av 2-lærermodell på 7 timer fordelt på 
fagene norsk, engelsk og matematikk for alle trinnene i grunnskolen i Øyer. 

2. 2-lærermodellen forutsetter at skolenes økonomiske ramme ikke avviker vesentlig 
fra 2015 og nåværende økonomiplan. 

3. Vi evaluerer ordningen om to år og ser på ressursbruken og resultatene fra 
etterprøvbare data, for eksempel nasjonale prøver 

4. Kartlegge behov for ekstra ressurser 
 
Tolærerordningens intensjon er å fange opp barn så tidlig som mulig for å forebygge mot 
faglige og sosiale vansker på sikt. Hensikten med modellen er å styrke undervisningstilbudet 
i basisfagene i norsk, engelsk og matematikk for å motvirke at elevene faller ut senere i 
skoleløpet. Modellen var også ment som et svar på politikernes ønske om å redusere antall 
elever med spesialundervisning., ved at elever med mindre vansker i basisfagene følges 
tettere opp innenfor tolærermodellen. 
 
Saksutredning: 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak kst sak 72/15 pkt. 3 ble det etablert ei 
arbeidsgruppe som skulle koordinere arbeidet med evalueringen. I denne gruppen satt 
spes.ped. ansvarlige på skolene, representanter fra PPT og sektorleder oppvekst. 
Arbeidsgruppen utarbeidet spørsmål knyttet til modellen som ble jobbet med på alle 
skolene og i PPT. Alle skolenes FAU ble samlet til eget møte der de jobbet med spørsmål 
tilpasset dem som brukere. En oppsummering av svarene er samlet i vedlagte 
evalueringsrapport og kan i sin helhet leses der. 
 
Hovedtrekk fra funn i rapporten:  
Kartleggingen som ble gjort viser i hovedsak oppslutning om modellen som «pedagogisk 
tilnærmingsmåte». Det kommer bl.a. frem at tolærermodellen: 
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 Er godt egnet for å oppfylle kravet om tilpasset opplæring for alle elever. Gjelder 
også for de som trenger mer utfordringer. 

 Gjør det lettere å fange opp flere elever. 

 At elevene får raskere hjelp 

 Gir mindre byråkrati 

 Gir større fleksibilitet til aktiviteter i klasserommet. 

 Gjør skolene mindre sårbare ved fravær. Mer enn en lærer som kjenner til opplegget 
i klassen eller på trinnet. 

 Utvider normalitetsbegrepet blir utvidet. Flere blir en naturlig del av klassen. Dette 
er særdeles viktig. 

 Gir mer motiverte elever med to lærere og kursvirksomhet. 
 
Evalueringen har vektlagt at det i rapporten skal fremkomme hva som er utfordrende med 
modellen slik den praktiseres nå. 
Selv om grunnskolen i Øyer ikke har hatt modellen i veldig mange år gir evalueringen oss 
noen gode svar på hva vi må jobbe videre med for å videreutvikle modellen.  

 Skolene må bli betydelig flinkere med informasjon om tolærerordningen i aktuelle 
fora som FAU og KFU. Dette kom tydelig frem i evalueringsmøte med alle FAU’ene 

 Mer styrt tid fra ledelsen på samarbeid. Planlegge for mer samarbeidstid. 

 Foreldre får mindre innsikt om den tilrettelagte undervisningen og tiltakene rundt 
eleven nå enn tidligere. De som faller inn under tolærerordningen har ikke 
individuell opplæringsplan og årsrapporter som dokumenterer hva som er gjort.  

 Rapporten peker også på en del juridiske betraktninger som skolen må være 
oppmerksomme på(se punkt om juridiske betraktninger i evalueringsrapporten). 

 
Vurdering: 
Ordningen med tolærer har vært en vellykket ordning for grunnskolen i Øyer. Lærere, PPT 
og foreldre gir tilslutning til arbeidet med tolærermodellen. Evalueringen gir også innspill til 
forbedringer som tas med i det videre arbeidet.  
 
Ressursbruken er et sentralt tema. Tolærer ordningenes kostnad opp mot gammel ordning 
er særdeles vanskelig å tallfeste. Sammensetningen av årskullene varierer så vidt mye at et 
år vanskelig kan sammenliknes med neste. Et år kan tolærermodellen være billigere enn 
gammel modell, og neste år motsatt.  
Skolene har hele veien vært tydelige på at tilgang på ressurser på nivå med 2015 står fast 
som den beste indikasjonen vi har for å opprettholde en tilfredsstillende utgave av 
ordningen. 
  
Resultatene for Øyerskolen er jevnt over gode og i positiv utvikling. Det er likevel for tidlig å 
konkludere med at den positive utviklingen på for eksempel nasjonale prøver kan ha direkte 
sammenheng med tolærerordningen(se evalueringsrapport for tall). Vi er for tidlig i 
prosessen til å ha sammenlignbare tall på f.eks. utviklingen av resultater på nasjonale prøver 
fra 5. -8.trinn. Det som har en direkte sammenheng er andel elever med 
spesialundervisning, denne har gått ned siden ordningen ble iverksatt. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
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X-GAMES HAFJELL 
UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1594     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Henvendelser fra Hafjell Alpinsenter AS til ordfører om finansiering av halfpipe i Hafjell til 
bruk under X Games 2018, datert 21.6.17 og 7.8.17, med tilhørende kostnadsberegning og 
tegning. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Hafjell Alpinsenter AS ber Øyer kommune vurdere finansiering av halfpipe til bruk under X 
Games 2018 og framover. Rådmannen anbefaler at Øyer kommune ikke bidrar til slik 
finansiering. 
 
Saksutredning: 
X Games Norge ved SAHR Production har besluttet å fortsette samarbeidet med Hafjell 
Alpinsenter for 2018. Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Øyer kommune 
stiller seg positive til videre utvikling av X Games i Øyer og Hafjell. 
 
Det er ønskelig at X Games kan tilby halfpipe-øvelser i 2018, og i den sammenheng har det 
kommet henvendelse fra Hafjell Alpinsenter til Øyer kommune om mulige bidrag til 
finansiering av et slikt anlegg. Hafjell Alpinsenter har lagt beregninger fra YOG Lillehammer 
2016 til grunn for finansieringsbehovet, og med noen justeringer kommet fram til et 
finansieringsbehov på kr. 2,3 millioner. 
 
Hafjell Alpinsenter har sondert terrenget for private finansieringspartnere til et slikt anlegg, 
men ser pr. 8.9.17 ingen slike muligheter. Anleggsarbeidet må ferdigstilles før snøen faller, 
og Hafjell Alpinsenter ser seg ikke i stand til å forskuttere eventuelle private eller offentlige 
økonomiske bidrag. 
 
Vurdering: 
Et halfpipe-anlegg i Hafjell vil styrke attraktiviteten til alpinsenteret både som profesjonell 
arena og som uformell aktivitetsarena. I forbindelse med at Hafjell fikk status som 
nasjonalanlegg for tekniske disipliner, og at Hafjell Freepark ble opprettet til YOG 
Lillehammer2016, ble driften av disse 2 anleggene skilt ut i egne selskaper. 
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Et halfpipe-anlegg slik det er planlagt i dag vil ikke fysisk ligge innenfor de arealene som 
nasjonalanlegget eller Hafjell Freepark disponerer. Om Hafjell Alpinsenter ønsker å avstå 
areal til f.eks. Hafjell Freepark, kan de stå som søker av spillemidler til anlegget.  
 
Tilskuddssatsen på en slik søknad vurderes særskilt av Kulturdepartementet. En slik søknad 
vil likevel måtte regne med å gå inn i kommunens prioriteringsliste, og etter årets 
søknadsbehandling ville den i beste fall havne på 8. prioriteringsplass. Tildeling vil da skje 
tidligst om 3-4 år. 
 
Det kan også være aktuelt å søke Innovasjon Norge om midler til utvikling av et slikt anlegg, 
uten at administrasjonen i Øyer kommune har gått dypt inn i en slik mulighet. 
Regjeringen ved Kulturdepartementet har lyst ut egne midler til nyskapende 
aktivitetsarenaer. Det har i prosessen vært foreslått at Øyer kommune kan stå som søker av 
slike midler til finansiering av halfpipe-anlegg, men dette fordrer at kommunen da eier og 
drifter anlegget i 20 år. Det er ikke en aktuell problemstilling. 
 
Øyer kommune ser verdien av å ha X Games i Hafjell, og den oppmerksomhet som blir 
reiselivet til gode gjennom mediaeksponering, og vil bidra til å legge til rette for utvikling av 
produktet. 
 
Øyer kommune kan bevilge egne investeringstilskudd til halfpipe-anlegg, men rådmann vil 
ikke tilrå dette med tanke på den økonomiske situasjon Øyer kommune for tiden er i. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE 
TRYGGHETSALARMER 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1833     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Evalueringsrapport 
2. Oversikt velferdsteknologiske satsinger  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 53/16, møte 16.6.2016: Innføring av nye trygghetsalarmer 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har 16.6.2016 fattet følgende vedtak (punkt 3): 
Kommunestyret vedtar at en helhetlig evalueringsrapport om innføringen og drift av 
trygghetsalarmene framlegges senest september 2017. 
 
Evalueringsrapporten følger som vedlegg 1. Innføring av digitale trygghetsalarmer er del av 
den strategiske satsingen på velferdsteknologi i sektor helse og omsorg. I vedlegg 2 
framlegges en oversikt over de teknologiske løsninger i sektor Helse og Omsorg som er 
innført, som er under innføring og som er planlagt innført. 
 
Saksutredning: 
Evalueringsperioden er august 2016 – mai 2017. Alle analoge trygghetsalarmer i hjemmet 
ble skiftet ut i perioden september 2016 – desember 2016. Trygghetsalarmene på Bakketun 
bo- og servicesenter ble skiftet ut i perioden januar – mars 2017. Antall trygghetsalarmer i 
bruk varierer gjennom året. Øyer kommune har pr juni 2017, 129 operasjonelle digitale 
trygghetsalarmer. 
 
En trygghetsalarm består av selve trygghetsalarmen, en nøkkelboks, en røykalarm og et 
helsefaglig bemannet mottak, ofte også kalt trygghetspakke.  
 
Det ble gjennomført en erfaringskartlegging blant brukere og ansatte, som er kalt 
temperaturmåling i evalueringsrapporten. Det kommer fram at  
 

 Både bruker og ansatt er trygg på at alarmen fungerer som den er tiltenkt.  

 Alarmmottaket avlaster hjemmetjenesten i daglig drift.  

 Ansatte bruker mindre tid på telefonkontakt med bruker. 

 Ansatte reiser ikke unødvendig ut til bruker.  
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 Antall utrykninger i hjemmetjenesten er senket, dette gjelder antall unødvendig 

utrykninger. 

 Det er lite feil på alarmen, og mobildekningen er god. 

 Bruker vet hvordan de skal tilkalle hjelp og er sikre og trygge på at de får hjelp når de 

trenger det.  

Vurdering: 
Omgjøring fra analoge til digitale alarmer er vellykket. Drift av disse trygghetsalarmene viser 
seg å være stabil.  En innbygger får ikke bare tildelt en trygghetsalarm, men en 
trygghetspakke. Brukere er tilfreds, og ansatte i hjemmetjenesten reiser betraktelig mindre 
unødvendig ut til brukere. Det jobbes konstant med optimalisering og forbedring av driften 
til trygghetspakken.   
Det er planlagt en evaluering over neste 18 måneders periode (oktober 2017 – mars 2019) 
med fokus på brukere, pårørende, ansatte og gevinstrealisering. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
 
 
 
Ådne Bakke                                                                                            Mike Görtz  
Rådmann                                                                                                 Sektorleder Helse og 
omsorg 
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SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV 
INKUBATOR 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1818     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Forespørsel fra Skåppå Kunnskapspark om 3-årig partnerskapsavtale vedr. ansvar for 

Inkubator datert 15.05.2017 
2. Forslag til 3-årig partnerskapsavtale for driftsansvar Inkubator 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 31/12 – Støtte til Inkubatorprogrammet – Lillehammer Kunnskapspark (nedlagt). 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 
Skåppå Kunnskapspark der sistnevnte på vilkår har driftsansvar for Inkubatoren i 
Lillehammer-regionen. Inkubatoren ytes et tilskudd fra Øyer kommune på kr. 75.000 årlig i 
avtaleperioden. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Kommunestyret ga i K-sak 31/12 tilsagn om økt årlig støtte til Lillehammer kunnskapspark 
AS (senere Skåppå Kunnskapspark AS) med kr 25.000 til kr 75.000 til inkubatorprogrammet 
2012 – 2016. Inkubatoren inngår som et sentralt element i Lillehammer-regionens satsing på 
gründerskap.  
 
Skåppå Kunnskapspark ønsker å inngå en 3-årig partnerskapsavtale med kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer vedrørende ansvar for Inkubatoren for å få større grad av 
forutsigbarhet med hensyn til drift og finansiering. 
 
Fakta: 
Inkubatoren er et program med formål å gi en tett oppfølging av og stimulere frem 
gründerkonsepter med et særlig vekstpotensial med hensyn til arbeidsplasser og/eller 
omsetning. Inkubatoren håndteres av en egen Inkubatorleder ansatt i Skåppå, og driftes 
som en del av Skåppå Kunnskapspark. Inkubatoren har pr tiden gründere fra alle tre 
kommunene i Lillehammer-regionen og flere av disse holder til eller har holdt til i 
entreprenørskapssenteret Hub LHMR frem til vekst har gjort det naturlig med egne 
lokaliseringer. 
 
Den generelle oppfølgingen av etablerere og gründere i Øyer, håndteres av 
næringsutviklerne i Lillehammer-regionen Vekst. Gründerkonsepter med et særlig potensial 
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rutes til Inkubatoren for en tettere sparring av Inkubatorlederen samt opptak i nettverket av 
eksisterende inkubatorbedrifter. 
 
Inkubatoren har et nivå som gjør at den har status som SIVA-partner og er dermed en del av 
SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk. Statusen som SIVA-partner, innebærer også at SIVA 
bidrar aktivt med finansiering til Skåppå Kunnskapspark for drifting av Inkubatoren. SIVAs 
bidrag har de senere årene ligget på kr. 1,5 millioner kroner årlig. Bidraget fra SIVA er gitt 
under forutsetning av at kommunene Inkubatoren omfatter, bidrar med medfinansiering. 
Foruten SIVA og kommunene, bidrar Oppland fylkeskommune og inkubatorbedriftene selv 
med midler. 
 
SIVA er et statsforetak som skal tilrettelegge nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle 
infrastruktur for innovasjon, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. 
Denne satsingen finansieres av Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen for satsingen er 
nasjonale erfaringer med inkubatorprogram fra siste ti-år, som viser at inkubasjon er en 
effektiv metode for å utvikle nye bedrifter og skape vekst i eksisterende næringsliv. 
 
I henhold til forslag til partnerskapsavtale, skal Skåppå årlig fremlegge prestasjons- og 
økonomirapport for Inkubatoren. Rapporten skal baseres på forhåndsavtalte måltall.  
 
Partnerskapsinstituttet: 
Partnerskapsavtaler har av de tre kommunene i Lillehammer-regionen, vært brukt i 
varierende grad som virkemiddel i næringsutviklingen. Partnerskapsinstituttet er 
hensiktsmessig i pre- eller ikke-kommersielle satsinger der kommunen ønsker å stimulere 
aktører eller miljøer av virksomheter til å prestere over tid. Partnerskapsavtaler inngås 
normalt for 3-årsperioder og sikrer at utviklingsprosjekter eller tiltak får en mer forutsigbar 
økonomisk situasjon forutsatt at de øvrige betingelsene i partnerskapsavtalen håndteres.  
 
Vurdering: 
Flere grep har vært gjort de senere årene for å løfte næringsutvikling og gründerskap i mer 
aktiv retning i Øyer kommune og i Lillehammer-regionen. Etableringen av Lillehammer-
regionen Vekst (LRV) og entreprenørskapssenteret Hub LHMR, har vært sentrale elementer i 
denne strategien. 
 
En vellykket satsing på gründerskap, forutsetter at innovasjonsprosjekter med særlig 
potensial gis en best mulig oppfølging. Den tette oppfølgingen samt den omfattende 
erfaringsutvekslingen innen inkubatornettverket er viktige elementer i den videre 
utviklingen av gründerkonseptene.  
 
LRV og Skåppå jobber tett sammen og er samlokalisert i Hub LHMR, noe som gjør at 
enhetene gjennom daglig dialog kan avklare muligheter og utfordringer. 
 
Skåppå med Inkubatoren, utfyller LRV godt, og har gjennom sitt mandat og finansiering 
mulighet til å jobbe tettere med den enkelte bedrift over en lenger periode enn det LRV 
gjør. Inkubatoren tilbyr rådgivning innen utvikling av forretningsmodell, konseptutvikling, 
markedsanalyse, strategiutvikling, salgstrening, partnersøk, IPR rådgiving, kapitalinnhenting 



  Sak 70/17 

 

 Side 15 av 24   

 

(inkl. søknadsskriving), budsjettarbeid, likviditetsstyring, handlingsplaner, avtaler og 
forhandlingsteknikk. 
 
Finansieringsstrukturen til Inkubatoren der SIVAs bidrag er knyttet til forutsetningen om 
bidrag fra kommunene selv, vurderes som gunstig og gjør det samtidig nødvendig med 
midler fra Øyer kommune. Det årlige foreslåtte bidraget fra Øyer er i tråd med hva 
kommunen de siste fem årene har bevilget til Inkubatoren.  
 
Konseptet med mer systematisk årlig rapportering basert på måltall, vurderes også som 
positivt. Det gir mulighet for en mer strukturert årlig evaluering av Inkubatoren både fra 
politisk og administrativ side.  
 
Rådmannen tilrår at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 
Skåppå Kunnskapspark om ansvar for Inkubatoren. Slik rådmannen ser det har det ingen 
betydning for saken at Øyer kommune ikke er inne på eiersida i Skåppå Kunnskapspark AS. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 

Egne avsatte næringsmidler. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1551     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
71/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS): Eierstyringsdokument revidert utkast 25.04.2017, vedlagt  
GE AS sin strategiplan «Det digitale GE mot 2022» (vedtatt i styret 16.02.2017). 
 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS): Eierstyringsdokument revidert utkast 05.09.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes eierpolitikk 2016 – 2019 (K-sak 72/16, møte 25.08.2016). 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt 
eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
 
Saksutredning: 
Eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
Styret i GE AS behandlet eierstyringsdokumentet i møte 12.05.2017 og gjorde følgende 
vedtak: «Styret har gjennomgått revidert utkast til eierstyringsdokument og dette 
oversendes eierne for deres saksbehandling.» 
 
Utkastet er oppdatert i forhold til endringer som følge av revidert strategiplan i konsernet, 
vedlegg til eierstyringsdokumentet. Dette gjelder spesielt markedsverdien på selskapet som 
er økt fra 805 til 903 mill kr, en økning på 12,2 % fra 2013. Avkastningskravet er satt til 6 %, 
mot tidligere 7 %.  Kravet er et gjennomsnitt for konsernet, med relativt store variasjoner 
mellom de forskjellige delene. Ellers er det foretatt fakta-oppdateringer og mindre språklige 
forbedringer. 
 
Strategiplan «Det digitale GE mot 2022», vedtatt i styret 16.02.2017. 
Strategiplanen er vedlegg til eierstyringsdokumentet og skal ikke tas stilling til i 
kommunestyret. I strategiplanen ligger blant annet konsernets treårige-utbytteplan, 3 % av 
selskapets fastsatte verdi på 903 mill kr. Med 30 % eierandel gir dette et årlig utbytte for 
Øyer på 8,1 mill kr for regnskapsårene f.o.m. 2016 t.o.m. 2018. 
 
Vurdering: 
GE AS sitt eierstyringsdokument er godt forankret i prinsippene i Øyer kommunes 
eierpolitikk. Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til revidert utkast 25.04.2017. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017. 
 

Møte i  Formannskapet den 22.08.2017 - Sak: 56/17 
 
Ordfører fremmet forslag til endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8. 
 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017 med følgende endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8.: 
Punkt 5: Tilføyes etter siste setning første avsnitt:  
Markedsverdien er vurdert av eksterne aktører og er basert på en rekke faktorer, blant 
annet  kraftpris, renteutvikling med mer. 
Tilføyes 3. avsnitt- Utbyttenivå for perioden 2017-2022 settes til 3 %.  
Punkt 8 
Valgkomiteen skal bruke rådmenn i alle fire eierkommuner som sekretær for komiteens 
arbeid. Det skal rulleres og hver rådmann skal sitt ett år av gangen. Valgkomiteen inviterer 
daglig leder ved behov.  
 
 
 
Etter formannskapets innstilling den 22.08.2017 er det kommet et nytt revidert utkast av 
eierstyringsdokumentet 05.09.2017. Basert på de nye opplysningene gis formannskapet 
anledning til å endre sin innstilling. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL 
KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1554     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra daglig leder i Innlandet Revisjon IKS datert 29.06.2017 med to vedlegg: 

1. Representantskapets vedtak i sak 06/2017 – Sammenslåing med Nord Gudbrandsdal 
kommunerevisjon og endringer i selskapsavtalen 

2. Forslag til selskapsavtale fra 01.01.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet 
Revisjon IKS om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet 
Revisjon IKS fra 01.01.2018. Kommunestyret skal samtidig ta stilling til diverse endringer i 
selskapsavtalen. 
 
Saksutredning: 
Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS gjorde i sak 06/2017 i møte 29.06.2017 
enstemmig vedtak om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2018. Nødvendige endringer i selskapsavtalen ble 
vedtatt. 
 
Representantskapet ba om at det ved oversending av saken til eierkommunene ble 
informert spesielt om endringene av selskapsavtalens § 4 – Deltakernes ansvars- og 
eierandel – og § 18 – Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere (tidligere ansatte). 
Øyer kommunes eierandel reduseres fra 2,85 % til 2,55 %. Innskuddskapitalen endres ikke, 
men eier- og ansvarsandeler reduseres forholdsmessig etter økningen i eierkapital fra de 
inntredende kommunene. Det foretas oppgjør pr sammenslåingstidspunktet for selskapenes 
pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere. Rådmannen viser for øvrig til vedlagte 
oversendelsesbrev fra daglig leder. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til vedlagte dokumentasjon og har ingen kommentarer til 
sammenslåingen. 
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For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det har vært drøftet med 
kontrollutvalgssekretariatet hvorvidt kontrollutvalget bør behandle saken. Det er konkludert 
med at dette er en sak som følger ordinær saksgang for eiersaker.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19.  

 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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TV-AKSJONEN 2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/1667     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Fylkesmannen i Oppland - oppfordring til bidrag til TV-aksjonen NRK Unicef 2017. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår formannskapet til å bevilge kr. 25.000,- til årets TV-aksjon, dette tilsvarer ca 
kr 5,- pr innbygger. 
 
Saksutredning: 
Fylkesmannen har i brev av 14.08.2017 sendt en oppfordring til bidrag fra kommunene til 
årets TV-aksjon. 
 
TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Samarbeidet med kommunene har en lang 
tradisjon og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen. 
I år er aksjonsdagen 22. oktober og arrangeres for 43.gang. I Øyer kommune er det Lions 
som de siste årene har tatt på seg rollen med å administrere dugnaden. 
 
NRKs TV-aksjon 2017 skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på 
læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber 
hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og 
konflikter. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og 
være sammen. På sikt bidrar utdanningen til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for 
fremtiden. 
 
Vurdering: 
Rådmannen rår kommunestyret til å bevilge ca kr 5,- pr innbygger, avrundet til kr 25.000,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til UNICEF sin innsats for 
at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 
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Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 57.326,- til kr 32.326,-. 
 
 
Ådne Bakke        Laila Odden 
Rådmann 
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KUNST SOM STEDSUTVIKLING - TRETTEN 
DEL 3 SOM FORPROSJEKT 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 15/7     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
74/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fsk-sak 1/15 med vedtak om bruk av stedsutviklingsmidler til prosjektet Kunst som 
stedsutvikling – Tretten. 
 
Sammendrag: 
Prosjektet «Kunst som stedsutvikling» (Vegskille) nærmer seg slutten, og kunstkomiteen 
ønsker å gjøre siste del som et forprosjekt til planlegging av en gangbru over Moksa ved 
Stavsplassen.  
 
Saksutredning: 
I formannskapsmøtet 22.8.17 ble framdriften i prosjektet «Kunst som stedsutvikling» 
(Vegskille) presentert av kunstkonsulent Viel B. Andersen og sektorleder Frode Fossbakken. 
Prosjektet så langt har resultert i 2 kunstverk; «#kroppen13» på Stavsplassen og et 
veggmaleri på Aurvoll som foreløpig ikke har fått noen tittel. Prosjektet, som finansieres av 
Oppland Fylkeskommune, Kunst i offentlige rom (KORO) og Øyer kommune i felleskap, skal 
ideelt sett avsluttes i løpet av 2017. Kunstkomiteen ønsker derfor at del 3 skal bestå av et 
forprosjekt for planlegging av en gangbru over Moksa på Stavsplassen. Dette er et tiltak som 
er etterspurt blant lokalbefolkningen, og som kan bli en berikelse av området både som 
friluftsområde og kunstnerisk installasjon.  
 
Totalrammen på prosjektet er kr. 900 000 – kr. 350’ fra OFK, kr. 250’ fra KORO og kr. 300’ fra 
ØK. Restsum disponibelt til del 3 er ca kr. 275 000, minus noen midler til skilting av alle 
delene. Kunstkomiteen tar derfor nøkternt utgangspunkt i at vi har ca kr. 225 000 til 
rådighet, og tenker å be om forslag og modeller fra 3 utvalgte kunstnere/arkitekter. Dette 
skal da resultere i 3 håndfaste modeller som kan stilles ut og arbeides videre med i et 
framtidig prosjekt for realisering av en gangbru. 
 
I fsk-møtet 22.8.17 ble det stilt spørsmål ved om det ikke lot seg gjøre å realisere en gangbru 
for de resterende midlene. Midlene er avsatt til kunstprosjekt, og kan ikke disponeres til 
brubygging som sådan. Det er heller ikke tenkelig at vi skal kunne bygge en universelt 
utformet, stabil og varig bru over Moksa med et spenn på 12 – 15 meter for de pengene vi 
har til rådighet.  
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Vurdering: 
Øyer kommune valgte en litt annerledes tilnærming til prosjektet Vegskille enn de andre 
involverte kommunene. Vi ønsket å se prosjektet i sammenheng med pågående 
stedsutvikling på Tretten, og holde fokus på bred involvering av barn og unge. Dette skal 
forhåpentligvis medføre et større eierskap til de kunstneriske installasjonene, men betyr 
også at det ikke vil være snakk om de store, prangende kunstverkene. Vi har også ønsket å 
se folkehelseperspektivet i dette prosjektet, både med den sosiale og kulturelle prosessen i 
forkant av realiseringen, og ikke minst at installasjonene skal ha en fysisk funksjon. 
#kroppen13 er et kunstferdig treningsapparat, og installasjonen på Aurvoll innbyr til sosial 
samhandling og refleksjon. Ei bru over Moksa ved Stavsplassen vil binde sammen Moksa- og 
Mølleparken med turstiene på Stav, og berike området med uhindret tilgang til de ulike 
kvalitetene på hver sin side av elva. En slik sammenbinding kan også gi utviklingsmuligheter i 
forbindelse med Stavsmart’n.  
 
Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å spekulere i kostnadene tilknyttet realisering av 
bru. Kunstkomiteen forutsetter at bidragene til forprosjektet skal bestå av en realiserbar, 
skalert modell med et realistisk kostnadsoverslag. Det er flere mulige finansieringskilder til 
et endelig prosjekt, og det må påregnes egenandel fra kommunen. KOROs støtteordning for 
kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) yter midler til slike prosjekt, og 
Sparebankstiftelsen kan også være en mulig bidragsyter. En profesjonelt utført 
forprosjektering gir et langt bedre grunnlag for slike søknader.  
 
Alternativet til det foreslåtte forprosjekt er å avslutte «Kunst som stedsutvikling» nå, og 
tilbakeføre resterende midler til bidragsyterne. Øyer kommunes andel vil da beløpe seg til 
kr. 75 – 90 000. Usikkerheten tilknyttet beløpsstørrelsen henger sammen med de pågående 
beregningene av kostnadene med skiltingen til kunstverkene. Øyer kommunes andel vil da 
kunne tilbakeføres stedsutvikling Tretten. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet stiller seg bak kunstkomiteens ide om å bruke del 3 av prosjektet «Kunst 
som stedsutvikling» på Tretten som et forprosjekt til en bru over Moksa ved Stavsplassen. 
Bidragene i forprosjektet skal gi grunnlag for planlegging og endelig prosjektering av en 
ønsket bru-løsning. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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REFERATSAKER - FSK 19.09.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1835     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Vedtak – arkivsak 17/1333 – 07.09.2017: Svar på søknad om midler til StavsBrygg 
2017 fra kommunalt næringsfond. 

 Vedtak – arkivsak 17/1839 – 08.09.2017: Svar på søknad om medfinansiering av 
Gausdal musikkfest 2017. 

 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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