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TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER APRIL 2021 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/693     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
13 søknader i 1 PDF-fil. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering av 
søknadene og forslag til vedtak. 8 virksomheter tildeles til sammen kr 800.000. 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, men med en 
første frist den 5. april for behandling i FSK den 20. april. Bakgrunnen for denne korte fristen 
og behandlingstiden er at mange bedrifter nå er i en likviditetskrise. 
Maksimalt tilskuddsbeløp pr. virksomhet er kr 100.000. 
 
Det har pr. 5. april kommet inn 13 søknader. 2 av disse er utenfor de vedtatte bransjer 
(NACE-koder) og ble derfor ikke vurdert.  
 
Det har blitt utarbeidet kriterier for tildeling av tilskudd basert på vedtaket i FSK den 16.03., 
samt noen ytterligere vurderinger, som sikrer at det er virksomheter som 
har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert. 
 
Følgende kriterier er lagt til grunn: 

1. Forretningsadresse i Øyer kommune. 
2. Hvorvidt virksomheten er særlig hardt rammet av nasjonale eller lokale 

smitteverntiltak 
3. Bidra til å redde arbeidsplasser og skape nye, herunder antall ansatte virksomheten 

har og dens betydning for verdiskaping. 
4. Virksomheter som ikke har fått tilskudd eller kompensasjon fra kommunen eller 

staten tidligere prioriteres. 
5. Økonomisk status basert på regnskap og balanse pr. 31.12.20 og 28.02.21. 

Vurderingen her er om inntil kr. 100.000,- har en reell betydning for virksomhetens 
økonomi.  

a. 1: Et eventuelt tilskudd vil gi et begrenset bidrag 
b. 2: Et eventuelt tilskudd vil gi et vesentlig bidrag 
c. 3: Den økonomiske situasjonen er ikke kritisk nok 

6. Tiltaket skal fremme økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt i Øyer 
kommune. 

 
Søknadsliste: 
Virksomhet         Søkt beløp 

 HKB Turbuss AS          100.000,- 
 Nermo Restaurantdrift AS         200.000,- 
 Hafjell Tourist AS          100.000,- 
 Stiftelsen Felleseie          200.000,- 
 Aron Hafjell AS          100.000,- 
 Glomstad Gjestehus AS         100.000,- 
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 Lodgen Drift AS          100.000,- 
 Aksla Eiendom AS          100.000,- 
 Armydays AS             74.689,- 
 Hafjell Pizza AS          150.000,- 
 Hafjell Skiutleie Drift AS         100.000,- 

SUM         1.324.689,- 
 
Følgende virksomheter tilfredsstiller ikke kriteriene, da de er utenfor bransjekodene: 

 Hafjell Pizza Drive ANS         150.000,- 
 Ørjasæter Hundesenter         250.000,- 

 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Basert på kriterier over har kommunedirektøren gjort følgende vurdering av de innkomne 
søknadene: 
 

Virksomhet Særlig 
hardt 
rammet 

Antall 
ansatte 

Mottatt 
statlig 
kompensasjon 

Mottatt 
kommunal 
kompensasjon 

Økonomisk 
status 

Nermo 
Restaurantdrift AS 
 

Ja 27 Nei Nei 1 

Aron Hafjell AS 
 

Ja 34 Ja Ja 1 

Hafjell Tourist AS 
 

Ja 17 Ja Ja 1 

Hafjell Skiutleie Drift 
AS 

Ja 16 Ja Ja 3 

Hafjell Pizza AS 
 

Ja 15 Ja Ja 2 

Lodgen Drift AS 
 

Ja 11 Nei Ja 2 

Stiftelsen Felleseie 
 

Ja 8 Ja Nei 1 

HKB Turbuss AS 
 

Ja 7 Ja Ja 1 

Glomstad Gjestehus 
AS 
 

Ja 2 Ja Ja 2 

Aksla Eiendom AS 
 

Nei 0 Nei Nei 2 

Armydays AS 
 

Nei 1 Ja Ja 2 
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Vurdering: 
 
Kommunedirektørens innstilling: Følgende søknader innvilges: 
HKB Turbuss AS      100.000,- 
Nermo Restaurantdrift AS     100.000,- 
Hafjell Tourist AS      100.000,- 
Stiftelsen Felleseie      100.000,- 
Aron Hafjell AS      100.000,- 
Glomstad Gjestehus AS     100.000,- 
Lodgen Drift AS      100.000,- 
Hafjell Pizza AS      100.000,- 
SUM        800.000,- 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: Følgende søknader avslås: 
Aksla Eiendom AS       
Armydays AS       
Hafjell Skiutleie Drift AS      
Hafjell Pizza Drive ANS      
Ørjasæter Hundesenter 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 8 virksomheter tildeles et tilskudd på kr 100.000 hver til sammen kr 800.000,-. 
2. Midlene tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond. 
3. Tildelt støtte må brukes innen 3 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato 

bortfaller tilsagnet. 
4. Støtte utbetales innen 4 uker etter vedtaksdato. 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
6. 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 
- Det tas forbehold om eventuelt endring i retningslinjer fra departementet 

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Stedfortreder kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: LINE RUSTEN 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 21/698     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
Vedlegg: 
Søknad via regionalforvaltning.no mottatt 07.03.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Line Rusten et tilskudd på  
kr 50.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Søkeren har tidligere bygget foredlingsanlegg på gården og fått tilskudd til dette. Aktiviteten 
er sterkt økende, og kapasiteten må økes med kjøl/lager. 
Søkeren har fått kr 100.000,- i tilskudd fra IN, og et ev tilskudd fra Øyer kommune vil ikke 
overstige 50% av kostnadene. 
 
Det kommunale næringsfondet vil etter dette ha en saldo på kr 164.290,-. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen 
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. Line Rusten gis et tilskudd på kr 50.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Stedfortreder kommunedirektør 
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RE-MERKING SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/947     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2018-2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å støtte prosjektet ved å være en aktiv 
bidragsyter til bærekraftig reisemålsutvikling i Visit Lillehammer-regionen. Øyer kommune 
bevilger kr 40.000  til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig. Tilskuddet dekkes av 
kommunalt næringsfond. 
 
Saksutredning: 
I dette saksfremlegget legges det fram forslag om at Øyer kommune fortsatt skal være en 
aktiv bidragsyter til bærekraftig reisemålsutvikling i Visit Lillehammer-regionen og at det 
bevilges kr 40 000 til gjennomføring av re-merkingsprosessen.  
 
Visit Lillehammer med 7 kommuner ble merket som et bærekraftig reisemål etter Innovasjon 
Norges standard i juni 2018. Merkeordningen forutsetter re-merking hvert tredje år som 
innebærer at 104 indikatorer besvares på nytt for å måle utvikling. Covid-19 situasjonen har 
satt reiselivsnæringen i en sterk økonomisk krise, og dette vil tas hensyn til i re-merkingen. 
 
Bakgrunn: 
Hovedmålsettingen for bærekraftarbeidet er å styrke konkurranseevnen til reisemålet og 
enkeltbedriftene. Gjestene stiller større krav, og det å jobbe med bærekraft er en 
forutsetning for utvikling og lønnsomhet. For å bli vurdert som et kvalitetsreisemål i framtida 
må alle aktører jobbe sammen i en bærekraftig retning. Merket som bærekraftig reisemål 
setter krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling, og forutsetter at 
reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk 
levedyktig.   
 
Til grunn for handlingsplanen ligger 10 prinsipper for bærekraftig turistutvikling, basert på 
World Tourism Organization (UNTWO) sin definisjon av et bærekraftig reiseliv. 
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Visit Lillehammer med 7 kommuner ble merket som et bærekraftig reisemål etter Innovasjon 
Norges standard i juni 2018. Merkeordningen er et styringssystem for å systematisere 
arbeidet med bærekraft på norske reisemål, og et godt verktøy for å styre arbeidet i ønsket 
retning. Gjennom å kartlegge kriterier fordelt på tre dimensjoner av bærekraft (miljø, 
samfunn og økonomi) signaliserer stedene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt 
bærekraft. Merkeordningen forutsetter at kommunene tar en aktiv rolle i å gjøre 
bærekraftig reisemål til en god strategisk retning for reiselivet i regionen. Et 
destinasjonsselskap kan ikke bli merket uten aktiv deltagelse fra kommunene.  
 
Å jobbe for en bærekraftig reisemålsutvikling er tett knyttet til stedsutvikling. Reisemål skal 
være gode steder å bo og besøke i dag og i fremtiden. Vårt felles ønske er å ta vare på sårbar 
natur, forvalte lokal kulturarv og skape balanse mellom lokalbefolknings og besøkendes 
behov.  
 
Fordeler bærekraftig reisemål: 

 Et fremtidsrettet reiseliv vil styrke den lokale økonomien og stedets egenart og 
bolyst. 

 Fokus på bærekraft er en viktig omdømmefaktor og et premiss for lønnsomhet på 
sikt.  

 Merkeordningen støtter opp under kommunens arbeid for en mer bærekraftig 
utvikling. 

 Innovasjon Norge gir regionen økt synlighet sine kanaler. 

 
Operative tiltak i bærekraftarbeidet fra 2018: 
 

 Lokalmat: Det jobbes for at bruk av lokale råvarer på serveringssteder skal øke. 
Jobbes med i eget prosjekt; Matrute Gudbrandsdal, som er et samarbeid mellom 
Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket og Gudbrandsdalsmat. 
 

 Transport: Det jobbes for at transport med personbil til/fra og innen regionen skal 
reduseres. Jobbes med i eget prosjekt; Grønn og sømløs mobilitet. Løsninger for 
bestillingsbusser testes ut på Sjusjøen og i Hafjell, samt el-sykler i Lillehammer. Det 
samarbeides med andre lokale tiltak i regionen.  
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 Miljøsertifisering: Det jobbes med nettverkssertifisering for å få flere 
reiselivsbedrifter og arrangører miljøsertifisert. 
 

 Jobbkvalitet for reiselivsansatte: Det jobbes med kompetansehevende og 
motivasjonshevende tiltak i form av kurs og møteplasser for reiselivsbedriftene. 
 

 Sikkerhet og gjestetrygghet: Sikkerhet og beredskap skal ivaretas innen 
destinasjonene. Men Korona-situasjonen har det blitt jobbet fram veiledere og tiltak 
for aktiv bruk hos reiselivsbedriftene. 
 

 Universell utforming: Det skal jobbes for økt tilrettelegging for brukergrupper med 
særskilte behov (syn, hørsel, bevegelseshemning, astma/allergi). Visit Lillehammer 
jobber for å få på plass et prosjekt på dette i 2021.  

 
 Fritidsboligutbygging: Ha retningslinjer som sikrer en bærekraftig utbyggingsstrategi 

for fritidsboliger (naturhensyn og miljøvennlige bygg/anlegg), samt utfordre på ny 
teknologi for vann og avløp/avfallshåndtering som gir mindre landskapsinngrep. 
Dette er et fokus hos enkelte kommuner i regionen. 

Covid-19 situasjonen 
Covid-19 pandemien har satt de fleste reiselivsbedrifter i vår region i en sterk økonomisk 
krise, og det er usikkert hvilke konsekvenser dette vil få for det framtidige reiselivstilbudet i 
regionen i framtida. Likevel er det viktigere enn noen gang at reiselivet «gjenåpnes» i en mer 
bærekraftig retning. Viktigheten av nærmarkedene og de kortreiste turistene fra Norge og 
Norden vil få en enda større betydning i framtida, og det er viktig å være rustet for å være 
attraktive i disse markedene. Hva som blir «den nye normalen» etter Covid-19 kan ingen 
forutsi, men å benytte anledningen til å planlegge for en mer bærekraftig utvikling vil 
sannsynligvis være en smart investering.  
 
Re-merkingsprosessen 
Gjennom merket for bærekraftig reisemål stilles tydelige krav til reisemålet og måling av 
utviklingen over tid. En re-merking innebærer at 104 indikatorer besvares på nytt, og at nye 
undersøkelser (gjesteundersøkelse, innbyggerundersøkelse, bedriftsundersøkelse og 
ringvirkningsanalyse) gjennomføres. Disse undersøkelsene danner grunnlaget for å kunne 
svare på flere av indikatorene. I tillegg skal handlingsplanen revideres. 
 
Gjennom eksisterende handlingsplan (se vedlegg) har kommunene forpliktet seg til å følge 
opp tiltak knyttet til en bærekraftig reiselivsutvikling i regionen. I re-merkingsprosessen må 
kommunene sette av ressurser til å bistå Visit Lillehammer i besvarelsen av indikatorene. 
Merkeordningen stiller krav om at destinasjonsledelsen (destinasjonsselskapet og 
kommunene) er miljøsertifisert eller i aktiv prosess for å bli miljøsertifisert ved en re-
merking. Minimumskravet for å bli re-merket er at administrasjonen har iverksatt prosessen 
med miljøkonsulent. 
 
Visit Lillehammer ønsker å knytte kommunene tettere på bærekraftarbeidet gjennom faste 
årlige møteplasser hvor felles utfordringer diskuteres. I samarbeid med kommunene, 
fylkeskommunen, FoU institusjonene og andre sentrale aktører vil en «destinasjonsledelse» 
etableres. 
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Kostnadsbudsjett og finansiering 
 
Budsjett: 
Lønnskostnader, ca. 350 timer  150 000,- 
Ringvirkningsanalyse    150 000,- 
Diverse adm. og undersøkelser    40 000,- 
Totalt      340 000,-  
 
 
 

Kommune Kr (+mva) 
Lillehammer kommune 60 000,- 
Øyer kommune 40 000,- 
Gausdal kommune 40 000,- 
Ringebu kommune 40 000,- 
Sør-Fron kommune 40 000,- 
Nord-Fron kommune 40 000,- 
Nordre Land kommune 40 000,- 
Visit Lillehammer 40 000,- 
Totalt 340 000,- 

 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Øyer kommune er positiv til å være en del av en bærekraftig reiselivsdestinasjon og har 
tidligere forpliktet seg til å bidra til dette. 
 
Prosjektet tilfredsstiller disse punktene i retningslinjene for det kommunale næringsfondet: 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen  
b. Samarbeidstiltak mellom to eller flere bedrifter.  
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
i. Prosjektene som støttes skal legge til rette for en miljøvennlig utvikling og grønne 
arbeidsplasser 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren innstiller på at prosjektet støttes ihht forslag til vedtak. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å bli re-merket som bærekraftig 
reisemålsutvikling. 

2. Øyer kommune bevilger 40.000,- kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig. 
Tilskuddet dekkes av kommunalt næringsfond. 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Henning Holmbakken 
Stedfortreder kommunedirektør 
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TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 
2021-2031 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/18     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll fra møte i Interkommunalt Politisk Råd 8. april 
Forslag til tiltak - utfyllende 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Saksfremlegget argumentere for valg av tiltak knyttet til strategisk næringsplan for 
Lillehammer-regionen.  
 
Saksutredning: 
Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen er vedtatt av de tre kommunestyrene i 
regionen. Tiltaksplanen knyttet til strategisk næringsplanen skal vedtas at Interkommunalt 
politisk råd. Tiltaksplanen skal normalt være en del av IPR sin Budsjett- og tiltaksplan, som 
rådet vedtar i desember hvert år. Grunnet at næringsplanen ikke var klar da Budsjett- og 
tiltaksplan for 2021 ble vedtatt kommer denne delen av tiltaksplanen i år som en egen sak. 
Fra og med 2022 vil dette bli behandlet sammen. 
 
Dette dokumentet legger fram forslag til tiltaksplan for diskusjon i Interkommunalt politisk 
råd. Tiltaksplanen er en operasjonalisering og konrektisering av ambisjonene i Strategisk 
næringsplan. Tiltaksplanen svarer også opp mange av innspillene som har kommet gjennom 
høringsprosessen knyttet til den strategiske næringsplanen.  
 
Interkommunalt Politisk Råd har i vedtatt Budsjett- og tiltaksplan for 2021 satt av 1,5 
millioner til oppfølging av strategisk næringsplan. Denne rammen er i utgangspunktet det 
økonomiske handlingsrommet for tiltaksplanen knyttet til Strategisk næringsplan i 2021, 
men flere av tiltakene legger også opp til samfinansiering med andre kilder.  
 
Fakta: 
For å få innspill til tiltaksplanen har følgende virkemidler vært brukt: 
 

 Oppfordring om å gi innspill til tiltaksplanen sammen med at Strategisk næringsplan 
ble lagt ut til offentlig ettersyn 
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 Dialogmøter med de sentrale næringsorganisasjonene, hvorav de fleste av dem har 
gitt skriftlige innspill som også inkluderer tiltak 

 Samtaler med 25 personer fra ulike deler av næringslivet 
 Gjennomgang av oppsummeringene fra de politiske møtene som ble gjennomført 

som del av planprosessen 
 Generell erfaring fra prosjekter og dialog med næringslivet 
 Prosessarbeid i de tre formannskapene i regionen 

 
Tiltaksplanen skal gjelde for 1 + 3 år, der den økonomiske delen av IPRs Budsjett- og 
tiltaksplan for 2021 vedtas for ett år av gangen. I noen tilfeller kan IPR velge å vedta å binde 
opp finansiering for mer enn ett år. 
 
Det vises ellers til Budsjett- og tiltaksplan for Lillehammer-regionen for øvrige regionale tiltak 
som ikke omfattes av strategisk næringsplan og dermed inngår i dette saksfremlegget. 
 
 
Vurdering: 
Tiltaksplanen skal knyttes til de prioriterte strategiske virkemidlene i næringsplanen. Det vil 
si følgende virkemidler: 
 

• Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  

• Utvikle og styrke utvalgte klynger og bedriftsnettverk 
• Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og 

næringslivet 
• Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommune for 

næringslivet 
• Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene 
• Fortelle gode historier fra regionen 

 
 
Under følger en vurdering av de ulike strategiske virkemidlene, og en kortfattet omtale av de 
foreslåtte tiltakene i tabellform. En mer omfattende beskrivelse av hvert enkelt tiltak er 
tilgjengelig som vedlegg. 
 
Bærekraftige og digitale forretningsmodeller 
Vi vet at mange bedrifter i vår region er opptatt av bærekraft og digitalisering. Gjennom 
erfaring fra konkrete prosjekter vet vi derimot at få bedrifter vet hvordan de kan tenke 
bærekraft og digitalisering som en integrert del av forretningsmodellen sin. Med dette som 
bakteppe legger regionen opp til en bred satsing på kompetansebygging på dette feltet, 
samt økt trykk på å bidra til at næringslivet kan gjennomføre gode prosjekter. 
 
For flere av disse tiltakene legges det opp til en tett kobling mot prosjektet Krafttak for 
grønn vekst, som drives av Skåppå Kunnskapspark i samarbeid med en rekke næringsaktører 
og kommuner i Gudbrandsdalen. Prosjektet beskrives som en felles satsing mellom privat og 
offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. 



  Sak 36/21 

 Side 14 av 31   

 
Tiltak Midler i 2021 Midler 2022-2024 Rolle 

regionen 
Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Sirkulære 
Lillehammer-
regionen 

0,- 0,- Brobygger LRV Skåppå og Innovasjon Norge 

3-årig 
utviklingsprosess 
for bærekraftige 
forretningsmodeller 

200 000,- 200 000,-i hvert 
av årene 2022 og 
2023 

Veiviser, 
Brobygger 

LRV Skåppå og Høgskolen i 
Innlandet 

Bærekraftige og 
datadrevne 
arrangementer 

100 000,- 100 000,- i hvert 
av årene 2022-
2024 

Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Visit Lillehammer 

Digital:Lab 
Innlandet 

200 000,- 200 000,- i hvert 
av årene 2022 og 
2023, deretter 
selvfinansierende 

Veiviser, 
Brobygger, 
Tilrettelegger 

LRV I ferd med å bli satt, men 
trolig Skåppå, Digital 
Innlandet og 
Digitaliseringsstyret 

 
 
Klynger og nettverk 
Bedriftsnettverk er et sett bedrifter som samarbeider om noen felles mål. Dette er 
bedriftsstyrt, og er i deres egeninteresse. Klynger har også en betydelig bedriftsandel, men 
har også med elementene offentlig sektor, risikokapital, entreprenørskap og FoU. En klynge 
er med andre ord mye mer omfattende enn et bedriftsnettverk, og krever som hovedregel 
en heltidsansatt klyngeleder for å få alle aktørene til å spille sammen. Bedriftsnettverk og 
klynger er anerkjent å være blant de mest effektive virkemidlene for å få til næringsutvikling, 
og er et svært sentralt satsingsområde nasjonalt og på fylkeskommunalt nivå. 
 
Generelt gjelder det at alt vårt arbeid med klynger og bedriftsnettverk skal kunne kobles 
med satsing innen bærekraftige og digitale forretningsmodeller og/eller at det bidrar til å 
finne nye måter for kommunene å løse sine oppgaver på. 
 
Det er viktig å presisere at bedriftsnettverk i utgangspunktet bør være drevet av bedriftene 
selv. Slik sett kan det være mange viktige bedriftsnettverk som verken Lillehammer-regionen 
Vekst er kjent med eller har noe med å gjøre. Det betyr ikke at disse ikke er viktige, og 
prioriteringen under handler ikke om viktighet, men hvor vi kan utgjøre en forskjell. 
 
 
Tiltak Midler i 2021 Midler 2022-2024 Rolle 

regionen 
Tiltakseier Hovedsamarbeidspart

ner(e) 
Esport-klynge 75 000,- Avhengig av 

klyngestrategi som 
legges i 2021 

Tilretteleg
ger 

LRV Skåppå, Norges 
Esportforbund og 
Høgskolen i Innlandet 

Snowball Kun allerede avsatt 
grunnfinansiering 

300 000,- per år i 
2022-2024 

Veiviser Visit 
Lillehammer  

Eiere av Snowball 

Audiovisuell 
bransje 

0,- Bransjen må selv 
finne sin form på 
dette nettverket 

Veiviser Lillywood Bransjeaktører 

Cyberland Ikke utover allerede 
avsatte midler 

Ikke utover allerede 
avsatte midler 

Veiviser, 
Brobygger, 
Tilretteleg
ger 

LRV, GRU og 
IFK 

NTNU og 
Cyberforsvaret 
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Lokalmatnettver
k 

Fylkeskommunale 
midler som er 
overført fra 2020 

Legges opp til at en 
videreført satsing 
baseres på 
finansiering fra 
andre kilder 

Fra 
tilrettelegg
er til 
veiviser og 
brobygger 

LRV Bransjeaktører 

Fritidsbolignettv
erk 

150 000,- (hvorav 
100' til en 
kartlegging) 

Trolig rundt 50 000 
kroner de 
kommende årene, 
men kan komme en 
økning om 
ambisjonene for 
nettverket økes 

Veiviser og 
brobygger 

Skåppå Bransjeaktører, 
Høgskolen i Innlandet 

Langua 
nasjonalparknett
verk 

0,-. Fasen 
nettverket er inne i 
er allerede 
finansiert 

I utgangspunktet 
søkes det 
finansiering fra 
andre kilder enn IPR 

Veiviser Randsfjordmu
sea avdeling 
Kittilbu 

Næringsaktører 

Konseptualisere 
arenaer for co-
working 

Ikke utover allerede 
avsatte midler til 
markedskommunik
asjon 

Ikke utover allerede 
avsatte midler til 
markedskommunik
asjon 

Tilretteleg
ger 

LRV Fabrikken, Telegrafen, 
Destilleriet 

 
 
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og 
næringslivet 
 
Kommunene må jobbe annerledes framover for å kunne levere gode tjenester til sine 
innbyggere. Økonomien blir stadig mer presset, og den demografiske utviklingen tilsier en 
sterk kostnadsøkning de neste tiårene. Kommune 3.0 er et begrep som ofte blir brukt om en 
måte å jobbe på der kommunene spør samfunnet hvordan vi kan løse fremtidens 
utfordringer sammen. Smartby og smart region er noe litt annet, men følger noe av det 
samme sporet ved at innbyggerinvolvering og samarbeid står sentralt. Smartby skiller seg 
noe fra Kommune 3.0, særlig ved at at smartbytankegang kjennetegnes ved at bruk av 
teknologi står sentralt. Det er ikke en forutsetning, selv om det ofte er tilfellet, i Kommune 
3.0. 
 
Det å jobbe etter en smartbytankegang eller kommune 3.0 krever en annen grunnleggende 
kultur i en kommune enn tradisjonell kommunal tjenesteleveranse. Det krever stor grad av 
interaksjon med omgivelsene, og det krever en stor grad av åpenhet for nye ideer. En slik 
utvikling av organisasjonskultur er ikke noe som kommer ut av næringsplan alene, men dette 
må forankres i øvrige kommunale planer. I Gausdal legger kommuneplanens samfunnsdel 
opp til at Gausdal kommune er en organisasjon som samskaper, og det samme forventes å 
bli sentralt i Lillehammer. I Lillehammer har politikerne bestilt en egen smartbystrategi. Men 
de kulturelle elementene må jobbes målbevisst med over tid. Dette arbeidet må styres 
gjennom andre virkemidler enn strategisk næringsplan. 
 
Denne måten å tenke på inkluderer også bred involvering av næringslivet, der næringslivet 
bidrar til nye løsninger på problemene kommunen er satt til å løse. Slik sett kan det også 
legges grunnlag for sysselsettingsvekst ved at vi utvikler næringsaktører som blir gode i sitt 
hjemmemarked og gjennom det kan konkurrere på et nasjonalt og kanskje internasjonalt 
marked. 
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Det iverksettes ikke egne tiltak for dette virkemiddelet i 2021. Dette har sammenhengen 
med at viktige planer, som er avgjørende for innretningen er under utarbeidelse. Dette 
gjelder særlig digitaliseringsstrategien, som for Lillehammer kommune også skal ha en del 
om smartby. Kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer forventes også å peke ut en viktig 
retning, og det trolig også komme noen signaler i planstrategien i Øyer kommune. Med dette 
som bakteppe jobbes det nå fram gode tiltak i samarbeid med digitaliseringsstyret og andre 
involverte deler av kommuneorganisasjonene. 
 
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommune for næringslivet 
 
Hvordan en kommune opptrer som vertskap for næringslivet, har stor betydning for 
næringslivet vilje og evne til å utvikle seg. Kommunen er sjelden bedriftseier og skaper 
dermed sjelden arbeidsplasser i privat sektor, men har en rolle både som veiviser, brobygger 
og tilrettelegger. Kommunene i Lillehammer-regionen ønsker å være gode vertskommuner 
for næringslivet, og vil satse målbevisst på å styrke denne rollen i årene som kommer. 
 
Tiltak Midler i 

2021 
Midler 2022-
2024 

Rolle 
regionen 

Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Styrket vertskapsrolle 125 000,- 125 000,- i 
hvert av 
årene 

Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Egne arbeidsgrupper i 
kommunene 

Synliggjøre 
verdiskapingsperspektivet 
offentlig saksbehandling 

0,- Kan 
gjennomføres 
uten 
tiltaksmidler 

Veiviser Kommunene   

 
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene 
I Lillehammer-regionen er det i 2021 en erkjennelse av at næringsarealer ikke er 
konkurransefortrinn for regionen. Tilbakemeldingen på planforslaget er derimot unisont at 
dette ikke kan forbli en konkurranseulempe, men det må gjøres aktive grep for å snu 
situasjonen. Det er viktig å presisere at vedtak om arealmessige disposisjoner gjøres i 
arealplaner og ikke i strategisk næringsplan. Tiltakene som foreslås her kan gjennomføres 
uavhengig av revisjon av arealplaner. 
 
Tiltak Midler i 

2021 
Midler 
2022-2024 

Rolle 
regionen 

Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Jobbe for best mulig 
næringsarealer langs E6 

0,- Håndteres 
gjennom 
Lillehammer 
kommune 

Veiviser og 
brobygger 

Øyer og 
Lillehammer 
kommuner 

Nye Veier 

Økt kunnskap om 
jordflytting 

0,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Landbrukskontoret  

Arbeide for alternative 
plasseringer av 
Trafostasjon (ikke på 
Hovemoen) 

0,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

Lillehammer 
kommune 

Grunneiere 

Etablere en tilgjengelig 
næringsarealoversikt for 
regionen 

50 000,- 0,- 
Håndteres 
innenfor 

Tilrettelegger LRV Næringeiendomsaktører 
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ordinære 
rammer 

Identifisere muligheten for 
å klargjøre nye 
næringsarealer i de tre 
kommunene 

0,- 
håndteres 
innenfor 
Lillehammer 
kommunes 
rammer 

0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

Lillehammer 
kommune 

Øyer kommune, Gausdal 
kommune, Statsforvalteren, 
Statens Vegvesen, Innlandet 
Fylkeskommune, Gausdal 
Næringsforum, Lillehammer 
Næringsforening og Øyer 
Næringsråd 

Gjennomføre vikige 
byutviklingsprosjekter i 
Lillehammer 

0,- 
håndteres 
innenfor 
Lillehammer 
kommunes 
rammer 

0,- Brobygger og 
tilrettelegger 

Lillehammer 
kommune 

Bane Nor, Lillehammer 
Parkering AS 

Utvikling av eksisterende 
tomtearealer 

0,- 
kostnader 
tas av 
grunneier, 
evnt støtte 
av 
kommune 

0,- Veiviser LRV Grunneiere 

 
 
 
Fortelle gode historier fra regionen 
Kommunikasjon er en viktig del av alt næringsutviklingsarbeid. Både lokalt, regionalt og 
nasjonalt skal folk og bedrifter vite hva vi er særlig gode på i Lillehammer-regionen. Dette 
skaper etablerings- og tilflyttingslyst.  
 
 
Tiltak Midler i 

2021 
Midler 2022-
2024 

Rolle 
regionen 

Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Konseptualisering Dekkes av 
allerede 
avsatte 
midler 

0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

Webside 100 000,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

Visuell identitet 100 000,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

Innholdsproduksjon 100 000,-, i 
tillegg til 
allerede 
avsatte 
midler 

200 000,- i 
hvert av 
årene 

Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

 
 
I sum innebærer alle tiltakene over en disponering av 1 200 000 kroner. 
 
Konklusjon: 
Det foreslås en rekke tiltak innen fem av de seks strategiske virkemidlene. For det siste 
virkemiddelet avventes en påkobling på pågående plan- og strategiarbeid. Totalt innebærer 
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tiltakene en disponering av 1 200 00 kroner av midlene i Interkommunalt Politisk Råd for 
Lillehammer-regionen i 2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Eirik Haagensen 
Stedfortredende kommunedirektør Næringssjef 
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL OPSJONSAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 21/417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
Vedlegg: 
Ny anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K – sak 43/21: Anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber Formannskapet om innspill til innhold til opsjonsavtale med Hafjell 
Arena AS. 
 
Saksutredning: 
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.  

 
Kommunedirektøren har mottatt ny anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS og 
følger opp kommunestyrets vedtak. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er viktig med politiske innspill i forkant av oppstart med 
arbeidet knyttet til opsjonsavtale.  Slik sikres det at viktige innspill kan bringes inn i 
forhandlinger med Hafjell Arena og vurderes juridisk. Dette for å sikre at kommunestyret har 
et best mulig grunnlag når opsjonsavtalen skal vedtas. 
 
Kommunedirektøren ber med dette om innspill fra Formannskapet til innhold i 
opsjonsavtale. 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand 
Stedfortreder kommunedirektør 
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VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033 Q14  
Arkivsaksnr.: 21/962     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlikeholdsplan for kommunale veger i Øyer kommune 2021 
- Tiltak i vedlikeholdsplan for vegnett i Øyer kommune 
- Vedlikeholdsplan kommunale eiendommer 2021  
- Tiltak i vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer 2021  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet vedlikeholdsplaner med orienterende tekstdel og oversikt over tiltak for 
kommunale veger og eiendommer. Kommunestyret tar planene til etterretning og bruker 
dem som grunnlag for bevilgning av budsjettrammer til drift og investering.  
 
Saksutredning: 
Ett av punktene som kommunestyret vedtok i forbindelse med sitt budsjettvedtak i 
desember 2020, var: 

- Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. 
Vedlikeholdsplanen legges frem for kommunestyret i april 2021. 

Det har tidligere ikke vært utarbeidet omfattende vedlikeholdsplaner innen teknisk sektor, 
men kun enkle oversikter over hvilke vedlikeholdstiltak som burde vært utført på 
kommunale bygg i nærmeste fremtid. 
Ansvaret for kommunale veger er lagt til tjenesteenhet Veg, vann og avløp (VVA), mens 
ansvaret for kommunale eiendommer er lagt til tjenesteenhet Bolig og eiendom (BE). Av den 
grunn har også hver tjenesteenhet nå tatt ansvar for utarbeidelse av vedlikeholds-planer for 
sine respektive ansvarsområder. 
Vedlikeholdsplanene reflekterer årlig planlagt og nødvendig vedlikehold for å bevare og 
opprettholde kvalitet på vegene eller eiendommene. 
 
Vurdering: 
Vedlikeholdsplanene er todelte med en informativ tekstdel og en del hvor ulike tiltak er satt 
opp. Oversiktene over tiltak viser større og mindre tiltak som tjenesteenhetene faglig sett 
mener burde vært utført i nær fremtid. Tiltakene kan finansieres enten som løpende/mindre 
vedlikeholdstiltak over driftsbudsjettet eller at de har et kostnadsestimat over 100.000 kr og 
vurderes som oppgradering eller nyanlegg/bygg og søkes finansiert gjennom 
investeringsbudsjettet som vedtas årlig av kommunestyret. 
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Vedlikeholdsplanen vil aldri vise hele sannheten om behov for vedlikehold da det kan oppstå 
akutte behov som resultat av teknisk svikt, andre akutte hendelser eller forhold som 
oppdages tilfeldig. Endret behov for bruk av bygningsmasse og kommende krav fra offentlige 
myndigheter kan også være årsak til at tiltaksoversikten ikke alltid stemmer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Torstein Hansen 
Stedfortredende kommunedirektør 
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TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT 
FOR MVA 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/977     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Tingberg Vest II, KST-sak 70/13, 28.11.2013 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablerte VA-ledninger i boligfeltet 
regulert som Tingberg vest II og kompenserer for mva-utgifter i forbindelse med etablering 
av vann- og avløpsnett som overtas av Øyer kommune. Refusjon utbetales i henhold til 
gjeldende regler for justeringsrett og justeringsplikt. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret godkjente i sak 70/13 reguleringsplanen for Tingberg Vest II. 
Reguleringsbestemmelsene sier intet om fremtidig eierskap og drift av nødvendig VA-anlegg. 
 
Vanligvis reguleres slike forhold i en utbyggingsavtale, men i dette tilfellet er 
utbyggingsavtale ikke inngått. Dette skyldes nok i hovedsak at det det ikke er oppnådd 
enighet mellom kommunen og utbygger om finansiering av gang- og sykkelveg fra Tingberg 
Bru og opp til Vestsidevegen. 
 
I reguleringsplanen er det det krav om etablering av slik gang- og sykkelveg før fullstendig 
utbygging kan skje. Et visst antall tomter kan bygges ut før rekkefølgekravet trer i kraft. 
Antallet er begrenset ut fra det antall som var godkjent i tidligere godkjent reguleringsplan. 
Etablert VA-anlegg server både de tomtene som er tillatt utbygd og fremtidige tomter. 
Øyer kommune har i sin investeringsplan for 2021 satt av 2,0 mill kr for tilknytning av 
bebyggelse langs Øygardsvegen , sørvest for Tingberg vest II. Dette betinger at etablert VA-
anlegg på Tingberg Vest II, kan benyttes. Tilknytningen i Øygardsvegen gjelder i alt 14 
eksisterende boliger. 
 
Utbygging av VA-anlegget har foregått etter planer godkjent av Øyer kommunes VA-
avdeling. Det gjenstår kun mottak av sluttdokumentasjon av arbeidene før anlegget kan 
overtas ut fra en faglig vurdering. 
 
I forbindelse med overtakelse kommer også spørsmålet om justeringsrett/justeringsplikt for 
mva opp. 
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Med virkning fra og med 2008 ble det innført såkalte justeringsregler i merverdiavgifts-
regelverket. I dag er justeringsreglene samlet i kapittel 9 i merverdiavgiftsloven og 
merverdiavgiftforskriften. 
 
Formålet med justeringsreglene er at fradraget skal bli mest mulig korrekt over tid, i forhold 
til faktisk bruk av anskaffelsen i avgiftspliktig virksomhet. Justeringsreglene åpner således for 
økt fradrag (justeringsrett) eller tilbakebetaling av fradrag (justeringsplikt) i 
justeringsperioden, alt etter faktisk bruk av den enkelte kapitalvare i dens justeringsperiode 
målt mot fradragsføringen ved anskaffelsen. 
 
På denne bakgrunn har Øyer kommune til nå, hatt som prinsipp at justeringsreglene 
benyttes der utbygger har bygget ut VA-anlegg som kommunen overtar vederlagsfritt for 
videre drift. Dette innebærer at den mva-refusjon som kommunen mottar for overtatt VA-
anlegg som benyttes i mva-pliktig virksomhet, refunderes til utbygger. Mva-refusjon 
refunderes over 10 år i like rater for hvert år. Prinsippet er vedtatt i utbyggingsavtalene. 
Kommunedirektøren har inngått disse avtalene på bakgrunn av prinsippvedtaket i 
utbyggingsavtalene. Kommunen har i sitt gebyrregulativ for 2021 vedtatt at 10% av årlig 
refundert beløp tilbakeholdes som et administrasjonsgebyr og tilfaller kommunen. 
 
For Tingberg Vest II foreligger det ikke noen utbyggingsavtale som godkjenner prinsippet og 
justeringsrett/justeringsplikt. 
 
Vurdering: 
I og med at det for denne saken ikke foreligger noe formelt vedtak om kommunal 
overtakelse av VA-anlegg og om justeringsrett/justeringsplikt, ønsker kommunedirektøren å 
legge saken frem for behandling. 
 
Prinsippet er gjennomført hittil i 10 lignende utbyggingsområder og godkjent i flere andre 
utbyggingsavtaler. 
 
Kommunedirektøren ser ingen grunn til at det samme prinsippet ikke skal gjelde for Tingberg 
Vest II. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Per Georg Svingen 
Stedfortreder for kommunedirektør 
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INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1007     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret til å vedta foreslått finansiering for 
utbedring/reparasjon av tårn og tårnluker i Øyer kirke. 
 
Saksutredning: 
Etter at det er påvist lekkasjeskader langs utstikket på tårnet. Tårnlukene er også dårlige. 

Mønebeslag på tårnet er dårlig utført og mangler dobbelknekk som hindrer inntrenging av 
snø og regn. Dette har ført til at undertaket på nederste meteren av tårnet er oppråtnet. 

Ved innvendig befaring ble det påvist at tårnet er skeivt. Det har løftet seg opptil 10 cm fra 
tårnfoten på ene siden, så store krefter virker på kongen (grov midtstolpe) i tårnet. 

Årsaken til skeivheten kommer fra fundamentet bak døpefonten som har seget ned en god 
del, fra 10 til 15 cm. Denne setningsskaden ble først lokalisert på 1990 tallet. Det har ifølge 
kirketjeneren ikke seget mer i de siste årene. 

I forbindelse med videre arbeider med problemene som er belyst har det vært kontakt med 
Dovre Handversenter AS ved Steinar Moldal og med Haug og Ruud AS angående 
sinktekkingen av tårnet.  

Konklusjonen angående nedsiging av hjørnet i kirken, så har ikke den vist forandringer siden 
1990 ifølge kirketjeneren. Derfor har vi på nåværende tidspunkt gått bort fra oppjekking av 
det hjørnet og vil gjøre oppretting i selve tårnet. Første steg i utbedringsarbeidene er å 
reparere taket på tårnet og sette inn nye tårnluker som også er råteskadet. I forbindelse 
med denne jobben er det behov for ganske omfattende stillaser. Det er også tatt med 
skraping og maling av tårnet når stillaser allerede er oppe. 

Etter dette så har vi satt sammen et budsjett som viser et bruttobeløp på kr 1 525 000. Det 
ble også sendt en søknad om tilskudd for klimaskallsikring som det ble åpnet for i desember 
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2020. Vi har fått vedtak om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren på inntil kr 730 800 til dette 
tiltaket. Det er et krav at prosjektet er ferdig oktober 2021 for å få utbetalt dette tilskuddet. 

 

Vurdering: 
Kommunedirektøren innstiller på at utbedringsforslagene blir utført som skissert i saksut-
redningen etter foreslått finansieringsplan. 

Foreslått finansiering til tiltaket er framskynding av investeringsmidler til tårn i investerings-
plan 2022 (kr 500 000), omdisponering av mindreforbruk på investeringsprosjekt vanntåke-
anlegg i investeringsbudsjett 2021 (kr 251 250), tilskudd fra Riksantikvaren (kr 730 800), 
inngående merverdiavgift (kr 304 500), bruk av lån (kr 450 000), samt bruk av ubundet 
investeringsfond (kr 39 700). Bruk av ubundet investeringsfond utgjør økt bevilgning i for-
hold til gjeldende økonomiplan. 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 

a) Tilskudd fra Riksantikvaren                                 kr 730 800 
b) Merverdiavgift         kr 304 500 
c) Bruk av lån        kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond      kr   39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Odd Magne Tuterud 
Stedfortreder kommunedirektør 
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SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1024     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kart over området 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta å selge et tilleggsareal på om lag  
225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg  til 
oppmåling og andre gebyrer. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med planlagt bolig på tomt med gbnr 103/5 i Bådstølykkja ble det oppdaget at 
huset vil komme inn på friområdet i søre del av tomten. Årsaken til dette er at kommunens 
VA ledning ligger ca 8 meter inne på tomten i nordøstre hjørne. Da tiltakshaver må ha alle 
funksjoner på et plan skaper dette problemer med plasseringen av huset.    
 
Etter befaringer og mottatt forslag til plassering av huset har Øyer kommune vurdert om eier 
av tomten får kjøpe tilleggsarealet som en kompensasjon for VA ledningens beslag på 
tomten. 
 
Tilleggsarealet er stipulert til ca 225 m2.  Prisen på arealet er foreslått til kr 40 pr m2. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at salg av tilleggsarealet er en brukbar løsning for alle parter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Odd Magne Tuterud 
Stedfortreder kommunedirektør 
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INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI 
TILLEGGSBEVILGNING 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/850     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 22/20 - INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 800 000 for å 
opprettholde kommunens satsing på velferdsteknologi, inkludert anskaffelse av 
trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes gjennom låneopptak. 
 
Saksutredning: 
Ved behandling av Investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024 (KST-sak 22/20) var årlig 
bevilgning for velferdsteknologi på kr. 500 000 falt ut av planen. Velferdsteknologi har vært 
et satsningsområde i Øyer siden 2014, og har ligget inne med årlige summer i 
investeringsplanen siden da. Satsingen ble lagt inn med en fast årlig sum på kr. 500 000 i 
økonomiplanperioden 2019-2022.   
 
Siden 2014 har Øyer kommune gjort mange og lange steg i tilrettelegging av 
velferdsteknologi. Trygghetsalarmer er digitalisert, Øyer helsehus har er omfattende 
pasientvarslingssystem, hjemmetjenesten er tilrettelagt med håndholdte enheter for bruk 
opp mot pasientjournal, brukere er utstyrt med multidose medisindispensere, det jobbes 
med flere typer digitalt tilsyn både ved institusjon og hjemmetjeneste. Det er også gjort 
utprøving av sosiale kommunikasjonsplattformer (KOMP), og investert i utstyr for økt sosialt 
velvære og folkehelse gjennom ekstern finansiering (Paro robotsel, Motiview sykler). 
 
Øyer kommune har siden 2017 vært med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og 
siden 2019 har Øyer vært vertskommune for regionalt prosjekt i 12 kommuner i Sør-
Gudbrandsdalen og Gjøvik-regionen. Velferdsteknologi tildeles nå på lik linje med andre 
tjenester innenfor helse og omsorg. Velferdsteknologi benyttes med hell for å sikre at eldre 
og uføre kan bli boende i eget hjem lenger, og det benyttes for å sikre tryggere ivaretakelse i 
institusjon. 
 
Kontrollutvalget i Øyer kommune bestilte i møte den 24.02.2021 (sak/14/2021) en 
foranalyse om digitalisering og innovasjon; bruk av velferdsteknologi/helseteknologi for å 
jobbe mer effektivt og gi mulighet for at innbyggere/eldre kan bo hjemme lengst mulig. 
Innlandet revisjon IKS har startet opp dette arbeidet, og resultatet av denne analysen vil 
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være et nyttig verktøy for Øyer kommune for vurdering av videre arbeid med 
velferdsteknologi.  
 
Øyer kommune har i samarbeid med andre kommuner i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen 
forhandlet avtale om responssenter for helsetjenestene. Avtalen med Telliu (Telenor) går ut i 
2021, og etter vurdering av nye løsninger har valget falt ned på et offentlig-offentlig 
samarbeid med Helsevakta i Fredrikstad kommune. I avtalen med Telliu lå også avtale om 
leasing av trygghetsalarmer, denne avtale forfaller samtidig med avtale om responssenter. 
Etter vurdering anbefales det derfor å gjennomføre ny anskaffelse som kjøp av 
trygghetsalarmer gjennom anskaffelsesavtale i samarbeidet med Fredrikstad. Dette 
medfører en engangskostnad nå i 2021 på anslagsvis kr. 600 000. Denne summen dekkes 
delvis av generell andel investeringsmidler velferdsteknologi, samt omfordeling av 
budsjetterte utgifter til leasing. Dette gir en økonomisk utfordring på ca kr. 300 000 i tillegg 
til de tidligere nevnte kr. 500 000. 
 
Vurdering: 
I prosessen med utarbeiding av investeringsplan 2021-2024 ble posten på framtidig 
velferdsteknologianskaffelser tatt ut av planen. Årsaken til dette skyltes en misforståelse. 
Velferdsteknologiutviklingen i Øyer er fortsatt avhengig av årlige investeringer for å komme 
opp på et nivå som imøtekommer målet. Målet er full integrering av velferdsteknologi i 
tjenestene, og at ansatte og brukere skal vurdere teknologiske løsninger på lik linje med 
tradisjonelle løsninger. Alle teknologiske løsninger risikovurderes, og skal gi en kvalitativ 
og/eller økonomisk effekt. Integrering av velferdsteknologi er et av tiltakene for å møte 
framtidens utfordringer på helse- og omsorgssektoren. 
 
Kommunedirektøren ser det som nødvendig for å opprettholde den gode framdriften i 
velferdsteknologiprosjektet å be kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 800 000 for 
året 2021, dette inkluderer også da en anskaffelse av trygghetsalarmer. Velferdsteknologi vil 
på nytt innarbeides i investeringsplan 2022-2025.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
 
 
Annikken R. Borgestrand Frode Fossbakken 
Stedfortreder kommunedirektør 
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ÅRSRAPPORT FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 V00  
Arkivsaksnr.: 21/912     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Årsrapport for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2020 
2. Oversikt Øyer kommuneskog 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
  
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune. For å 
tydeliggjøre kontorets samlede virksomhet, samt for å rapportere på lik måte til de tre 
kommunene, utarbeides det en egen årsrapport. 
 
Under behandling av årsrapporten for 2019 ble det fremmet ønske fra Øyer kommunestyre 
om å ha et eget vedlegg vedrørende Øyer kommuneskog. Dette er utarbeidet i årets rapport. 
 
Årsrapportene vil få ny oppbygning og utforming neste år. Landbruksplan for Lillehammer-
regionen er ute på høring til 19. mars og når den vedtas vil målstrategiene i denne være mal 
for kontorets rapportering. 
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen og 
utgjorde for 2020 kr 2 058 040. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 191 000 for driftsåret 2020. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjorde pr 
31.12.2020 kr 913 462. I behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-
2024 i de tre kommunene ble det vedtatt et permanent nedtak på 6,5 % av 
landbrukskontorets ramme. Deler av 2021 vil brukes til å få justert ned aktivitet, og 
driftsfondet må dekke opp merutgifter knyttet til dette.  
 
Landbrukskontoret gjorde flere tiltak med tanke på beredskap i landbruket under Corona-
pandemien, noe som er beskrevet nærmere i rapporten. Driften har fungert godt med 
hjemmekontorløsning, og digitale møter og webinar har blitt gjennomført med næringa. 
 
Nærværsprosenten for kontoret var i 2020 på 95,4 %. 
 
Utviklingsarbeid ble tatt inn som del av den faste porteføljen fra 1. januar 2020. 
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Vurdering: 
Landbrukskontoret fungerer godt i det regionale samarbeidet, der de tre planforumene og 
Lillehammer-regionen Vekst fremheves som gode arenaer. Kontoret har et godt samarbeid 
med næringa, med møtevirksomhet og fagarrangement som fundament. 
Forvaltningsoppgavene utføres i tråd med statlige og lokale retningslinjer, og 
utviklingsarbeid er prioritert som oppgave. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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REFERATER - FSK 20.04.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/950     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - TILSKUDD TIL UTKJØRING AV MATVARER OG 
TAKEAWAY I PÅSKEN 2021 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK -  SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - FJØSET 
RESTAURANT OG BAR 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGSBEVILLING - PIZZA FRESCO - SALG FRA 
STREET FOOD MATVOGN 
 
MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK - SERVERINGSBEVILLING - TRETTEN KROMAT 
(TRETTEN KRO OG MOTELL) 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Stedfortreder kommunedirektør 
 


