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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: SKRIVERFORM AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223 U01  
Arkivsaksnr.: 22/1910     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt via Regionalforvaltning.no, datert 10.06.2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å avslå søknaden fra Skriverform AS om støtte. 
Det er ikke midler igjen i næringsfondet til å støtte prosjektet. 
 
Saksutredning: 
Skriverform AS ønsker å styrke sin markedsposisjon og rekruttering. De ønsker å produsere 
markedsmateriell til dette. Målet er å doble omsetningen innen 2025. 
 
Det er mangel på fagkompetanse på feltet i Norge, og det er hard konkurranse. Bedriften 
merker også en trend der potensielle kunder flytter produksjonen fra Kina tilbake til Norge, 
og dette styrker deres posisjon. 
 
De ønsker også å bli miljøsertifisert for å møte fremtidige krav fra markedet. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Skriverform AS er en viktig og unik bedrift i Øyer - og i Norge. Deres vilje til fornyelse er 
positiv. 
 
Øyer kommunes næringsfond er nær tømt, og det kommer ingen påfyll fra Innlandet 
fylkeskommune lenger. Den økonomiske situasjonen i Øyer kommune tilsier også at et påfyll 
på næringsfondet for 2023 vurderes til lite sannsynlig. 
 
Skriverform AS fikk kr 100.000,- i tilskudd i 2020 og kr 100.000,- i tilskudd i 2021. 
 
På bakgrunn av den økonomiske situasjonen avslås søknaden. 
 
Status næringsfond:   
Næringsfond med statlig påfyll   kr  43.666,- 
Kommunalt næringsfond    kr  73.907,- 
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Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for næringsfondet:  
h. Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, 
spesielt prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gis avslag på søknaden om støtte til prosjektet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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ENTRÉ ØYER - NESTE FASE 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1423     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at Visit Lillehammer gis et tilskudd på inntil kr 100.000,- til 
videreføring av Entré Øyer i 2022. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 56.334,-) og 
kommunalt næringsfond med statlig tilskudd (kr 43.666,-). Tilskuddet er betinget av at en 
total finansieringsplan kommer på plass, og at en bekreftelse på dette fremlegges. Tilskuddet 
utbetales når dette er bekreftet. 
 
Kommunedirektøren fremmer forslag i budsjettet for 2023 videre finansiering av Øyer 
kommunes bidrag inn i prosjektet. 
 
Saksutredning: 
Entré Øyer er i den avsluttende del av Fase 3. Prosjektgruppen har jobbet lenge med 
hvordan dette arbeidet skal tas videre, og har kommet frem med forslag til løsning. 
 
For å kunne utvikle prosjektet videre, har prosjektet skissert disse kriteriene: 

● Det må på plass en ressurs som kan jobbe 100% med Entre Øyer. 
● Denne ressursen må finansieres fra det offentlige og næringslivet i et spleiselag. 
● Det må fremgå hvilke konkrete delprosjekter en slik ressurs skal prioritere og jobbe 

med. 
 
Vi har følgende forslag til videre arbeid: 

● Prosjektet gis et nytt navn som erstatter Entré Øyer, både fordi entré er et “utgått” 
ord og dette handler om mye mer enn Øyer. 

● Det tas sikte på å reise kr 2 mill. pr år i 3 år, der 50% finansierer en stilling og 50% 
finansierer konkrete tiltak. Etter 3 år må det være etablert en langsiktig bærekraftig 
driftsmodell. 

● 50% av finansieringen skal komme fra næringslivet og 50% fra det offentlige. 
● Øyer kommunes andel i dette foreslås til kr 250.000,-/ år. Med oppstart 1. august 

betyr dette kr 105.000,- for 2022. 
● Det er Visit Lillehammer som er avtalepart ift finansiering, og videreføringen blir et 

prosjekt i VL 
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● Følgende delprosjekter prioriteres: 
○ utvikle busstilbudet videre 
○ utvikle Hub Hafjell 
○ vurdere om gondol over Lågen er realistisk 

● I tillegg må man jobbe med å samle inn data og brukertall som gir et godt 
beslutningsgrunnlag for videre utvikling, og kommunikasjon og informasjon ut mot 
markedet og allmennheten. 
 

Konklusjon  
Kommunedirektøren er positiv til at det ser ut til at en videreføring av Entré Øyer løser seg, 
og mener at det er viktig og riktig at Øyer kommune bidrar til dette. 
 
En gjennomgang av status for næringsfondene viser at det kommunale næringsfondet med 
statlig tilskudd har en saldo på kr 43.666,-, og det kommunale næringsfondet har en saldo på 
kr 73.907,-, tilsammen kr 117.573,-. Tiltaket tilfredsstiller flere punkter i retningslinjene for 
næringsfondene. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende kriterier for 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 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på inntil kr 100.000,- til videreføring av Entré Øyer i 
2022. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 56.334,-) og kommunalt 
næringsfond med statlig tilskudd (kr 43.666,-) 

2. Tilskuddet er betinget av at en total finansieringsplan kommer på plass, og at en 
bekreftelse på dette fremlegges. Tilskuddet utbetales når dette er bekreftet. 

3. Kommunedirektøren fremmer forslag i budsjettet for 2023 videre finansiering av 
Øyer kommunes bidrag inn i prosjektet. 

 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTSANLEGG ØYER-TRETTEN IF 
 
 
Saksbehandler:  Jon Arne Johansen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/2161     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om støtte til utvikling av nyskapende aktivitetstilbud på Øyer Idrettspark. 
NSF – Rapport om skileikanlegg på Øyer Idrettspark. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Øyer - Tretten Idrettsforening (ØTI) søker støtte pålydende kr. 300.000,- til nyskapende 
helårs aktivitetsarena på Øyer Idrettspark. 
Kommunedirektørens innstilling er å avslå søknaden. 
 
Saksutredning: 
Øyer – Tretten Idrettsforening ønsker å videreutvikle Øyer Idrettsanlegg med flere faste 
installasjoner som gjør at flere barn og unge får muligheten til å utfolde seg både sommer og 
vinter. ØTI ønsker at Øyer Idrettspark skal være tilrettelagt for sommer og vinteraktiviteter, 
være et NAV for organisert og uorganisert aktivitet og at Idrettsparken skal være en 
rekruttering inn i klubbens organiserte vinter- og sommertilbud. 
Tiltaket er basert på et initiativ fra noen foreldre i skigruppa, som ønsker å tilrettelegge for 
mere ski aktiviteter på Øyer Idrettspark. Tiltaket blir gjennomført i flere byggetrinn. Med 
støtte fra Øyer kommune kan første byggetrinn starter i august 2022 og de resterende 
trinnene bygges etter hvert for å fordele dugnadsarbeidet ut over tid.  
 
Trinn 1, Grunnarbeid, nødvendig utstyr, møteplass:  
Bygging av Skicross, hoppbakke 4 m og 6 m, bobbane, reiplykje og andre skileik elementer 
som også kan brukes på sommertid. El-arbeid er inne i trinn 1 med lyssetting av de 
aktivitetselementene som ikke har lys i dag, samt føre strøm til de punktene som trenger 
strøm i framtidige byggetrinn. Bålhytte/Gapahuk og nødvendig utstyr til prepping av 
området (ATV/anleggstraktor med, fres, sporsetter, skjær og beitepusser) ligger også inne i 
byggetrinn 1.  
 
Trinn 2, plast hoppbakke, snø produksjon, garasje til nødvendig utstyr:  
Byggetrinn 2 starter på våren 2023 med å etablere plastunderlag i hoppbakken og oppstart 
av bygging av garasje til nødvendig utstyr. Snø produksjon starter opp på høsten 2023 så det 
er klart til vinteren. Det er viktig å kunne planlegge og tilrettelegge for snø produksjon, for å 
sikre vinterdrift i framtiden. Kunstsnø er mer slitesterk og tåler varmt vær bedre, dette vil 
først og fremst sikre en lengre vintersesong i skileik området på Øyer Idrettspark.  
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ØTI har hatt en lengre prosess sammen med medlemmer i ØTI og anleggskonsulenter i 
Norges skiforbund i forhold til utforming og innhold av det nye anlegget. Prosjektet følger en 
grundig rapport fra anleggskonsulenten, som gir grunnlaget for utformingen av de ulike 
elementene i prosjektet. Hele prosjektet er et nærmiljøspillemiddel prosjekt.  
 
Søknadsbeløpet blir en del av finansieringsplanen for hele prosjektet. Det er veldig 
avgjørende at ØTI får støtte fra Øyer kommune, for å starte opp prosjektet. Får de disse 
midlene, kan prosjektet starte i 2022 da ØTI forskutterer spillemidler og MVA kompensasjon 
selv.  
 
Øyer Idrettspark er eid og driftet av Øyer-Tretten Idrettsforening og hele idrettsparken er 
regulert til idrettsformål. De nye tiltakene vil innebære noe inngrep i naturen, men 
områdene som prosjektet omfatter ligger i gamle skiløyper eller i skråningen mot den store 
grassletten som har vært gravd i tidligere når grassletten ble etablert.  
 
Idrettsplassen har allerede lys- og lyd forurensning, de nye tiltakene vil påføre noe større lys- 
og lyd forurensning i perioder. Våre nærmeste naboer, som bor rundt anlegget har er klar 
over dette og dette er avtalefestet i salgskontrakten. Samtidig blir de nabovarslet i 
forbindelse med byggesøknaden til Øyer kommune.  
 
Det viktigste at anlegget blir bygget med god funksjonalitet, som er en viktig nøkkel for 
bærekraftig idrettsanlegg, da dette bestemmer verdien målt i både bruk av kroner og 
klimautslipp. At anlegget blir mye brukt og er behovsprøvd er viktig. ØTI vet at idrettsplassen 
allerede blir mye brukt i organisert og uorganisert aktivitet, grunnet beliggenheten på 
Granrudmoen der 2000 bor i gangavstand til idrettsparken, samt at barnehager og skoler 
også benytter idrettsparken i skoletiden. Ved å tilrettelegge for enda flere aktiviteter gjør at 
enda flere finne aktiviteter de liker og at det blir plass til alle sommer og vinter. Dette gjør 
prosjektet og Øyer Idrettspark bærekraftig.  
 
Om vinteren er det mange som er inaktive, det ble bygget isbaner i 2021 som har økt den 
uorganiserte aktiviteten på Øyer og Tretten. Ved å tilrettelegge for enda mere uorganisert 
aktivitet vinterstid på Øyer idrettspark vil enda flere komme seg ut for å leke og aktivisere i 
et innbydende aktivitetsområde for, skøyter, ski, alpinski, hoppski, akebrett og lignende. I 
tillegg sikres det at vinteren kommer tidlig og er stabil i aktivitetsområdene gjennom 
vinteren. 
Når våren kommer er aktivitetselementene bygget inn i terrenget, så de kan benyttes av 
rullende og til fots når bakken er bar. Her kan; motorikk, kondisjon, spenst, hurtighet, 
allsidighet, kreativitet og sosiale ferdigheter utvikle seg i både organiserte- og uorganiserte 
former. 
Totale kostnadene vil være inntil 2,73 millioner kroner for hele prosjektet som omfatter 
byggetrinn 1 og 2.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til søknad der ØTI grunngir og argumenterer for prosjektet og 
søknaden om kommunal støtte.  
 



  Sak 56/22 
 

 Side 9 av 25   
 

Prosjektet er positivt for kommunens innbyggere, men kommunedirektøren rår at søknaden 
avslås. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår søknaden om støtte til utvidelse av aktivitet på Øyer Idrettspark. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør 
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REDUKSJON NATT-TEAM 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
ROS-analyse natt-team august 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 28/22 Montering av slokkeanlegg 1988 bygget Bakketun bosenter – varsel om ny 
risiko- og sårbarhetsanalyse 
KS-sak 130/21 Montering av slokkeanlegg 1988 bygget Bakketun bofellesskap  
KS-sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at reduksjon av nattevaktstilling effektueres etter at det er 
gjennomført ny ROS-analyse for beboerne på Bakketun bosenter.   
 
Saksutredning: 
I budsjett 2021 var det forutsatt nedtak av én stilling i kommunens nattevaktsteam, med en 
årlig innsparing på 2 millioner kroner. Dialog med tjenestene fastslo at et slikt nedtak best 
kunne gjennomføres ved at stedlig nattevakt på Bakketun bosenter ble fjernet.  

Det ble gjennomført ROS-analyse for beboerne ved Bakketun bosenter i november 2021 som 
fastslo at for å gjøre dette på en trygg måte måtte hele bygningsmassen ved Bakketun 
bosenter brannsikres med sprinkleranlegg og tilrettelegges for mer bruk av velferdsteknologi 
(digitalt tilsyn). Investeringskostnaden ved et slikt arbeid ble lagt fram til politisk behandling i 
desember 2021, og prosjektering av arbeidet ble gjennomført våren 2022. På grunn av utfor-
dringer med leveranse av arbeidet vil ikke Bakketun bosenter være tilrettelagt med 
sprinkling før tidligst i slutten av november 2022. Avvikling av nattevakt realiseres fra 
1.1.2023, slik at nødvendige tester av anlegg blir gjennomført og ny turnus kan i verksettes. 

Kommunestyret vedtok i sak 28/22 at vedtak om avvikling av fast nattevaktstilling på 
Bakketun bosenter settes på vent, og at kommunestyret behandler saken på nytt når ny 
vurdering og ROS-analyse foreligger.  

Det er gjennomført ny ROS-analyse av sikkerheten for beboerne på Bakketun i august 2022, 
for å sikre at vedtak fattes på best mulig grunnlag. Tidligere anbefaling om å fjerne stedlig 
nattevakt ved Bakketun bosenter står, med forutsetning om at tilrettelegging for bruk av 
digitalt tilsyn opprettholdes. Det understrekes at selv om stedlig nattevakt ved bosenteret 
fjernes, vil de beboerne som har vedtak om tilsyn på natt fortsatt få dette gjennom bruk av 
utegående nattevakt, som andre hjemmeboende. 
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Vurdering: 
ROS-analysen som er gjennomført omtaler tilstedeværelse, responstid, arbeidspress og 
sårbarhet. Det er flere av de beskrevne situasjonene hvor endring av nattevaktsteamet er 
utfordrende med tanke på sikkerheten, men tiltakene som er beskrevet skal ivareta disse 
utfordringene. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at reduksjon av natt-team er forsvarlig, og at nødvendige 
tiltak iverksettes. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Reduksjon av nattevaktstilling effektueres ved at stedlig nattevakt ved Bakketun bosenter 
avvikles 31.12.2022  
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 



  Sak  58/22 
 

Side 12 av 25   

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G72  
Arkivsaksnr.: 22/2589     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
13/22 Tjenesteutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektrapport 2019-2022 med vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 36/19 og 69/19 
 
Sammendrag: 
I denne saken legges det frem forslag om etablering av FACT-team i ordinær drift fra 01.01.2023. 
Formålet er å sikre personer med alvorlig psykisk lidelse- og/eller rusproblematikk helhetlig 
behandling.  
 
Saksutredning: 
I KST-sak 36/19, 28.03.2019, ble det vedtatt at kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron inngikk forpliktende samarbeid med SIHF v/ DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Det ble godkjent en samarbeids- og driftsavtale og en 
vertskommuneavtale for igangsetting av et 3 årig prosjekt for perioden 2019-2022.  
                             
De norske helsemyndighetene har fra 2009 stimulert til etablering av FACT-team. Bakgrunnen for 
dette er at tilsyn og kartlegginger nasjonalt viser at tjenestetilbudet til personer med alvorlige 
psykiske lidelser og/eller rusproblemer er fragmentert og lite samordnet. Kartlegginger i regionen har 
vist samme utfordringsbilde som i landet for øvrig.  
 
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) skal gi behandling og oppfølging av mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider om å 
gi helhetlig og integrert behandling. Teamet jobber i pasientens hjem og nærmiljø, er tverrfaglig 
sammensatt og skal gi alle typer tjenester som brukeren har behov for. Her inngår integrert 
behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og 
bolig.  
 
Hovedmål med etablering av FACT-team: 

• Forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
• Tjenester skal tilpasses målgruppens behov  
• Sikre koordinert og helhetlig behandling for målgruppen 
• Redusere innleggelser og liggedøgn i psykisk helsevern 
• Bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen 
• Redusere problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen 
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• Sikre at brukermedvirkning blir en del av fagperspektivet 
• Bedre oppfølging av pårørende 

 
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansesenter for samtidig psykisk lidelse og 
ruslidelse (NKROP) evaluert de 7 første FACT-teamene i Norge.  
Dette er noen av hovedfunnene: 
 

• FACT-teamene klarer å beholde kontakten med brukerne og sikrer kontinuitet i behandling 
og oppfølging 

• Brukere som er fulgt i to år har oppnådd bedring på ulike områder i livet (bolig, meningsfylt 
aktivitet, funksjon, symptombelastning og livskvalitet).  

• Innleggelser og oppholdsdøgn på tvang er nesten halvert etter inntak i FACT-teamene 
sammenlignet med to år før inntak  

• Samlet sett viser evalueringen at FACT er en god tjenestemodell for målgruppa. Teamene ga 
et bedre tilbud enn brukere hadde fått tidligere, og er et viktig skritt på veien for å gi 
helhetlige og integrerte tjenester.  

                                         
Fakta: 
FACT-team Sør-Gudbrandsdal er et samarbeid mellom SIHF v/DPS Lillehammer og kommunene 
Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Teamet har vært i drift siden mars 
2020 og oppstarten ble derfor påvirket av pandemien. Teamet har 8,75 årsverk og i tillegg 0,5 årsverk 
arbeidsspesialister fra NAV. Teamet innehar den kompetansen som FACT-modellen krever. FACT-
teamet har kontorlokaler på DPS Lillehammer, men jobber i hovedsak ute i pasientens hjem og 
nærmiljø.   
 
De to første årene har vært preget av etablering og utvikling av teamet og det er brukt mye tid på 
samarbeid med kommunene. Det har vært viktig å avklare målgruppe, samarbeid, grensesnitt og 
gjøre FACT-teamet kjent for samarbeidspartnere.  
 
FACT-teamet har i prosjektperioden hatt oppfølging av pasienter i alle kommuner. Hovedvekten av 
pasientene som følges opp av teamet har alvorlige psykiske lidelser med omfattende funksjonsfall 
innen flere livsområder. Mange har samtidig rus- og psykisk lidelse. FACT-teamet har også fått 
henvist personer som i liten grad eller sporadisk har mottatt kommunale tjenester tidligere. Det er 
registrert at ca. en tredjedel av pasientene i FACT-team bor hjemme hos foreldre. Dette er voksne 
personer fra 20-45 år.  
 
Under følger de viktigste erfaringene fra prosjektperioden.  
 
Tilbakemelding fra pasientene 
Det er i løpet av prosjektperioden gjennomført en brukerundersøkelse for å innhente 
tilbakemeldinger fra pasientene som er i kontakt med FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Undersøkelsen 
ble sendt ut på SMS til alle pasienter, svarprosent 58 %. De fleste pasientene har foreløpig vært i 
kontakt med FACT over en kortere periode. 50% av pasientene som svarte hadde vært i kontakt med 
FACT under 6 mnd. Dette er noen av hovedfunnene fra brukerundersøkelsen:  
 
Jeg har fått en bedre hverdag etter jeg kom i kontakt med FACT   (59%) 
Jeg har færre instanser å forholde meg til enn tidligere   (59%)  
Jeg har tydelige mål i min behandlingsplan     (46%) 
Jeg har ruset meg mindre etter at jeg startet i FACT    (37%) 
Jeg blir respektert        (87%)  
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Fidelitymåling av FACT-Sør-Gudbrandsdal: 
FACT-modellen beskrives i en fidelityskala med 60 punkter som blant annet sier noe om hvilken 
kompetanse teamet skal ha, fagpersonene sin rolle og organisering av tjenesten (inntak av pasienter, 
gjennomføring av møter, tilgjengelighet, ansvar ved innleggelser/utskrivelser, 
behandlingsintervensjoner etc).  
 
Forskning viser at det å følge FACT-modellen systematisk har en innvirkning på gjennomføring og 
utfallet av behandlingen. FACT-team Sør- Gudbrandsdal ble evaluert oktober 2021 av Nasjonal 
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). De konkluderte i sin 
evalueringsrapport med en score på 4.0 av totalt mulig 5.0 som betyr at teamet har en 
tilfredsstillende modelltrofasthet.  
 
Kommunenes erfaringer med FACT-teamet  
Teamet har vært i drift i 2 år og det er kort tid for å kunne gi en fullverdig evaluering av et nytt tilbud. 
Kommunene viser til at pasientene får spesialkompetanse som kommunene ikke kan tilby og det 
innebærer lettere tilgang til spesialisthelsetjeneste. For mange pasienter er det krevende å følge 
behandling i poliklinikk på Lillehammer og ambulant oppfølging er derfor positivt. Noen kommuner 
ser at FACT-team er et supplement og erstatning for det kommunene tilbyr og enkelte viser til at 
noen saker har vært ressursbesparende for kommunen.  
 
Aktivitet og arbeid 
Deltakelse og inkludering i lokalmiljøet er viktig i pasientens bedringsprosess og sentralt i FACT-
modellen. Ifølge modellen skal teamet ha en jobbspesialist som jobber etter IPS (Individual 
Placement and Support).  Kjennetegnene ved IPS er lønnet arbeid som mål, å finne en ønsket 
arbeidsplass så snart som mulig, gi langsiktig oppfølging, samt integrere arbeidsrettete tiltak med 
psykisk helsehjelp. Det var ikke etablert IPS-tilbud i regionen da teamet ble etablert.  
NAV-kontorene la til rette for en løsning med arbeidsspesialist i FACT-teamet (en lignende metodikk 
som IPS). NAV Lillehammer-Gausdal har bidratt med 30% og NAV Midt-Gudbrandsdal 20% 
arbeidsspesialist inn i teamet. Intensjonen er å bringe fokus på arbeid inn i oppfølging og behandling. 
Dette blir en utfordring når rollen blir delt i små stillinger.  
 
Et FACT-team må også ha kjennskap til og samarbeide med tilbud i lokalmiljøet og bistå pasientene 
med å ta de i bruk.  FACT-team Sør-Gudbrandsdal har kartlagt frivillige og offentlige aktivitetstilbud i 
kommunene. Kartleggingen viser at det er stor variasjon mellom kommunene. Lillehammer 
kommune har naturligvis flere tilbud og mer variasjon enn de øvrige kommunene.  
Pasientene etterspør trenings- og aktivitetstilbud. FACT-teamet har lagt til rette for noe 
gruppeaktivitet, blant annet treningsgruppe og hestegruppe som gjennomføres sammen med 
allerede etablert tilbud ved Spenst og Havang brukerstyrte senter på Lillehammer. Pasienter fra flere 
av kommunene har benyttet seg av disse tilbudene.  
 
Organisering 
 Det ble valgt en modell som skulle sikre et helhetlig og integrert tilbud fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Halvparten av teamet ble derfor ansatt i DPS Lillehammer og halvparten i 
Lillehammer kommune (vertskommune). Enhetsleder for FACT-team har personalansvar for alle 
ansatte, faglig og økonomisk ansvar. Dette har trolig vært en viktig faktor i å etablere et team som 
opplever fellesskap og likeverdighet. Psykiaterstillingen er delt som avdelingsoverlege for DPS og 
FACT-team. Lokaler i samme bygning som DPS Lillehammer har gjort det lettere for psykiater å være 
tilgjengelig for teamet.  
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FACT Sør- Gudbrandsdal jobber i seks ulike kommuner med til dels store avstander. Det stilles krav til 
logistikk og planlegging av dagen og det kan være vanskelig å bistå på kort varsel i krisesituasjoner. 
Det er etablert et samarbeid med legevakt i de tilfeller hvor det kan oppstå akutte behov utenfor 
FACT-team sin åpningstid.  
 
Styringsråd har bestått av kommunalsjef fra hver kommune, tjenesteområdeleder psykisk helse og 
rus Lillehammer kommune, avdelingssjef DPS, NAV ledere, brukerrepresentant, fagorganisasjon, 
enhetsleder for FACT-team og koordinator for interkommunalt samarbeid.  
Driftsråd har bestått av enhetsleder i FACT, avdelingssjef DPS, tjenesteområdeleder psykisk helse og 
rus Lillehammer kommune, merkantil og prosjektstøtte.  
Lillehammer er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for de kommunalt ansatte i FACT-teamet.  
 
Tjenester i kommunene  
I hovedsak skal psykisk helse og rustjenester i kommunen avsluttes når pasienten mottar behandling 
fra FACT-teamet. Noen pasienter vil ha behov for andre kommunale tjenester i tilegg. Andre 
pasienter kan også ha behov for tilpasset oppfølging etter avsluttet behandling i FACT-team.  
 
Økonomi 
FACT-teamet har vært budsjettert i samsvar med planlagt aktivitet, men det har blitt lavere 
lønnskostnader enn budsjettert i 2020 og 2021 på grunn av manglende rekruttering. FACT-teamet 
har inntekt gjennom innsatsstyrt finansiering, ISF (aktivitetsbasert finansiering fra staten til 
spesialisthelsetjenesten). Prosjektet har hatt årlig tilskudd fra Statsforvalteren og siste år med 
tilskudd er i 2023.  
 
Teamets samlede kostnader, fratrukket ISF-inntekter og tilskudd fra Statsforvalteren fordeles slik 
mellom partene: 50% dekkes av Lillehammer DPS og de resterende 50% fordeles mellom de 
deltakende kommunene.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budsjett 2022 Sum pr. kommune 

avrundet  
Lillehammer kommune  578 000 
Gausdal kommune  231 000 
Nord-Fron kommune  224 000 
Øyer kommune  215 000 
Ringebu kommune  205 000 
Sør-Fron kommune  184 000 
Totalt  1 637 000 

Finansieringsendringer fra 2023  
 

• Fra 2024 faller tilskudd fra Statsforvalteren bort 

Budsjett 2022 Prognose pr. 2022 
Driftsutgifter 693 000 676 000 
Lønnsutgifter  6 343 000 6 343 000 
Sum utgifter  7 036 000 7 144 000 
Tilskudd 2 188 000 2 188 000 
Refusjonsinntekter (ISF) 1 700 000 2 300 000 
Sum inntekter  3 888 000 4 488 000 
Total netto kostnad  3 274 000 2 656 000 
Kostnad kommunene  1 637 000 1 328 000 
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• Refusjonsinntektene (ISF) er høyere enn budsjettert og øker i samsvar med aktiviteten  
• Fra 2023 endres kostnadsfordelingen: Andelen som fordeles likt mellom kommunene blir 

30% og 70% fordeles etter befolkningstall. I prosjektperioden har 50% av den kommunale 
kostnaden vært fordelt likt mellom de 6 kommunene og 50% fordelt etter befolkningstall 

Økt ressursbehov 
• Status juni 2022 er at teamet har begrenset kapasitet i forhold til å ta inn nye pasienter. Det 

meldes fortsatt om personer som har behov for oppfølging av FACT-teamet.  
Forutsatt at alle kommuner deltar videre i samarbeidet, vil det være nødvendig med en 
ressursøkning. Behandling i FACT-teamet er ofte langvarig, og det begrenser muligheten til å 
ta inn nye pasienter fortløpende.  

• Det foreslås en økning med et årsverk i 2023. I oversikten under er det lagt inn økning av 
stilling og endringer i inntekter og kostnadsfordeling som beskrevet over.  
 

 
Budsjett med økning av en stilling og endringer i inntekter og kostnadsfordeling som beskrevet 
over:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Budsjett 2023 
og 2024 er 
korrigert med 
lønns- og 

prisvekst 3% 
 
 
Vurdering: 
Tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen i prosjektperioden viser at pasientene i stor grad er 
tilfredse med behandlingen de får fra FACT-teamet. Mange opplever å ha færre instanser å forholde 

Budsjett 2023 
 

Budsjett 2024 

Driftsutgifter 709 000 826 000 
Lønnsutgifter  7 265 000 7 483 000 
Sum utgifter  7 974 000 8 309 000 
Tilskudd -1 950 000 0 
Refusjonsinntekter (ISF) -2 300 000 -2 300 000 
Sum inntekter  -4 250 000 -2 300 000 
Total netto kostnad  3 825 000 6 009 000 
Kostnad kommunene  1 912 000 3 004 000 

Kommune  Sum pr. kommune 2023 
med økning av en stilling 

Sum pr. kommune 2024 
med bortfall av tilskudd 

Lillehammer kommune  818 000 1 285 000 
Gausdal kommune  250 000 392 000 
Nord-Fron kommune  239 000 376 000 
Øyer kommune  225 000 353 000 
Ringebu kommune  207 000 325 000 
Sør-Fron kommune  174 000 273 000 
Totalt  1 913 000 3 004 000 
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seg til og rapporterer at de ruser seg mindre. Dette er to av hovedmålene med etablering av FACT-
team. Den nasjonale evalueringen viser også til at brukere som er fulgt i 2 år har opplevd bedring på 
ulike områder i livet.  
 
Forskning viser at det å følge FACT-modellen systematisk har en innvirkning på gjennomføring og 
resultatet av behandlingen. 
FACT-team Sør-Gudbrandsdal jobber etter FACT-modellen og kommer i kontakt med personer som 
tidligere har hatt fragmentert behandling og oppfølging. Teamet jobber ambulant og sikrer også 
kontakt med pårørende og nettverk. Kommunene opplever at FACT-teamet bidrar med 
spesialkompetanse kommunene ikke har og at det blir et samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
som kommunene ikke har fra før. FACT-teamet har avdekket noen behov som også utfordrer 
kommunene på å legge til rette for tilpasset oppfølging etter behandling i FACT-team. 
Implementering av FACT-team vil gå over flere år og krever systematisk arbeid også internt i 
kommunene. FACT-team er en ny tjeneste for en målgruppe som det har vært vanskelig å gi et godt 
nok tilbud til gjennom ordinære tjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste.    
 
Det er en tydelig føring fra Helsedirektoratet om at FACT-team skal etableres i forpliktende 
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det har vært et godt samarbeid og god 
forankring i styrings- og driftsråd. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste har prioritert prosjektet 
og hatt et ønske om å utvikle noe nytt.  I dette samarbeidet har vi lyktes med å være likeverdige 
parter. Dette er et samarbeidstiltak som skiller seg ut i forhold til andre interkommunale 
samarbeidstiltak, fordi det inkluderer flere instanser og tjenestenivåer. Det omfatter både 
spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunale tjenester som her er organisert i en forpliktende og 
koordinert samhandling og tjenesteutøvelse både på pasient/bruker nivå og på systemnivå. 
 
Sykehuset Innlandets utviklingsplan og Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver behov for utvikling 
av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Helsefellesskap 
Innlandet prioriterer i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, spesielt samhandlingen mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste samt utvikling av tverrfaglige helseteam (som FACT-team er).  
 
Etablering av FACT-team har vært et utviklingsprosjekt og vil fortsatt i noen grad være det. FACT-
teamet jobber ambulant og tjenesten flyttes ut der hvor pasientene bor. I dette samarbeidstiltaket 
har derfor geografi og avstander en annen betydning enn i øvrige interkommunale samarbeid.  
Kostnadsfordelingen er også annerledes med 50 % finansiering fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunenes andel fordeles med 30 % fastledd og 70 % etter befolkningstall.  
 
Teamet bør ha en jobbspesialist i samsvar med modellen. Det er viktig for et FACT-team å ha en 
jobbspesialist integrert i teamet som dekker alle kommunene. Ut fra erfaringer i prosjektperioden må 
det være minimum 50% stilling. For å sikre denne funksjonen foreslås det at jobbspesialisten 
ansettes i FACT-teamet. En forutsetning for å ansette en jobbspesialist i FACT-teamet er et tett 
samarbeid med NAV som sikrer at jobbspesialisten får tilgang på nødvendig kompetanse og 
informasjon. NAV Lillehammer-Gausdal skal ha ansvar for dette samarbeidet, og sikre samarbeidet 
med øvrige NAV kontor i regionen.  
 
Endringene i kostnadsfordelingen mellom kommunene medvirker til at det blir en noe økt kostnad 
for Lillehammer kommune. For de øvrige kommunene vil kostnaden i 2023 bli på samme nivå som 
budsjett 2022. Det er drøftet alternative modeller for kostnadsfordeling, men konkludert med at det 
må være en modell som også ivaretar spesielle forhold ved aktiviteten. Det er også hentet inn 
informasjon om finansieringsmodeller for andre FACT-team.  
Det er sentralt for det videre arbeid å budsjettere med økning med 1 årsverk i 2023 bl.a. for å kunne 
ansette jobbspesialist. Økonomisk så blir den største endringen i 2024, da tilskuddet fra 
Statsforvalteren bortfaller. Det forutsettes at økningen innarbeides i de årlige budsjetter. 



  Sak 58/22 
 

 Side 18 av 25   
 

 
FACT-team er bygd opp over tid i et forpliktende samarbeid mellom partene. Det er en risiko for 
driften av teamet dersom en eller flere kommuner trekker seg fra samarbeidet. Det blir en 
økonomisk risiko for alle kommuner i samarbeidet og spesielt for vertskommunen og 
spesialisthelsetjenesten.   
I prosjektperioden har det vært oppsigelsestid på 1 år. En av deltakerkommunene gjorde et vedtak 
om å si opp samarbeidsavtalen i prosjektperioden. På bakgrunn av denne erfaringen er det 
nødvendig med et noe lengre tidsperspektiv for å finne bedre løsninger på utfordringer den enkelte 
samarbeidspart opplever. Derfor foreslås en oppsigelsestid på 2 år i samarbeidsavtalen. Det vil gi tid 
til nødvendig omstilling og forutsigbarhet for alle parter.   
 
Gjeldende samarbeids- og driftsavtale som regulerer kostnadsfordeling, myndighet og organisering 
revideres. Styringsråd videreføres i 3 år for å sikre og utvikle samarbeidet mellom kommunene, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Det etableres samarbeidsfora på tjenestenivå mellom kommunene, 
alle NAV kontorene og spesialisthelsetjenesten. Driften av FACT-team, organisering og 
samarbeidsavtale evalueres innen 1.juni 2025.  
 
Tjenestene i Øyer kommune ser at det potensielt kan være stor nytteverdi i FACT-teamet. Det har 
vært noen utfordringer i prosjektperioden, hvor forståelsen av gjenseskillet mellom kommunale 
tjenester, spesialisthelsetjenesten, og FACT-teamets rolle har vært tema. Arbeidet med felles 
forståelse for dette grenseskillet vil fortsette, og fokus på partenes likeverd i samarbeidet 
opprettholdes. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av erfaringene i prosjektperioden og i samsvar med føringer for utvikling av fremtidens 
helsetjenester, foreslår kommunedirektøren at FACT-team videreføres som et ordinært driftstiltak.  
Samarbeids- og driftsavtalen mellom kommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og NAV Lillehammer-
Gausdal revideres og det innarbeides endringer i samsvar med føringer og vedtak i denne saken.   
Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak fra alle samarbeidskommunene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team.          
                             
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 1.januar påfølgende år. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som vertskommune. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere tjenesteavtalen.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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TV-AKSJON 2022 - OPPFORDRING TIL BIDRAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1520     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 01.08.2022 - oppfordring til bidrag til  
TV-aksjonen 2022 Leger Uten Grenser. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å bevilge kr 25.000,- til årets TV-aksjon, dette 
tilsvarer ca. kr 5,- pr innbygger. Utgiften dekkes av Formannskapets bevilgningspost. 
 
Saksutredning: 
Statsforvalteren har i brev av 01.08.2022 sendt en oppfordring til bidrag fra kommunene til 
årets TV-aksjon. 
 
I brevet fra Statsforvalteren i Innlandet 01.08.2022 står det bl.a.: 
TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og 
medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.  
 
Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det 
om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å 
forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den 
sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi 
vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og helsehjelp. I samarbeid med 
forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle 
medisiner mot glemte, dødelige sykdommer. 
  
For TV-aksjonen 23. oktober 2022 har kommunestyret i KST-sak 57/22, 19.05.2022 delegert 
organisering og gjennomføring av årets TV-aksjon til kommunedirektør. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å bevilge ca. kr 5,- pr innbygger, avrundet til kr 
25.000,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
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Øyer kommune bevilger kr 25.000,- til årets TV-aksjon Leger Uten Grensers arbeid for å gi 
livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 155.000,- til kr 130.000,-. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - FSK 20.09.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/2573     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING  13.06.2022 - HAFJELL KVITFJELL ALPIN AS 
PROTOKOLL ÅRSMØTE 31.05.2022 - ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE 
ÅRSMELDING 2021 - ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE 
GENERALFORSAMLING 20.04.2022 - GRANRUD MOEN BORETTSLAG 
ÅRSMELDING 2021 - GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 23.06.2022 - HAFJELL NASJONALANLEGG AS 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 30.06.2022 - HAFJELL IDRETT AS 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 13.05.2022 – IKOMM AS 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 08.06.2022 - GUDBRANDSDAL INDUSTRIER 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 27.04.2022 – GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS 
PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 02.05.2022- INNLANDET REVISJON IKS 
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 11.05.2022 -  INNLANDET ENERGI HOLDING 2022 
PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.02.2022 - NOK. GJØVIK  
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 19.05.2022 - ØSTNORSK FILMSENTER AS  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: K54  
Arkivsaksnr.: 22/2198     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra NVE om krav om vilkårsrevisjon inkludert , datert 13. juni 2022 
Sak fra Øyer Fjellstyret i brev av 26. august 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Moksa Overvåking 
2021» fra Statsforvalter i Innlandet  
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018» 
fra Fylkesmannen i Innlandet  
Rapport «Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune» fra 
Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum 
 
 
Sammendrag: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene fra Gudbrandsdal sportsfiskeforening, og har sendt spørsmålet til Øyer 
kommune om kommunen vil fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkårene. Det er 
utfordringer med minstevannføring i nedre del av Moksa, laveste reguleringshøyde på 
Vålsjøen som forårsaker kritisk lave oksygennivåer i Vålsjøen vinterstid, som kan føre til 
fiskedød. Kommunedirektøren tilrår at det fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkårene 
for Moksa, knyttet til laveste regulerte vannstand for Vålsjøen og Moksa nedre til. 
Gudbrandsdal Energi (GE) er konsesjonshaver i Moksa, og Øyer kommune eier en andel av 
GE. Dersom konsesjonsvilkårene endres, kan det gå ut over inntektspotensialet til GE, og 
med det til Øyer kommune. Kommunedirektøren tilrår likevel at det blir stilt krav om en 
revisjon av konsesjonsvilkårene inkludert manøvreringsreglementet knyttet til enkelte deler 
av Moksa-vassdraget. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har henvendt seg til Øyer kommune etter å ha 
mottatt krav om vilkårsrevisjon for Moksa. Det er Gudbrandsdal sportsfiskeforening (GSFF) 
som har fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa kraftverk. Dette knytter 
seg til minstevannføring, omløpsventil og forhold for fisk. Det er strekningen mellom Moksa 
kraftverk i Tretten sentrum og ned til Lågen som kravet fra GSFF. 
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NVE viser til Retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsregulering, der det 
står at krav om vilkårsrevisjon normalt bør fremmes og koordineres gjennom kommunene. 
 
NVE ber Øyer kommune om en kort redegjørelse for hvorvidt det ønskes å fremme 
revisjonskrav og om kommunen har krav ut over det som GSFF har fremmet. Slike krav kan 
baseres på allmenne interesser. 
 
Kommunedirektøren har bedt om utsatt frist i forhold til de frister NVE hadde satt, slik at det 
er tid til politisk behandling av saken. 
 
Øyer Fjellstyre har i møte 24. august vedtatt krav om vilkårsrevisjon for Moksa kraftverk. Det 
er da forholdene for fisk i de regulerte vannene og bekkene imellom disse i 
statsallmenningen som opptar fjellstyret. 
 
Om kravene: 
Kravene fra GSFF knytter seg til strekningen fra Moksa kraftverk og ut i Lågen. GSFF mener 
det er dårlige forhold for fisk på strekningen, og at dette forverres av manglende krav til 
minstevannføring og at en omløpsventil ute av drift. Dette understøttes av rapport «Bedre 
bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Moksa Overvåking 2021» utgitt av 
Statsforvalteren i Innlandet. Denne rapporten beskriver forholdene for fisk, og 
dokumenterer også konsekvensene av at omløpsventilen ikke fungerte ved en driftsstans 7. 
september 2021.  
 
Kravene fra fjellstyret knytter seg til vannene i fjellet. Og da særlig til Vålsjøen. Fjellstyret 
mener laveste regulerte vannstand (LRV) er for lav til at fisk kan greie seg. Det pekes også på 
at lav vannstand i magasinene gir utfordringer for fisken for at den skal komme seg opp i 
gytebekkene. Fjellstyret har gjort utbedringstiltak i flere bekker for å bedre gyteforholdene. 
Fjellstyret er særlig opptatt av forholdene for fisk i Vålsjøen. De peker på at rapporter viser 
at oksygennivået i vannet på senvinteren er lavt. De mener det må sees på at LRV kan heves. 
Fjellstyret mener det også kan sees på høyeste regulerte vannstand (HRV) kan økes, slik at 
potensialet for lagring av vann ikke reduseres. 
 
Fakta 
VannNett (vann-nett.no) viser miljøtilstand på vann og bekker i Norge. Det økologiske 
potensialet for Vålsjøen, viser godt potensiale. Men det viser noen elementer i tillegg, og her 
er fisk faglig vurdert til å være moderat og endring av reguleringshøyde som svært dårlig. 
Dette blir utdypet i rapporter som vises til under. 
 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Moksa Overvåking 
2021» fra Statsforvalteren i Innlandet tar for seg Moksa fra utløpet av kraftanlegget og ut i 
Lågen. Den viser lav tetthet av ungfisk. Den dokumenterer også en stopp i kraftverket høsten 
2021, som stopper tilførselen av vann til nedre del av Moksa i noen timer. Det antas i 
rapporten at en betydelig mengde ørretyngel gikk tapt som følge av stranding. 
 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018» 
fra Fylkesmannen i Innlandet tar for seg Goppollvatnet, Djupen, Grunnvatnet, Vålsjøen og 
Moksa. Tre av de fire vannene ble vurdert til tilstandsklasse god med hensyn til fisk i henhold 
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til vannforskriften. Det bemerkes for Vålsjøen at dette er til tross for at store arealer 
tørrlegges og det er lite oksygen i vannet om vinteren. I Vålsjøen tørrlegges det store 
områder vinterstid, og det er igjen tre begrensede og atskilte bassenger. I særlig to av disse 
er det funnet så lave oksygenkonsentrasjoner vinterstid at den er dødelig for ørret. Likevel er 
det en god tetthet av ørret i Vålsjøen.  For Goppollvatnet er tilstandsklassen moderat med 
hensyn til fisk. I Goppollvatnet er det fortsatt utsetting av fisk, og gyteforholdene er ikke 
gode nok til at produksjonen kan opprettholdes alene. Det pekes på overløp til Goppollåa 
først skjer når Goppolvatnet er fullt. Dette skjer trolig ikke så ofte, da det er lite spor av 
vannføring i Goppollåas øvre del. Nedre del av Goppollåa er en viktig gytebekk for 
Grunnvatnet.  
 
Rapport «Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune» fra 
Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum viser det som det henvises til om 
oksygeninnhold i Vålsjøen på vinteren. Det er også gjort dybdekartlegging, som viser at det 
er begrensede områder fisken har tilgjengelig på vinteren. Det er flere terskler i Vålsjøen. 
Ved LRV er vandringsmuligheten mellom de borte, og det er særlig i de to tersklene nærmest 
demningen at oksygeninnholdet i vannet er lavest. Rapporten karakteriserer 
overlevelsesforholdene som marginale.  
 
Vurdering: 
Øyer kommune er bedt redegjøre for om det ønskes å fremme revisjonskrav og om 
kommunen har andre krav. Det er gjort rede for en del i rapporten som omhandler ulike 
deler av det regulerte Moksavassdraget, med de tilhørende magasinene i Øyerfjellet. 
Tilstandsklassen for fisk er satt til god for tre av fire vann, og moderat for Goppollvatnet. Ut 
over dette er det avdekket noen deler som kan gi grunn til bekymring. Det gjelder særlig 
Vålsjøen og nedre del av Moksa, men også Goppollåa som ikke har tilstrekkelig vannføring i 
øvre del. 
 
Nedre del av Moksa har ikke krav om minstevannføring, men GE har sørget for at det er vann 
der. Siste årene har omløpsventilen, en ventil som leder vann ut forbi kraftverket ved 
driftsstans i kraftverket, vært ute av drift. Kommunedirektøren ser klart behovet for 
minstevannføring i nedre del av Moksa. Dette er gyteelv for storørret, en regionalt viktig art. 
 
Reguleringshøyden i Vålsjøen har vært et tema mange ganger etter at LRV ble redusert med 
0,5 m. Det er påvist dårlige forhold for fisken, selv om den klarer seg overraskende bra. Det 
er trolig små marginer som gjør at det går bra, og det bør sees på om det er mulig å bedre 
dette. Det bør utredes om LRV kan heves, men også om det er mulig å heve HRV, slik at det 
på måten ikke blir redusert netto vannlager. En heving av LRV vil gi mer vann for fisken på 
vinteren, og da trolig også bedre oksygenforhold. Da vil fisken kanskje kunne vandre mellom 
de ulike tersklene i Vålsjøen. 
 
Goppollåa har liten og ingen vannføring i øvre del. Dette hindrer fisk fra Goppollvatnet og gå 
ned i elva, og hindrer vandring av fisk helt opp fra Grunnvatnet. Det bør derfor sees på om 
det er mulig å få vannføring større deler av året. 
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Fiske i fjellvannene er en del av bruksretten i allmenningen, og en del av friluftstilbudet i 
kommunen. Det er viktig for kommunen at fiske i fjellvannene blir ivaretatt. Det er en lokalt 
viktig naturverdi å ta vare på. 
 
For Gudbrandsdal Energi (GE) vil det være en usikkerhet knyttet til en revisjon av 
konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet. GE har i møte med kommunedirektøren 
uttrykt at de mener de endringene GSFF ønsker kan endres uten en revisjon av 
konsesjonsvilkårene, ev. med en endring av manøvreringsreglementet. GE vil sette inn en ny 
omløpsventil i kraftverket for å sikre vannføring ut i Lågen. Om denne er tilstrekkelig stor nok 
er ikke avklart. Dersom vannmengdene som kan brukes i kraftverket reduseres, vil det bety 
reduserte produksjonsinntekter. Reduserte inntekter for GE, kan bety reduserte inntekter fra 
GE for Øyer kommune også.  
 
Kommunedirektøren kan ikke si noe sikkert om konsekvensene av en revisjon av 
konsesjonsvilkårene for GE, men kan ikke se at det skal ha uante konsekvenser for GE om 
det blir en revisjon knyttet til de punktene som er påpekt i saksframlegget. Det er viktig for 
kommunen å få vurdert de områdene som det er påpekt i saksframlegget. 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommune fremmer krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene knyttet til forholdene for fisk i nedre del av Moksa, fra utløpet fra 
kraftstasjonen til utløpet i Lågen, inkludert minstevannføring. Videre vurdere LRV for 
Vålsjøen, og vannføring i Goppollåa. Dersom det skal gjøres noe med LRV for Vålsjøen, 
mener kommunedirektøren at også HRV bør vurderes samtidig.  
 
Det er konsesjonsvilkårene som er beskrevet at skal vurderes revidert. I tilknytning til 
konsesjonsvilkårene er det også fastsatt et manøvreringsreglement. Det er i dette 
reglementet noen av utfordringene kan løses, og må også bli en del av revisjonen av 
konsesjonsvilkår. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa, inkludert 
manøvreringsreglementet. Gudbrandsdal sportsfiskeforenings krav støttes. Det kreves 
vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste reguleringshøyde i 
Vålsjøen og mer kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollvatnet. 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 


