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BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020 
 
 

Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1604     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til beredskapsplan for Øyer kommune 2017 – 2020. 
 
Sammendrag: 
I denne saken inviteres kommunestyret til å vedta beredskapsplan for Øyer kommune  
2017 – 2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunene har de siste årene fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging av 
kriser. Det kommer ikke bare av at lovverket er blitt styrket på beredskapsfeltet, men også 
på grunn av en rekke store uønskede hendelser. Ikke minst ser det ut til at klimabaserte 
hendelser kommer hyppigere og er mer intense enn vi tidligere har regnet med. 
 
Det ble foretatt en omfattende revisjon av beredskapsplanen våren 2012 og rådmannen har 
med utgangspunkt i denne gjort noen endringer. Endringene går i stor grad ut på 
konkretisering og klargjøring av de ulike rollene i beredskapsarbeidet, samt er det gjort noen 
endringer på bemanning i kriseledelsen for at sammensetningen i ledelsen skal bli mer 
hensiktsmessig. Det er i tillegg foreslått en endring i fullmakten til ordfører under kapittel 
7.2 i planen. Forslaget er at rammen som kan disponeres til nødvendige tiltak økes fra en til 
tre millioner kroner. Dette for å forhindre at spørsmål om ressursbruk vanskeliggjør eller 
forsinker krisehåndteringen. 
 
Vurdering: 
Denne planen er ment til å være overordnet. Det betyr at den tar for seg hendelser som må 
håndteres på overordnet nivå. Erfaringene tilsier at Øyer kommune har en kompetent 
organisasjon der de aller fleste uønskede hendelser håndteres på enhetsnivå. Det er 
hendelser som går utover det den daglige beredskapen kan møte som skal dekkes av 
kommunens beredskapsplan. 
 
Det er stadig behov for små justeringer i planen, for eksempel knyttet til skifte av personer i 
administrasjonen. Rådmannen bør derfor gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre 
endringer i planen ved behov. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
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GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS): Eierstyringsdokument revidert utkast 25.04.2017, vedlagt  
GE AS sin strategiplan «Det digitale GE mot 2022» (vedtatt i styret 16.02.2017). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes eierpolitikk 2016 – 2019 (K-sak 72/16, møte 25.08.2016). 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt 
eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
 
Saksutredning: 
Eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
Styret i GE AS behandlet eierstyringsdokumentet i møte 12.05.2017 og gjorde følgende 
vedtak: «Styret har gjennomgått revidert utkast til eierstyringsdokument og dette 
oversendes eierne for deres saksbehandling.» 
 
Utkastet er oppdatert i forhold til endringer som følge av revidert strategiplan i konsernet, 
vedlegg til eierstyringsdokumentet. Dette gjelder spesielt markedsverdien på selskapet som 
er økt fra 805 til 903 mill kr, en økning på 12,2 % fra 2013. Avkastningskravet er satt til 6 %, 
mot tidligere 7 %.  Kravet er et gjennomsnitt for konsernet, med relativt store variasjoner 
mellom de forskjellige delene. Ellers er det foretatt fakta-oppdateringer og mindre språklige 
forbedringer. 
 
Strategiplan «Det digitale GE mot 2022», vedtatt i styret 16.02.2017. 
Strategiplanen er vedlegg til eierstyringsdokumentet og skal ikke tas stilling til i 
kommunestyret. I strategiplanen ligger blant annet konsernets treårige-utbytteplan, 3 % av 
selskapets fastsatte verdi på 903 mill kr. Med 30 % eierandel gir dette et årlig utbytte for 
Øyer på 8,1 mill kr for regnskapsårene f.o.m. 2016 t.o.m. 2018. 
 
Vurdering: 
GE AS sitt eierstyringsdokument er godt forankret i prinsippene i Øyer kommunes 
eierpolitikk. Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til revidert utkast 25.04.2017. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN 
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1428     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har blitt bedt om å vurdere offentlig fyrverkeri til nyttårsfeiring i Øyer og 
Tretten. 
 
Saksutredning: 
Ordfører har gjentatte ganger fått oppfordring om at Øyer kommune bør ta ansvar for et 
offentlig fyrverkeri ved nyttårsfeiring. Argumentene for en slik ordning er å redusere 
ubehaget for tamme og ville dyr, og å redusere sjansene for skader ved privat 
fyrverkeribruk. I Øyer kommune er det ikke gjort noen begrensninger i regelverket for bruk 
av fyrverkeri. Nyttårsaften kan fyrverkeri avfyres mellom kl. 18.00 og 02.00 uten videre 
søknad, forutsatt at alle andre bestemmelser er innfridd. All bruk av fyrverkeri utover dette 
må søkes og varsles. 
 
Det argumenteres videre med at et slikt offentlig opplegg vil kunne være en måte å bygge 
sterkere tilhørighet i bygda, og en fin måte å vise samhold på. Det oppfordres også at 
private enkeltpersoner, lag og foreninger, samt næringsliv bidrar til å utvikle et slikt opplegg. 
 
Administrasjonen har innhentet erfaringer fra tilsvarende opplegg fra Ringsaker kommune, 
samt prisoverslag for profesjonelt fyrverkeri. 
 
Vurdering: 
Forslagsstiller foreslår at det etablereres minst 2 steder for oppskyting, 1 i hvert sogn, hvor 
flest mulig kan ha glede av fyrverkeriet. Ringsaker kommunen har organisert sine 
oppskytingssteder sentralt i Moelv og Brumunddal. I Øyer ville det derfor være 
hensiktsmessig å etablere utskyting fra f.eks. idrettsplassene på Granrudmoen og Stav. 
Ringsaker kommunes erfaring er at befolkningen som bor nærmest utskytingsstedene 
benytter seg av tilbudet, men at privat oppskyting av fyrverkeri ikke har blitt nevneverdig 
redusert. Effekten av slik offentlig organisering vil for f.eks. hyttefeltene i Hafjell neppe føre 
til redusert privat bruk av fyrverkeri. 
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Fyrverkeri og pyroteknikk er i utgangspunktet farlig, og bør overlates til profesjonelle 
fagfolk. Å samle sammen private bidrag til et felles fyrverkeri vil ikke nødvendigvis føre til en 
bedre opplevelse av makeringen. Administrasjonen har innhentet prisoverslag fra 
leverandør av pyroteknikk og fyrverkeri Engelsrud NFI Fyrverkeri AS. Pris for fyrverkeri med 
varighet 6-7 minutter ligger på kr. 65 000,- + mva, dette må da ganges opp med 2. 
Leverandør står da for alt tilleggsarbeid i form av tillatelser, forsikring og bemanning.  
 
Med tanke på Øyer kommunes utstrekning og geografiske forutsetninger synes rådmannen 
det vil være lite samlende å bruke offentlige midler på fyrverkeri som kun et fåtall av 
kommunens innbyggere kan se og ha glede av. Og opprette flere oppskytingssteder enn de 2 
nevnte vil øke utgiftene mer enn antall innbyggeres opplevelse. 
 
Etter en total vurdering kan ikke rådmannen stille seg bak et slikt forslag verken av 
økonomiske eller sikkerhetsmessige årsaker. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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X-GAMES HAFJELL 
UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Henvendelse fra Hafjell Alpinsenter AS til ordfører om finansiering av halfpipe i Hafjell til 
bruk under X Games 2018, datert 22.6.17 
 
Sammendrag: 
Hafjell Alpinsenter AS ber Øyer kommune vurdere finansiering av halfpipe til bruk under  
X-Games 2018 og framover. Rådmannen anbefaler at Øyer kommune ikke bidrar til slik 
finansiering. 
 
Saksutredning: 
X Games Norge ved SAHR Production har besluttet å fortsette samarbeidet med Hafjell 
Alpinsenter for 2018. Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Øyer kommune 
stiller seg positive til videre utvikling av X Games i Øyer og Hafjell.  
 
Det er ønskelig at X Games kan tilby halfpipe-øvelser i 2018, og i den sammenheng har det 
kommet henvendelse fra Hafjell Alpinsenter til Øyer kommune om mulige bidrag til 
finansiering av et slikt anlegg. Hafjell Alpinsenter har lagt beregninger fra YOG Lillehammer 
2016 til grunn for finansieringsbehovet, og med noen justeringer kommet fram til et 
finansieringsbehov på mellom kr. 2 og 3 millioner. 
 
Vurdering: 
Et halfpipe-anlegg i Hafjell vil styrke attraktiviteten til alpinsenteret både som profesjonell 
arena og som uformell aktivitetsarena. I forbindelse med at Hafjell fikk status som 
nasjonalanlegg for tekniske disipliner, og at Hafjell Freepark ble opprettet til YOG 
Lillehammer2016, ble driften av disse 2 anleggene skilt ut i egne selskaper.  
 
Et halfpipe-anlegg slik det er planlagt i dag vil ikke fysisk ligge innenfor de arealene som 
nasjonalanlegget eller Hafjell Freepark disponerer. Om Hafjell Alpinsenter ønsker å avstå 
areal til f.eks. Hafjell Freepark, kan de stå som søker av spillemidler til anlegget. 
Tilskuddssatsen på en slik søknad vurderes særskilt av Kulturdepartementet. En slik søknad 
vil likevel måtte regne med å gå inn i kommunens prioriteringsliste, og etter årets 
søknadsbehandling ville den i beste fall havne på 8. prioriteringsplass. Tildeling vil da skje 
tidligst om 3-4 år. 
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Det kan også være aktuelt å søke Innovasjon Norge om midler til utvikling av et slikt anlegg, 
uten at administrasjonen i Øyer kommune har gått dypt inn i en slik mulighet.  
 
Regjeringen ved Kulturdepartementet har lyst ut egne midler til nyskapende 
aktivitetsarenaer. Det har i prosessen vært foreslått at Øyer kommune kan stå som søker av 
slike midler til finansiering av halfpipe-anlegg, men dette fordrer at kommunen da eier og 
drifter anlegget i 20 år. Det er ikke en aktuell problemstilling. 
 
Øyer kommune ser verdien av å ha X Games i Hafjell, og den oppmerksomhet som blir 
reiselivet til gode gjennom mediaeksponering, og vil bidra til å legge til rette for utvikling av 
produktet. 
 
Øyer kommune kan bevilge egne investeringstilskudd til halfpipe-anlegg, men rådmann vil 
ikke tilrå dette med tanke på den økonomiske situasjon Øyer kommune for tiden er i.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER 
 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/1380     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Øyer og Tretten kirkelige råd om støtte til lønnsmidler til 50 % stilling diakon, av 
19.6.17. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har vurdert henvendelse fra Øyer og Tretten kirkelige råd, og anbefaler at 
økning av tilskudd vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018. 
 
Saksutredning: 
Øyer og Tretten kirkelige råd ber om at driftstilskuddet fra Øyer kommune økes med kr. 
150 000 fra 2018. Dette skal dekke halvparten av lønnsutgiftene til en 50 % diakonstilling, og 
det forutsettes at Hamar bispedømme dekker resten av lønnsmidlene. 
 
Det er i forbindelse med at det skal ansettes ny sokneprest for Øyer og Tretten i 2018 at 
behovet for en diakon melder seg. Diakon vil kunne avlaste prestens arbeidsmengde på flere 
områder; ungdomsarbeid, institusjonsarbeid og generelt sorgarbeid. På de 2 første 
områdene vil dette også kunne avlaste, eller helst berike, kommunens tilgjengelige 
ressurser.  
 
Vurdering: 
Øyer og Tretten kirkelige råd legger fram en oversikt over antall årsverk, kirker og 
kirkegårder i kommunene i Sør- og Nord-Gudbrandsdalen prosti. Denne bekrefter at Øyer og 
Tretten er lavt bemannet sett mot innbyggertall. 
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har i dialogmøte med ordfører og rådmann lagt fram sin 
bekymring for utviklingen og det økonomiske handlingsrommet i framtiden. 
 
Øking av driftstilskuddet til Øyer og Tretten kirkelige råd ses i sammenheng med Øyer 
kommunes behandling av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 



  Sak  60/17 
 

Side 13 av 25   

SALG AV KOMMUNAL GRUNN  - STRØMSHUGUVEGEN 24 MED TILLEGGSAREAL 
 
 

Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1629     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Verditakst – fast eiendom, Strømshuguvegen 24 
2. Kartskisse – aktuelt areal 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 81/16 -  2012B Øyer Sentrum Vest - planforespørsel 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret bes ta stilling til eventuelt salg av tomtegrunn i henhold til kartskisse i 
vedlegg to. Saken legges frem med tre alternative forslag til innstilling. Rådmannen tilrår at 
eiendommen legges ut for salg på det åpne markedet og selges til høyeste bud. 
Tilleggsbevilgning til ny driftsstasjon som følge av salget legges frem som egen sak til 
kommunestyret. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunnen for saken er et initiativ fra Handelsbygg  AS som har til hensikt å fremme 
detaljreguleringsplan, jfr. plan- og bygningslovens § 12-1 for næringsutvikling i Øyer 
sentrum, på vestsiden av E6 i henhold til vedlagte kartskisse.  Området søkes utviklet med 2 
– 3 store leietakere/kjedebutikker innenfor detaljhandel og plasskrevende handel, utformet 
som frittstående butikker med egne innganger.  
 
Handelsbygg AS fremmet høsten 2016 planspørsmål for å få kommunens administrative og 
politiske vurdering av om igangsetting av arbeidet kunne tilrås og hvilke føringer som skulle 
gis for planarbeidet i tidlig fase.  Planforespørselen ble behandlet av kommunestyret den 
29.september 2016 der følgende vedtak ble fattet: 
 
«Kommunestyret vil med bakgrunn av planspørsmål fra Handelsbygg AS anbefale planarbeid 
for området igangsatt med følgende veiledende føringer for det videre planarbeidet: 

- Planen skal finne en omforent løsning og avklare fremtidig byggegrense mot øst mot 
E6 som blant annet går gjennom bygningsmasse ved ESSO og videre langs 
avkjøringsrampe til E6 med 50 m byggegrense. 

- VEG 
Kommunestyret foreslår en ny veg lagt mot elva som avgrensning av byggeområdet. 
Planforslaget må inneholde trafikksikker bro-/vegløsning for gang- og sykkeltrafikk 
mellom Øyer sentrum øst og Øyer sentrum vest. 

- GRØNNSTRUKTUR/VEGETASJONSSONER 
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Området skal underdeles med vegetasjonssoner som deler opp arealene og skiller 
bensinstasjon, bevertning mv fra forretningsarealer og som definerer 
eiendomsstrukturen. 

- UBEBYGDE AREALER/ÅPNE AREALER 
Store ubebygde arealer som parkering mv skal deles opp og beplantes 

- Adkomstveger og fellesområder utvikles i et privat/offentlig samarbeid med tanke på 
opparbeiding/drift mv. 

- BEBYGGELSE 
Bebyggelsen skal speile lokal materialbruk, byggetradisjoner og orienteres mot 
omgivelsene med aktive fasader mot fellesområdet mot Lågen.  
Bebyggelsen må dimensjoneres og bygges med tanke på bebyggelse i minimum 2 
etasjer. 
Bebyggelsen skal oppføres med lavt klimagassavtrykk. 
Bebyggelsen skal vurdere fornybare energiløsninger; solenergi, biovarme, geovarme 
mv. 

- REGULERINGSFORMÅL 
Området skal reguleres med tanke på funksjonsblanding; ulike reguleringsformål 
som sikrer og legger opp til variert funksjonsinnhold i bebyggelsen.  
Det lages en helhetlig reguleringsplan for det angjeldende området. 
Opparbeidelse av tursti/friluftsområder i hele området må ivaretas i reguleringsplan. 

 
Som et ledd i realisering av planspørsmålet er det kommet en henvendelse fra Handelsbygg 
AS knyttet til kjøp av grunn. Aktuelt område ligger mellom E6 og Lågen i Øyer sentrum og 
har adkomst fra Hunderfossvegen fv 319. 
 
På den aktuelle tomta ligger Øyer kommune sin driftsstasjon som opprinnelig var 
kommunens renseanlegg for avløp, nå benyttet som verksted og som lager. Driftsstasjonen 
inneholder også infrastruktur for drift og overvåkning av vann og avløpsnettet. 
 
I henhold til vedlagte verditakst er normal markedsverdi for driftsstasjonen med tilhørende 
tomt seks millioner kroner.  
 
Handelsbygg AS ønsker også å kjøpe noe tilleggsareal. Det er foreløpig ikke innhentet takst 
på dette tilleggsarealet, dette må gjøres før et eventuelt salg. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret var i sitt vedtak fra 29.september positive til igangsetting av planarbeid for 
dette området. Planarbeidet lar seg ikke realisere uten at Øyer kommune selger aktuelt 
areal.  
 
Ved salg av driftsstasjonen med tilhørende tomt vil det være behov for å flytte 
driftsstasjonen inkludert infrastruktur til annet egnet sted i kommunen. Aktuell plassering er 
blant annet Tingberg industriområde. Det ble utarbeidet skisseprosjekt med tanke på 
flytting av driftsstasjon i desember 2016. Kostnadsoverslag for driftsstasjonen inkludert 
personalgarderober/oppholdsrom, verksted, garasjer og vannuttak er kroner 10,6 mill ekskl. 
mva. I tillegg kommer tapte inntekter fra salg av tomter på Tingberg industriområde på 
kroner 940.000, samt flytting av driftsovervåkning på ca 1,1 millioner kroner ekskl. mva. 
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Totalt kostnad for ny driftsstasjon på Tingberg industriområde er ca 12,7 millioner kroner 
ekskl. mva. 
 
Bygging av ny driftsstasjon må sees i sammenheng med eventuelt nytt renseanlegg på 
Tretten som konsekvensutredes høsten 2017. Kostnadsoverslaget over kan derfor bli endret 
som en følge av dette. 
 
Det er sannsynlig at selvkost VA må ta en del av investeringskostnaden knyttet til bygging av 
ny driftsstasjon på grunn av hevet standard og bedre tilrettelagt bygg og dermed reduserte 
driftstutgifter. 
 
Det er viktig at Øyer kommune følger ESA – retningslinjene ved et eventuelt salg. 
Retningslinjene oppstiller to prosedyrer for salg av eiendom: 

- Salg etter budrunde 
- Salg til takst 

 
Ved et eventuelt salg etter budrunde må kommunestyret ta stilling til akseptabel pris.  
 
Nyetablering av store kjedebutikker kan ha mange positive sider for lokalsamfunnet. Ved 
gjennomføring av slike prosjekter investeres det i tomtekjøp, grunnarbeider og bygg. Lokale 
og regionale leverandører kan tilkomme betydelige kontrakter og leveranser, slik at 
prosjektene får svært positive lokale «ringvirkninger». Nye lange leiekontrakter på 10 – 15 
år sikrer mange arbeidsplasser i en like lang periode. Det aller viktigste er at innbyggerne i 
Øyer Kommune og turister/tilreisende/gjennomreisende får et vesentlig bedre 
handelstilbud enn hva de har i dag. Dette vil kunne øke og styrke handelen lokalt og 
redusere handelslekkasje til Lillehammer området.  
 
Alternativ 1 
Kommunestyret vedtar salg av eiendom ihht vedlagte kartskisse til antatt markedsverdi i 
innhentet takst. 
 
I henhold til ESA – retningslinjene kan kommunen velge å selge eiendom til takst. Dersom 
Øyer kommune ønsker en endring av dette området er det sannsynlig at antatt 
markedsverdi på denne eiendommen er for høy til at det vil lønne seg å utvikle området. 
Rådmannen mener at det mest hensiktsmessige er å prøve et salg på det åpne markedet og 
tilrår derfor ikke dette alternativet. 
 
Alternativ 2 
Kommunestyret vedtar salg av eiendom ihht vedlagte kartskisse til markedsverdi. Det 
forutsettes at eiendommen omsettes på det åpne markedet og selges til høyeste pris.  
Dersom høyeste bud avviker fra antatt markedsverdi i innhentet takst skal budet godkjennes 
av kommunestyret. Tilleggsbevilgning til ny driftsstasjon legges fram som egen sak til 
kommunestyret. 
 
Salg av Strømshuguvegen 24 vil føre til behov for flytting av driftsstasjonen med tilhørende 
infrastruktur. Det vil derfor være behov for tilleggsbevilgning av investeringsmidler til dette. 
Rådmannen mener at det kan være aktuelt å akseptere en lavere pris enn verditakst, da 
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synergieffektene av en utvikling av området kan være så vidt store.  Rådmannen foreslår 
derfor alternativ 2 som innstilling. 
 
Alternativ 3 
Kommunestyret vedtar ikke salg av eiendom ihht vedlagte kartskisse 
 
Alternativet innebærer at planene for området ikke kan realiseres og vil være i konflikt med 
kommunestyrets tidligere vedtak om anbefaling om igangsetting av planarbeidet for 
området. Rådmannen anbefaler derfor ikke dette alternativet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar salg av eiendom i henhold til vedlagte kartskisse til markedsverdi. 
Det forutsettes at eiendommen omsettes på det åpne markedet og selges til høyeste pris.  
Dersom høyeste bud avviker fra antatt markedsverdi i innhentet takst skal budet 
godkjennes av kommunestyret. Tilleggsbevilgning til ny driftsstasjon legges fram som egen 
sak til kommunestyret. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
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REGIONALT BRUKERUTVALG NAV 
 
 

Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1656     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokumenter: 
Retningslinjer for brukermedvirkning  
 
Saksopplysninger: 
NAV Oppland v/avdelingsdirektør har henvendt seg til  NAV leder i Øyer med spørsmål  om 
etablering av regionalt brukerutvalg.  Avdelingsdirektør leder brukerutvalget for  NAV 
Oppland og er av NAV direktør tillagt et ansvar for at det er på plass velfungerende 
brukerutvalg på kommunalt /regionalt nivå. Lillehammer og Gausdal kommuner har felles 
brukerutvalg og NAV Oppland har ønske om å få etablert et felles  brukerutvalg for 
Lillehammer regionen som også dekker NAV Øyer. 
Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i lov om Arbeids og velferdsforvaltningen § 
6. 
«Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å 
uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.» 
NAV har utarbeidet retningslinjer for brukermedvirkning på direktorats-, fylkes-  og lokalt 
nivå.  
Mht. sammensetning framgår følgende: «Brukerutvalgene skal bestå av representanter for 
landsdekkende brukerorganisasjoner. Arbeidsgivere og bedrifter kan være representert i 
brukermedvirkningsfora, enten ved faste representanter eller ved representanter som tiltrer 
utvalget ved behandling av saker som gjelder gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken.» 
Det er følgende føringer for brukermedvirkning på lokalt nivå: 
«Brukermedvirkning skal være formalisert også på lokalt nivå og skal være nedfelt i lokal 
samarbeidsavtale.  En fast arena for brukermedvirkning på lokalt plan skal sikre at lokalt nivå 
får tilbakemeldinger om hvordan brukerne opplever tjenestene og derigjennom bidra til 
utvikling av det lokale tjenestetilbudet.»…Interkommunalt samarbeid for å sikre formalisert 
brukermedvirkning kan avtales.» 
 
Brukermedvirkning på systemnivå er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom NAV Oppland og 
Øyer kommune og det framgår at brukerutvalget skal bestå av representanter fra lokalt 
næringsliv, brukerorganisasjoner/representanter fra brukerne.  NAV Øyer etablerte et 
brukerutvalg ved oppstart av kontoret i 2009.  
I følge NAV Oppland er det våren 2017 registrert 12 lokale/ regionale brukerutvalg i fylket,  
men flere har vært «sovende». NAV Oppland anfører flg. «Vår etat er i utvikling og vi har 
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sett behovet for å endre sammensetningen av deltakere for å få bistand til å nå våre mål om 
bedre brukermøter og flere i arbeid»  
 
Flere steder i fylket er det nå etablert regionale brukerutvalg. Det gjelder bl.a. Midt-
Gudbrandsdal  og  Nord-Gudbrandsdal . 
I det regionale brukerutvalget for Lillehammer og Gausdal sitter for tiden følgende 
representanter: 

 NHO v/  direktør for Gudbrandsdal industrier Jan Skrefsrud 

 LO  v/ Jan Wiggo Hageløkken,  

 Oppfølgingstjenesten Oppland fylkeskommune v/  Espen Larsen  

 Karriere Oppland Lillehammer regionen v/ Arild Bjørkøy 

 Lillehammer læringssenter v/ John Amundsen , 

 Unge Høyre v/ Vebjørn Bjørlo 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lillehammer - 1 representant  

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  i Gausdal  -  1 representant   
For tiden leder NAV leder i Lillehammer møtene. Det er halvårlige møter. 
 
Ved NAV I Øyer er det følgende arbeidsgivere/bedrifter/ organisasjoner representert  i 
brukerutvalget:  

 NHO  

 LO 

 Tine Meierier 

 Eldrerådet 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 LHL 
Det har ikke vært å brukerutvalgsmøte inneværende år. 
 
Vurdering: 
Aktiviteten /møtefrekvens i brukerutvalget for NAV Øye har  vært varierende siden 
etableringen i 2009, spesielt  i perioder med midlertidighet i lederstillingen. 
I det eksisterende brukerutvalget for Lillehammer og Gausdal sitter det representanter fra 
arbeidsgivere/organisasjoner mm som også i dag  ivaretar interesser for NAV Øyer.   
Arbeidsmarkedet er regionalt og representanter for NHO og LO ivaretar bedrifter i hele 
regionen . Den videregående skolen er fylkeskommunal og omfatter alle kommunene.  
Oppfølgingstjenesten og Karriere Oppland  gir derfor tilbud til alle kommunene. Når det 
gjelder Lillehammer læringssenter , kjøper både Gausdal og Øyer  tjenester  derfra. 
Spørsmålet om regionalt brukerutvalg istedenfor lokalt brukerutvalg har vært drøftet i 
partnerskapet. Rådmannen vurderer at et regionalt brukerutvalg kan bidra til å følge opp 
intensjonene med brukerutvalg slik det er skissert i retningslinjene , og at et regionalt 
brukerutvalg vil  kunne gi innspill som er nyttige for NAV Øyer. I og med at arbeidsgivere og 
organisasjoner har oppgaver som omfatter hele regionen, taler det for at det kan være 
hensiktsmessig med et felles brukerutvalg.   Dette selv om NAV Øyer er et selvstendig NAV 
kontor. Det bør  imidlertid være en forutsetning at NAV leder i Øyer deltar i det regionale 
brukerutvalget sammen med NAV leder i Lillehammer, og at brukerutvalget suppleres med 
en representant fra  et av kommunens råd, evt. Flerkulturelt råd eller Ungdomsrådet for å få 
bredde i representasjonen. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sak om etablering av regionalt brukerutvalg for NAV Lillehammer, 
Gausdal og Øyer til orientering. 
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1657     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 

 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokument (ikke vedlagt):  
Søknad 
 
Sammendrag: 
Dette er et fellestiltak for næringslivet. Løyper er viktig infrastruktur. Øyer kommune får 
ofte kritikk for ikke å gi nok penger til løypekjøring. Rådmannen anbefaler derfor at 
søknaden anbefales innvilget med kr. 100.000,-. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Øyer Turskiløyper har de siste to årene hatt en prøveordning med en maskin med base på 
Holmsetra. I 2016 leide de maskin fra Spidsbergseter og i 2017 har de leid maskin av Antra 
AS som er maskinimportøren. Denne maskinen har de leid i to år med kjøpsrett. Det dreier 
seg om en to år gammel Pisten Bully 100 med nypris ca 1,7 mill. Øyer Turskiløyper ønsker nå 
å etablere en fast ordning med base nord i fjellet. 
 
Fakta: 
Sist vinter har denne maskinen kjørt ca 600 timer nord i fjellet. Direkte driftskostnader 
forbundet med diesel og sjåfør utgjør i overkant av kr 300.000, det er vanskelig å forsvare 
dette ut fra en økonomisk betraktning. I tillegg kjøres Troll – løypa som regnes som en 
regional turistrute som har betydning for reiselivet i Gudbrandsdalen, men som også har 
stor lokal betydning. 
 
Vurdering: 
Gode løyper i hele Øyerfjellet er viktig for reiselivet og innbyggerne, regionens renommé og 
fortrinn som vinterdestinasjon baserer seg mye på dette. Kontinuerlig utvikling av 
løypekvaliteten er derfor viktig. Det ble gitt et tilsvarende tilskudd til maskin på 
Musdalsæter. Tilskuddet er ihht Retningslinjer for næringsfond med statlig påfyll punkt 5B. 
 
 
 
 



  Sak 62/17 

 

 Side 21 av 25   

 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Øyer Turskiløyper med et tilskudd på kr 100.000 fra næringsfond 

med statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 50 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 
SØKER: SUPPELURE 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1658     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokument (ikke vedlagt): 
Elektronisk søknad og forretningsplan 
 
Sammendrag:  
Satsingen er innenfor regional næringsplan og testsalg har slått godt an i markedet. 
Rådmannen anbefaler derfor at søknaden innvilges med kr. 50.000,-. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Suppelure skal produsere og selge supper primært basert på egne og andre lokale og norske 
råvarer. I et lengre perspektiv ønsker de å lage andre matprodukter basert på produksjonen 
på gårdene de bor. Produktene deres skal kjennetegnes ved å være naturlige, kortreiste og 
miljøvennlige. De ønsker å tilby/selge suppe og ev. andre matprodukter ved ulike 
arrangementer og begivenheter samt via internett og i butikk. Dette prosjektet skal se på og 
prøve ut tilbud og salg ved arrangementer. Det overordnede målet er å øke verdiskapningen 
på eget gårdsbruk ved foredling av råvarene de produserer samt å skape flere 
arbeidsplasser i forbindelse med dette. 
 
Fakta: 
Det er altfor lite tilbud av lokale matprodukter, både ved arrangementer og i butikk, i 
forhold til etterspørselen i markedet. Alle initiativ på dette området er positive og 
håndverksmat er et satsingsområde i den regionale næringsplanen. 
 
Vurdering: 
Bedriften har i prøveperioden fra februar 2017 vist at de kan lage gode produkter som faller 
i smak i markedet. Det at de er flere som satser sammen styrker muligheten for at de lykkes.  
 
Dette er en satsing innenfor et område som er viktig. Det bidrar til å styrke jordbruket. 
Søkerne virker sterke og er et godt team.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Suppelure med et tilskudd på kr 50.000 fra næringsfond med 

statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.  
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 
SØKER: 50 DEGREES NORTH 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/1659     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokument (ikke vedlagt):  
Elektronisk søknad 
 
Sammendrag:  
Bedriften er en positiv nyhet med 4 nye arbeidsplasser i Øyer og dette er godt innenfor 
kommunens og regionens satsingsområder. De representerer en ny nisje uten å fortrenge 
andre bedrifter. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden innvilges med kr 50.000,- 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
50 Degrees North Nordic AS har siden våren 2015 satset på utvikling og salg av ‘high end’ FIT 
feriereiser i Norge og Norden til internasjonale kunder både B2B og B2C i Nord-Amerika. 
Selskapet har bygd et solid nettverk av leverandører i Norden, forretningsmodellen er testet 
ut og de har utviklet partnerskap og markedskanaler tilpasset det amerikanske markedet. 
 
Omsetningen har vokst fra 1,24 MNOK i 2015 til mer enn 7 MNOK i 2016. Siden oppstarten 
har selskapet vokst og har nå fire ansatte. 
 
50 Degrees har et søsterselskap i Australia, som jobber kun mot det Australske markedet. 
Dette selskapet har tidligere vokst fra 0 til 30 MNOK på 4 år, og har nå 12 ansatte. Australia 
har 22mill innbyggere mens USA har mer enn 300 mill. Med en videreutvikling av digital 
infrastruktur mot USA, og erfaringen fra det australske markedet, er målet å få til en 
omsetning på 30 MNOK i 2018 kun i USA. 
 
Fakta: 
Bedriften startet som en gründer- og inkubatorbedrift i HubLHMR, og har raskt vokst til fire 
ansatte, alle kvinner bosatt i Øyer. De har jobbet seg inn på et krevende nisjemarked, og har 
så langt lykkes. Omsetningen har vokst fra 1,24mill i 2015 til 7mill i 2016. 
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Vurdering: 
Virksomheten har p.t. fire kvinner i arbeid og har potensiale for flere kvinnearbeidsplasser 
innen reiseliv. Veksten har vært formidabel og den er krevende. Dette er en svært positiv 
tilvekst til næringslivet i Øyer kommune. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter 50 Degrees North med et tilskudd på kr 50.000 fra næringsfond 

med statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.  
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
 


