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ÅRSRAPPORTERING 2016 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/633     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Rådmannens årsrapport 2016, av 3. april 2017 
Sektorrapporter 2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 94/15 Økonomi- og handlingsplan 2016-2019 – Årsbudsjett 2016 
 
Sammendrag: 
Rådmannens årsrapportering er rådmannens rapportering til de folkevalgte på vedtatt 
økonomi- og handlingsplan 2016-2019, med målkart. Sammen med sektorrapporter 2016 
vises den kommunale virksomhet og aktivitet i året som har gått.  
 
Det foreslås at årsrapporteringen tas til etterretning.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i sak 94/15 Økonomi- og handlingsplan for 2016-2019. Rådmannen 
legger her fram tilbakemelding på status i handlingsplanen ved utgangen av 2016.  
 
Handlingsplan 2016-2019 er bygget opp etter samme struktur som kommuneplanens 
samfunnsdel, med prioriterte tiltak og aktiviteter for fireårsperioden under hvert kapittel. I 
årsrapporteringen gir rådmannen sin vurdering av måloppnåelse og status for disse 
tiltakene, samt kommentarer omkring videre framdrift og oppfølging.  
 
Sektorrapporter for kommunens fem sektorer er den del av årsrapporteringen.  
 
Vurdering: 
Rådmannen mener den framlagte årsrapporten, sammen med sektorrapporter 2016, gir 
kommunestyret en god oversikt og status for kommunens virksomhet i året som har gått. 
Både utviklingstrekk, grad av måloppnåelse og økonomisk status for kommunens som helhet 
og for hver enkelt sektor, framgår. Det trekkes også linjer framover i tid.  
 
Kommunen er i positiv utvikling på mange områder, samtidig som det er utfordringer og 
forbedringsområder som vil bli fulgt opp videre.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.  
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann Leder økonomi 
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ÅRSREGNSKAP 2016 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap med noter 2016 
2. Rådmannens årsberetning 2017, av 3. april 2017 
3. Revisjonsberetning 2016  
4. Kontrollutvalgets uttalelse (ettersendes) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2016 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap for 2016 er gjort opp i balanse, etter strykninger. 
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr 7.032.528,79. 
Kommunestyret vedtar årsregnskap 2016 og årsberetning 2016. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2016 viser kr 0 etter strykninger. Strykninger på 11,6 million-
er kroner er gjort opp mot avsetning til disposisjonsfond, jfr. note 13.  
 
Netto driftsresultat er 8,1 millioner kr, dette er 1,81 % av sum driftsinntekter. Korrigert for 
premieavvik pensjon er netto driftsresultat på 1,12 %. 
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2016 er gjort opp med udekket kr 7.032.528,79. 
Dette skyldes at det i kommunestyresak 123/16 Rebudsjettering og justering av invester-
inger ble oppgitt feil tall for inndekning av udekket beløp 2015. 
 
Jfr. Kommuneloven § 48 er årsberetning lagt fram sammen med regnskap 2016. Rådman-
nens årsrapportering 2016 legges fram til politisk behandling som egen sak. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagte regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for nærmere 
analyse og vurdering av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer 
kommune.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg  1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg  2.  

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann                                                                                                Leder økonomi  
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FINANSRAPPORT PER 31.12.2016 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/630     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport Øyer kommune per 31.12.2016, av 23. mars 2017 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2017 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2014 
(KS-sak 73/14), skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og 31. 
august legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig 
likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i 
tillegg foretas risikovurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser 
utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.  
 
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og 
andre midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko. 
 
Vurdering: 
De tre tabellene i finansrapporten, sammenholdt med rådmannens kommentarer, gir over-
sikt over status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
kommunens gjeldsportefølje. Det er ikke avdekket avvik i forhold til kommunens finans-
reglement.   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann  Leder økonomi 
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REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/634     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Tabell: Regnskap 2016 – overføring av mer- og mindreforbruk til 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Årsbudsjett 2016 
2. Årsregnskap 2016 
3. Rådmannens årsberetning 2016 

 
Sammendrag: 
Budsjett 2016 er vedtatt med nettorammer på sektornivå. Det rapporteres tilsvarende. 
Samlet for sektorene viser regnskap 2016 er merforbruk på 22,8 millioner kroner i forhold til 
justert budsjett. Alle sektorer har merforbruk i 2016. Fellesutgifter og Skatt og finans har til 
sammen positivt avvik på 23,9 mill kr. Investeringer har negativt avvik på 1,1 mill kr. 
 
I forbindelse med behandling av årsbudsjett 2016 (KS-sak 94/15) er det vedtatt at overfør-
ingsordningen skal gjelde med 100 % virkning for både mer- og mindreforbruk i 2016.  
 
Rådmannen signaliserte imidlertid i forbindelse med behandling av budsjett 2017 at merfor-
bruk for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg bør vurderes ettergitt. 
Budsjettrammer og tiltaksplaner for 2017 bygger på dette. Rådmannen foreslår videre å 
ettergi utgifter til det som er ekstraordinært, samt utgifter det normalt skulle vært kompen-
sert for gjennom året.  
 
Saksutredning: 
Merforbruk eller mindreforbruk beregnes netto (driftsutgifter fratrukket driftsinntekter) i 
forhold til vedtatt justert budsjett. Styrking eller reduksjon av budsjettrammen påfølgende 
år vedtas av kommunestyret i egen sak, etter at årsregnskapet er behandlet.  
 
Regnskapet for 2016 ga et netto driftsresultat på 8,1 mill kr, og utgjorde 1,8 % av sum drifts-
inntekter. Netto avsetninger til disposisjonsfond beløper seg til 0,945 mill kr. Det er foretatt 
strykninger av avsetning til disposisjonsfond på 11,6 mill kr. 
 
Rådmannens forslag til innstilling i overføringssaken framgår av vedlagte tabell.  
Tabellen har sju kolonner:  
1. Sektorkode  

2. Navn   
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3. Regnskap 2016 – avvik mellom justert budsjett og regnskap. Tallene som framkommer er 
differanse mellom justert budsjett og regnskap for året, og oppsummerer seg til et 
samlet merforbruk på 15,7 millioner kroner. 

4. Korrigering – forslag til ettergivelse av merforbruk/inndragning av mindreforbruk. 

5. Overføringsgrunnlag 

6. Forslag til budsjettjustering, styrking av ramme (+)/ reduksjon av ramme (-). 

7. Kontostreng  

  
Gjennomgang av spesielle forhold  
– grunnlag for ettergivelse av merforbruk og inndragning av mindreforbruk. 
 
Politisk styring og administrasjon  

Politisk styring og administrasjon har et merforbruk på 1,82 mill kr, dette er avvik fra justert 
budsjett på 11,4 %. Fra 2015 er det overført et merforbruk på 1,78 mill kr.  
 
Politisk aktivitet har merforbruk på kr 300.000 som hovedsakelig knytter seg til godtgjørelse 
og tjenestefrikjøp for folkevalgte. Kontroll og revisjon har et mindreforbruk på kr 25.000 og 
har bedt om at kommunestyret overfører dette til 2017. 
 
Rådmannens stab (HR, politisk sekretariat og strategiske funksjoner) har et reelt mindrefor-
bruk på i underkant av kr 300.000 når overført merforbruk fra 2015 hensyntas. Plan om å 
hente inn igjen merforbruk over år følges. Det har vært besparelser på stillinger gjennom 
året, samtidig har det vært nødvendig med interne omrokkeringer og innleie av ressurser. 
Utgifter til rekruttering av ny rådmann utgjør ca kr 160.000. Det har vært tilsvarende lønns-
besparelse på ubesatt stilling i perioden med konstituert rådmann, noe som medførte en 
krevende arbeidssituasjon i stab høsten 2016 og utsettelse av planlagte oppgaver. 
 
Fellesenhet Skatt og innfordring er i balanse, etter avsetning til bundne fond med  
kr 763.000,-. 
 
Fellesutgifter  

Totalt viser Fellesutgifter mindreforbruk på 7,16 mill kr. På området Fellesutgifter budsjet-
teres og regnskapsføres diverse fellesfunksjoner for hele kommunen, som felles IKT-utgifter, 
forsikringer m.v. Hovedårsakene til det betydelige mindreforbruket er inntektsføring for 
ressurskrevende brukere 3,3 mill kr over budsjett i 2016. Premieavvik pensjon på 1,7 mill kr 
er budsjettert på Fellesutgifter, mens utgiften er regnskapsført sammen med pensjons-
oppgjøret på et annet ansvar (Skatt og finans). Interne overføringer fra selvkostområdene 
(andel fellesutgifter) på 2,5 mill kr er ikke budsjettert. Det er besparelser på lønnsmidler til 
Øyer kommunes stilling ved regional næringsenhet, Lillehammer Vekst, som kom på plass 
først høsten 2016, samt noe merinntekter på konsesjonskraft. Utgifter til felles IKT-tjenester 
viser merforbruk.  
 
Det er flyttet budsjettmidler på 18,6 mill kr fra Fellesutgifter til sektor oppvekst i løpet av 
året. Det vises til redegjørelse for sektor oppvekst vedrørende merforbruk knyttet til disse 
områdene. Rådmannens vurdering er at mindreforbruket på Fellesutgifter inndras og bidrar 
til å styrke disposisjonsfondet.   
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Sektor oppvekst  

Sektoren har et merforbruk i 2016 på 3,2 mill kr, noe som utgjør et budsjettavvik på 4,0 %. 
Overført merforbruk fra 2015 er på 4,0 mill kr, da skolene hadde et merforbruk på 4,5 mill kr 
og barnehagene et mindreforbruk på 0,5 mill kr. Det er utarbeidet tiltaksplaner for å hente 
inn igjen merforbruket på skole i løpet av 2017. Planene består hovedsakelig av 
organisatoriske endringer på den enkelte skole med tanke på mer rasjonell og effektiv drift. 
Prosessen med å ta ned driftsutgifter er krevende, men har gått etter planen i 2016, som 
omtalt i 1. og 2. tertialrapport, og videreføres i 2017. Merforbruket på de tre skolene i 2016 
utgjør totalt 2,4 mill kr, og er hensyntatt i tiltakslistene for 2017.  
 
De to barnehagene har samlet et mindreforbruk på 0,6 mill kr i 2016. Både lønns- og drifts-
utgifter i barnehagene har vært under god kontroll gjennom året, det samme har inntekt-
ene. Vidarheim har noe svikt i brukerbetaling pga. ledig kapasitet deler av høsten. Begge 
barnehagene fikk overført mindreforbruk fra 2015, totalt på 0,5 mill kr.  
 
Det er foretatt flytting av budsjettposter mellom Fellesutgifter og sektor oppvekst i 2016, 
dette gjelder tilskudd til private barnehager, refusjonsordninger, gjestebarn i barnehage, 
skoleskyss, skoleelever i/fra andre kommuner og styrkingstiltak barnehager. Totalt er det 
merforbruk knyttet til disse postene på til sammen 1,4 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig to 
forhold. Både de kommunale og de private barnehagene i kommunen er kompensert fullt ut 
for redusert foreldrebetaling som følge av moderasjonsordningene for familier med lav 
inntekt. Refusjonen har vært 0,3 mill kr høyere enn budsjettert i 2016. Som omtalt i 2. 
tertialrapport mottok Øyer kommune klage på beregningsgrunnlaget for tilskudd til private 
barnehager 2016, og de private barnehagene fikk medhold i sin klage pga. en regnskapsfeil i 
beregningsgrunnlaget. Dette førte til at tilskudd for 2014 også ble korrigert, da regnskaps-
feilen oppsto det året. Det er foretatt etterbetaling til de private barnehagene på 2 mill kr. 
På den andre sida har Øyer kommune mottatt refusjon utover budsjettert for barn bosatt i 
nabokommuner med plass i private barnehager i Øyer.  
 
Rådmannens vurdering er at sektor oppvekst sitt merforbruket på de omtalte 1,4 mill kr bør 
ettergis. Utviklingen på disse budsjettpostene i 2017 vil bli fulgt opp i 1. kvartalsrapport. 
 
Sektor familie og inkludering 

Sektor familie og inkludering har et merforbruk på 1,6 mill kr, dette er som prognosen i 2. 
tertialrapport, og utgjør 3,4 % avvik fra budsjett. Fra 2015 er det overført et merforbruk på 
0,7 mill kr, og det var planlagt tiltak for å ta ned driftsnivået i 2016. Imidlertid har økt tjene-
stebehov innen lovpålagte områder gjort dette vanskelig å gjennomføre. Stillinger har vært 
ubesatt i perioder gjennom året, for å dempe merforbruket, men utgifter til tiltak og tjen-
ester til brukere har vært tilsvarende høyere.  
 
NAV-kontoret i Øyer har vært gjennom et krevende år i 2016, med avklaring av regionalt 
eller lokalt kontor, konstituert leder og ubesatte stillinger. Antall stønadsmottakere har økt 
fra 2015 til 2016, og det beskrives for liten kapasitet til oppfølging av personer med stort 
hjelpebehov og til gjeldsrådgivning. Samlede merutgifter til NAV er på 0,4 mill kr.  
 
Innen enhet arbeid og aktivitet har nye ressurskrevende brukere medført behov for beman-
ning utover budsjett. Merkostnaden her utgjør 0,25 mill kr.  
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Barnevern har hatt flere institusjonsplasseringer enn forutsatt i budsjettet, store deler av 
året har 4 ungdommer vært plassert. Kommunens egenandel utgjør 0,84 mill kr per plass, og 
det er en merkostnad på 1,4 mill kr knyttet til barnevern.  
 
Tiltaksplan for å redusere driftsutgifter i sektoren ble grundig vurdert i budsjettprosessen 
for 2017. Med de utfordringer som er kjent for inneværende år som omhandler lovpålagte 
tjenester, er rådmannens vurdering som signalisert i økonomiplan 2017-2020 at sektorens 
merforbruk i 2016 ikke overføres.  
 
Sektor helse og omsorg 

Samlet går sektoren med et merforbruk på 13,98 mill kr. Det utgjør 17,3 % avvik fra justert 
budsjett og er svært alvorlig. Sektoren fikk overført et merforbruk fra 2015 på 5,5 mill kr. I 1. 
tertialrapport hadde sektoren en prognose på 2 mill kr i merforbruk, forutsatt full effekt av 
en tiltaksplan på 9 mill kr. Per 2. tertial var prognosen 8,5 mill kr i merforbruk, da nye ut-
fordringer hadde forverret det økonomiske bildet.  
 
Sektoren har utarbeidet en detaljert økonomisk avviksanalyse per enhet. Hovedårsakene til 
det betydelige merforbruket i 2016 oppsummeres her.  
 

Enhet Overført 
merforbruk fra 

2015  

Underskudd 
eks. 

overføringssak 

Underskudd inkl. 
overføringssak 

Hjemmetjeneste 2 000 1 130 3 130 

Øyer Helsehus  1 600 4 483 6 083 

Bofellesskap og miljøtjeneste 1 000 1 073 2 073 

Helse og forebyggende tjeneste 885 815 1 699 

Stab 0 989 989 

Total 5 485 8 490 13 974 

 
Øyer helsehus 

2016 har vært et krevende driftsår der utbyggingen av Øyer helsehus har hatt stort fokus. Å 
tilpasse daglig drift i byggeperioden, og etter hvert innflytting og driftsstart i nye lokaler, har 
vært utfordrende. Store deler av året var sykehjemmet fysisk skilt i to deler. Bemanning er 
tilpasset behov som følge av dette. Etter åpning av nye Øyer helsehus er driften tilpasset 
Husbankens krav om mindre avdelinger, noe som krevde omlegging av turnus. 
 
Våren 2016 ble tre brukere med demens og alderspsykiatriske lidelser overført fra spesial-
helsetjenesten, DPS. Brukerne har hatt skjermingsbehov og det har vært nødvendig med 
oppbemanning. Dette er brukere som ikke utløser tilskudd for ressurskrevende brukere, 
pga. aldersregel. 
 
Institusjonstjenesten har videre merforbruk på strøm, som må ses i sammenheng med 
byggeprosjektet, medisinbruk, som har vært en trend etter samhandlingsreformen, samt 
matvarer og samtidig inntektssvikt på matombringing. 
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Hjemmetjenesten  

Også hjemmetjenesten har vært direkte påvirket av utbygging av Øyer helsehus og nedtrap-
ping av antall institusjonssenger. Det har gjennomsnittlig vært 8 brukere på venteliste for 
langtidsplass i kommunen, noe som har medført behov for oppbemanning i hjemme-
tjenesten. Etter åpningen av Øyer helsehus har det blitt gradvis færre pasienter som bor 
hjemme med stort hjelpebehov. Enheten har videre hatt et uvanlig høyt antall brukere med 
kreftbehandling i 2016, der flere unge pasienter har fått behandling i hjemmet ved livets 
slutt. 
 
Utskrivningsklare pasienter fra sykehus som ikke har fått tilbud i kommunen grunnet kapasi-
tetsmangel, har medført dagmulkt. 
 
Bofellesskap og miljøtjenester 
Kommunen har fått økt antall nye og nåværende PU-brukere med omfattende behov/økt 
behov. Tiltak for å håndtere disse tiltakene innenfor enhetens ramme var del av sektorens 
tiltaksplan fra 1. tertialrapport.  
 
Helse og forebyggende tjeneste 
Enheten har merutgifter til innleie av både helsesekretær og fastlege i perioder av året, som 
følge av sykefravær og oppsigelser. Videre har innføring av nytt elektronisk pasientjournal-
system gitt utfordringer og økonomiske merutgifter. Øyer kommunes andel til inter-
kommunal legevakt i 2016 er høyere enn budsjettert. 
 
Sektoren har merforbruk på IKT-utgifter i 2016, det pågår fortsatt en grundig gjennomgang 
av fakturagrunnlaget. 
 
Tiltaksplan for å redusere driftsutgifter i sektoren ble grundig vurdert i budsjettprosessen 
for 2017. Med de utfordringer som er kjent for inneværende år, er rådmannens vurdering 
som signalisert i økonomiplan 2017-2020 at sektorens merforbruk i 2016 ikke overføres.  
 
Sektor kultur og fritid 

Kultur og fritid har et merforbruk på 0,2 mill kr, i forhold til justert budsjett er dette avvik på 
2,6 %. Fra 2015 ble det overført 0,1 mill kr i merforbruk.  
 
Gjennom året er det spart inn lønnsutgifter gjennom forsiktig vikarbruk ved langvarig syke-
fravær, samtidig som tjenestenivået er opprettholdt. Avvik i driftsutgifter skyldes tidligere 
års feil beregningsgrunnlag for tilskudd til trossamfunn. Presisering i bestemmelsene fra 
departementet gir en budsjettoverskridelse på kr 140.000. Dette forholdet gjelder også for 
andre kommuner. En fullstendig gjennomgang av tilskudd til kirke- og trossamfunn i Øyer vil 
bli gjennomført i 2017. Videre har sektoren noe merforbruk på IT-kostnader, samt mer-
forbruk på bibliotek for tilrettelegging av samarbeid med frivillighetssentralen på Tretten og 
leksehjelp med flyktningetjenesten i Øyer. 
 
Rådmannens vurdering er at merforbruk på kr 140.000 som følge av endret beregning av 
tilskudd til trossamfunn ikke overføres til 2017. 
 
Sektor plan og utvikling  
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Samlet har sektor plan og utvikling et merforbruk på 2,0 mil kr. Det er et avvik fra justert 
budsjett på 7,7 %. Sektoren fikk overført et mindreforbruk fra 2015 på kr 71.000. 
 
Den største andelen av merforbruket i sektoren tilskrives enheten BAG og arbeid med 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Øyer sør. Arbeid med kommuneplanens 
arealdel har ført til store merutgifter ved innleie av konsulenter. Dette ble gjort for å få 
framdrift på arbeidet i en periode med vakanse i planleggerstillinger. Det er i tillegg ut-
arbeidet to store områdeplaner, som er en kommunal planoppgave. Dette vil på sikt gi 
kommunen gebyrinntekter. 
 
Ekstraordinært vegvedlikehold på grunn av vær og føreforhold, samt lønnskostnader til ren-
holdstjeneste i forbindelse med ombygging av Øyer helsehus, har ført til utfordringer 
innenfor enhet eiendom. Dette er forsøkt hentet inn igjen gjennom besparelser på andre 
poster og har lyktes i noen grad. Enheten har likevel et merforbruk på 0,2 mill kr. 
 
Når det gjelder øvrige selvkostfunksjoner gjenspeiles stor byggeaktivitet i Hafjell ved at 
gebyrinntektene stort sett ligger høyere enn budsjett. 
 
Rådmannens vurdering er at det har vært sterkt fokus på å holde framdrift på kommune-
planrevisjon og kommunedelplan Øyer Sør. Det ble foretatt tilleggsbevilgning på 0,4 mill kr i 
1. tertial, og sektoren har hatt lønnsbesparelser som følge av ubesatte stillinger. Rådman-
nen finner det riktig å ettergi merutgiftene knyttet til innleie av eksterne planleggere som 
ikke dekkes av tilleggsbevilgning og reduserte lønnsutgifter, dvs. ettergivelse av merforbruk 
på 0,7 mill kr.  
 
Energiregnskap  
Sektorene har ansvaret for energibudsjettet. Begrunnelsen er at de som kan påvirke utgifts-
nivået skal ha økonomiansvaret. Samlet for kommunen viser regnskapet på energiposter et 
forbruk på 7,5 mill kr i 2016, mot 5,5 mill kr i 2015. Samtidig viser forbruket en økning på 5 
%. Det vil bli foretatt en gjennomgang av energibudsjettet til sektorene i forbindelse med 
budsjett 2018.  
 
Vurdering: 
Overføringsordningen er et viktig styringsredskap. I forbindelse med behandling av års-
budsjett 2016 (KS-sak 94/15) er det vedtatt at overføringsordningen skal gjelde med 100 % 
virkning for både mer- og mindreforbruk i 2016.  
 
Det er foretatt strykning av avsetning til disposisjonsfond på 11,6 millioner kr for at regn-
skap 2016 skal gå i null. Øyer kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon med lite 
reserver, og rådmannen vil understreke viktigheten av å styrke disposisjonsfondet og bygge 
opp kommunens reserver for å kunne tåle uforutsette forhold framover. Det understrekes 
at sektorene bærer det økonomiske ansvaret for sitt merforbruk.  
 
Rådmannen signaliserte imidlertid i forbindelse med behandling av budsjett 2017 at merfor-
bruk for sektorene familie og inkludering og helse og omsorg bør vurderes ettergitt. 
Budsjettrammer og tiltaksplaner for 2017 bygger på dette. Rådmannen foreslår videre å 
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ettergi utgifter til det som er ekstraordinært, samt utgifter det normal skulle vært 
kompensert for gjennom året.  
 
Rådmannen innstiller på inndragning av 7,2 millioner kr i mindreforbruk og ettergivelse av 
10,6 millioner kr i merforbruk. Et merforbruk på 5,0 millioner kr overføres til de aktuelle 
sektorers budsjett 2017, og medfører en tilsvarende avsetning til disposisjonsfondet.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann Leder økonomi 
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Sammendrag: 
I denne saken legger rådmannen fram forslag til høringsuttalelse til «Idéfaserapport – 
fremtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF». Idefaserapporten inneholder en 
rekke ulike alternativer og underalternativer. Høringen gjelder hvilke av disse alternativene 
som skal være med videre inn i en mer konkret konseptfase (se figur 2 på side 7 i hoved-
rapporten). Det foreslås at teksten under overskriften «Vurdering» sendes som høringssvar. 
Det fremmes likelydende saker for kommunestyrene i Lillehammer, Gausdal, Ringebu, og 
Øyer. 
 
Bakgrunn: 
Demografiske endringer og teknologisk utvikling gjør at spesialisthelsetjenesten i framtiden 
vil stå overfor store utfordringer, men også ha mange nye muligheter. Sykehuset Innlandet 
HF (heretter kalt SIHF) må sørge for å ha en virksomhet og en sykehusstruktur som er 
tilpasset den framtidige befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, samtidig som man 
må være i stand til å ta i bruk ny teknologi til pasientenes beste. 
 
Som et ledd i planleggingen av framtidig sykehusstruktur i Innlandet har SIHF utarbeidet en 
idéfaserapport. I henhold til Helsedirektoratets veileder er dette den første av tre faser i 
tidligfaseplanleggingen. Idéfasen skal presisere behovet og identifisere mulige løsnings-
alternativ og avklare hvilke alternativ som er «liv laga». At en løsning er «liv laga» innebærer 
at den er relevant, gjennomførbar og levedyktig. 
 
Behandlingen av idéfaserapporten skal lede fram til en beslutning om hvilke løsninger som 
skal være med videre til konseptfasen, samt mandat, rammer og plan for gjennomføring av 
denne fasen. Styret i SIHF skal sluttbehandle idéfaserapporten høsten 2017. Rapporten er 
lagt ut til høring med frist 12. mai 2017. 
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Fakta: 
Faktadelen bygger på Idefaserapporten med underliggende rapporter og Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2016-2019 (Stortingsmelding nr. 11 2015-2016). 
 
Idefaserapporten om ny sykehusstruktur handler om framtidens helseutfordringer og 
muligheter, og hvordan vi best kan planlegge for dem. Uavhengig av hvilket konsept og 
alternativ som blir valgt vil det være behov for nye bygg. Byggingen vil tidligst kunne starte 
opp i 2022, slik at ny sykehusstruktur for Innlandet først vil bli en realitet fra rundt 2026. 
Sykehusstrukturen det planlegges for nå gjelder med andre ord primært en tidshorisont 10-
30 år fram i tiden. I rapportene er det lagt til grunn et tidsperspektiv fram mot 2040. 
 
Det er spesielt innen tre områder man ser for seg endringer som vil påvirke behovet for en 
ny sykehusstruktur: 
 
Befolkningsutvikling/-sammensetning: Befolkningen blir eldre. I 2030 vil det være 300.000 
flere eldre over 70 år i Norge enn i dag, en økning på rundt 50 %. I inntaksområdet for SIHF 
legges det til grunn en økning på 25.000 eldre over 70 år (prosentvis økning blir den 
samme). Det er stor forskjell på utviklingen på kommunenivå, mjøsbyene med omliggende 
kommuner og kommuner helt sør i begge fylkene kan stort sett forvente befolkningsvekst 
og mindre aldring enn gjennomsnittet. 
 
Erfaringen viser at forbruket av helsetjenester blant 70-åringer er omtrent dobbelt så høyt 
som blant 40-åringer, og at det fortsetter å øke med økende alder. Med økt alder øker også 
sannsynligheten for flere sammensatte diagnoser, som krever samarbeid mellom ulike 
medisinske fagmiljøer. 
 
Det framtidige aktivitetsbehovet i spesialisthelsetjenesten kan ikke utelukkende utledes ved 
å framskrive antallet eldre og deres sykdomsbilde i dag. Generelt sett forventes 
morgendagens eldre som gruppe å ha både bedre helse og bedre helseatferd. Allerede er 
det mange inngrep som tidligere krevde liggedøgn på sykehus som i dag gjennomføres på 
dagtid og uten innleggelse, og denne utviklingen kommer til å fortsette. 
 
Endringer i funksjonsdelingen mellom primærhelsetjenesten, som er kommunenes ansvar, 
og spesialisthelsetjenesten er og vil bli endret som følge av samhandlingsreformen. Dette gir 
rom for mer pasientnær behandling, noe som er viktig når en større andel av pasientene i 
fremtiden må antas å bo i kommuner der det heller ikke er sykehus i dag. 
  
Til tross for dette vil det ikke være mulig å komme utenom at spesialisthelsetjenesten må 
effektiviseres, i betydning at den må skape flere tjenester med færre årsverk. En måte å 
gjøre dette på er å organisere virksomheten på en slik måte at det blir behov for færre 
vaktlinjer (beredskapsvakter), som igjen betyr å samle virksomhet på færre steder. 
 
Medisinskfaglig utvikling: Utviklingen innen det medisinske fagfeltet går i retning av stadig 
mer spesialisering. Spesielt gjelder dette innen kirurgi, der det har skjedd en omfattende 
grenspesialisering. Tidligere kunne en dyktig kirurg med få medarbeidere og standard utstyr 
håndtere de fleste akutte problemstillinger. I dag er behandlingsmulighetene flere, men 
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stiller store og økende krav til spisskompetanse, avansert utstyr, støttefunksjoner og ikke 
minst, regelmessig trening og praksis.  
Studier viser at en viktig årsak til kvalitetsforskjeller mellom norske sykehus i dag er hvor 
ofte de gjennomfører de behandlinger som tilbys. Dette gjelder spesielt innen kirurgi, og 
resultatet er neppe særlig overraskende, de fleste vil nok mene at det er logisk at man blir 
bedre til å utføre inngrep hvis man gjør dem flere ganger i måneden framfor en gang eller to 
i året. 
 
For noen behandlinger ligger sykehusene i SIHF allerede under anbefalt opptaksområde-
grense hver for seg. Dette har ført til at det allerede er en viss oppgavefordeling mellom 
sykehusene i SIHF som fører til at pasientene må forholde seg til flere sykehus, både fordi de 
har flere diagnoser, men også innenfor samme behandlingsforløp. 
 
På det indremedisinske fagområdet er det fortsatt bruk for generell kompetanse. Et økende 
antall eldre med flere diagnoser og mange medikamenter vil fortsette å kreve 
helsepersonell som kan se og behandle helheten, noe som blant annet vil stille krav til økt 
geriatrisk kompetanse både sentralt og desentralt. Også ortopedi er et område der det er 
mulig å desentralisere noe, flere sykehus i Norge har eksempelvis akuttfunksjon i ortopedi, 
men ikke generell kirurgi. 
 
Teknologi: Den teknologiske utviklingen innen medisinsk utstyr kan litt spissformulert sies å 
gå i to retninger, noe utstyr blir lettere, billigere og mer tilgjengelig, mens annet utstyr blir 
større, dyrere og mer avansert. 
 
Diagnose- og behandlingstilbud som er basert på teknologi som blir mindre og billigere i 
framtiden kan desentraliseres, også utover det som er dagens sykehusstruktur. Denne 
utviklingen gir grunnlag for å diagnostisere og behandle/igangsette behandling av flere 
lidelser (også akutte) i kommunale institusjoner, lokalmedisinske sentre og i noen tilfelle 
også i pasientens hjem. 
 
Diagnose- og behandlingstilbud som er basert på teknologi som blir større og mer avansert 
(og dyrere) i framtiden må sentraliseres. Dette gjelder blant annet operasjonsroboter, og 
utstyr til stråling, bildediagnostikk og genetisk testing. Denne typen teknologi er i den grad 
den er tatt i bruk i SIHF, allerede fordelt til ett av sykehusene i helseforetaket, og 
fagansvaret lagt dit. 
 
Psykisk helsevern og rus: I nasjonal helse- og sykehusplan vises det til at forventet levetid 
for mennesker med alvorlige psykiske lidelser – ofte i sammenheng med rusavhengighet – er 
20 år kortere enn for befolkningen for øvrig. Nesten 60 % av overdødeligheten kan tilskrives 
somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. Samtidig er det en betydelig 
underdiagnostisering av psykiske lidelser og rusproblemer hos pasienter innlagt på 
somatiske sykehus. Det legges derfor sterke føringer om at sykehus i framtiden bør 
samlokalisere somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, slik at pasientene kan få et 
helhetlig tilbud på samme sted. 
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Modellene for ny sykehusstruktur i idefaserapporten: I rapporten presenteres tre hoved-
alternativ for ny sykehusstruktur med tilhørende underalternativer, i tillegg til 
nullalternativet (framskriving av dagens sykehusstruktur).  
Hovedalternativene er: 
 

1. (Alt A-E) Hovedsykehusmodell 

Et hovedsykehus ved Mjøsbroen. 400-800 senger, avhengig av hvilke funksjoner som 
beholdes ved de eksisterende sykehusene og hvor mye av sentralsykehusfunksjonene for 
psykisk helsevern og rus som flyttes til det nye hovedsykehuset. 

2. (Alt A-F) Modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen 

To store akutt sykehus, ett i hvert fylke. SI Gjøvik eller SI Lillehammer for Oppland. SI 
Elverum eller nytt somatisk sykehus på Sanderud (erstatter SI Hamar) for Hedmark. De 
akutte områdefunksjonene samles på ett av de to valgte sykehusene. 
Sentralsykehusfunksjonene for psykisk helsevern og rus beholdes som de er på Reinsvoll og 
Sanderud, eller samles på ett av stedene. 

3. (Alt A-E) Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen 

Tre store akutt sykehus. SI Gjøvik og SI Lillehammer. SI Elverum eller nytt SI Sanderud.  

4. Modell med dagens sykehusstruktur 

 
En detaljert oversikt over de ulike delalternativene finnes på midtsidene i kortversjonen av 
idefaserapporten og på side 93-96 i hovedrapporten.  SI Tynset er definert som 
akuttsykehus med akuttkirurgi i alle alternativ, i tråd med føringene i nasjonal helse- og 
sykehusplan. SI Kongsvinger er under utredning av Helse Sørøst for overføring til AHUS og er 
i liten grad omtalt i den foreliggende rapporten. 
 
I tråd med «Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter»i er det vurdert om de 
ulike alternativene er «liv laga», det vil si relevante, gjennomførbare og levedyktige.  
 
I henhold til konklusjonene i idefaserapporten er følgende modeller/alternativ «liv laga»: 
 

1. Hovedsykehusmodellen, alle alternativ 
2. Modell med to store akuttsykehus i Mjøsregionen: Alternativ 2B (Lillehammer og 

Elverum, med samling av de akutte områdefunksjonene på Lillehammer) 
3. Modell med tre store akuttsykehus i Mjøsregionen: Ingen av alternativene 
4. Modell med dagens sykehusstruktur: Ingen av alternativene 

 
Vurderingene av de to sykehus-modellene finnes i kapitel 10 i idefaserapporten. En samling 
av mye av virksomheten på to sykehus vil kreve utvidelser av nåværende bygningsmasse. 
Dette anses å være umulig på SI Hamar og vanskelig på de andre sykehusene, men minst 
vanskelig på SI Lillehammer. 2B er også det alternativet som best dekker de områder som 
ligger lengst unna alternative tilbud. Alternativene av to sykehus-modellene med stort 
akuttsykehus på Sanderud (til erstatning for SI Hamar) vurderes i utgangspunktet også som 
«liv laga», men har høye investeringskostnader som tilsvarer de rimeligste 
hovedsykehusalternativene og vurderes derfor ikke som økonomisk bærekraftig. 
 

                                                 
i
 Helsedirektoratet 2011 
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Alternativene er også vurdert opp mot de effektmål som styret for SI Innlandet vedtok som 
en del av mandatet for arbeidet. Effektmålene og tilhørende vurderingskriterier er gjengitt 
på side 10 i hovedrapporten. Med utgangspunkt i denne konkluderer idefaserapporten med 
at modellen med et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua med alle funksjoner samlet vil legge 
best til rette for faglig kvalitet og utvikling av fremtidig virksomhet til pasientenes beste.  
 
Idefaserapporten konkluderer med å anbefale følgende modeller: 
 

1A. Hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua, men justert slik det fortsatt blir 
poliklinikk og dagbehandling i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.  

1C. Hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua og planlagt (elektiv) kirurgi ved 
SI Elverum, men justert slik det fortsatt blir poliklinikk og dagbehandling i Hamar, 
Gjøvik og Lillehammer 

 
De justerte versjonene av alternativene 1A og 1C er ikke beskrevet i tabellene, men finnes i 
hovedrapporten på side 130-131. Det forutsettes også at alle etablerte lokalmedisinske 
sentre (LMS) og distriktspsykiatriske sentre (DPS) opprettholdes, uavhengig av alternativ. 
 
Samfunnsanalysen: Som et ledd i arbeidet med idefaserapporten har konsulentfirmaet 
Asplan Viak utarbeidet en samfunnsanalyse der temaene regional utvikling, 
persontransport, energibruk i bygg, rekrutteringsmuligheter samt by- og regionutvikling er 
beskrevet med utgangspunkt i framskrivinger til 2040. 
 
Under regional utvikling har man analysert effekter for sysselsetting og befolkningsutvikling i 
regionene som følge av endring i antall årsverk ved SI i ulike regioner og konsumvirkning 
som følge av lokalisering av årsverkene. Konklusjonen er at modellen med et hovedsykehus i 
liten grad vil svekke utviklingen i Mjøsbyene fordi befolkningen (de sykehusansatte) vil velge 
å bo i byene eller de større tettstedene slik som nå. Modellene der noen byer får flere 
sykehusfunksjoner enn andre vil føre til at disse byene vokser på bekostning av byene som 
får færre eller ingen sykehusfunksjoner. 
 
Persontransportberegningene viser hvordan de ulike alternativene påvirker klimagassutslipp 
sammenlignet med dagens sykehusstruktur (framskrevet til 2040). Denne viser at modellen 
med et hovedsykehus vil øke klimagassutslippet med om lag 60 % i forhold til en modell der 
man opprettholder dagens sykehusstruktur. Alle modellene gir høyere utslipp enn den med 
dagens struktur, men økningen blir mindre dess mer aktivitet som opprettholdes i flere 
sykehus. 
 
I forhold til energibehovet med dagens bygningsmasse er det mulig å spare 30-40 % ved å 
bygge eller totalrehabilitere til TEK10-standard og 60-65 % med passivhusstandard. 
Alternativ 1A med ett hovedsykehus kommer ut med lavest totalt energibehov på grunn av 
at det har minst samlet areal, men de øvrige vurderte modellene innebærer også betydelige 
reduksjoner i energibehovet sammenlignet med dagens bygningsmasse. 
 
Behovet for kompetent arbeidskraft i spesialhelsetjenesten er økende og konkurransen om 
de beste ressursene vil øke etter hvert som den yrkesaktive andelen i befolkningen blir 
mindre. Forhold som påvirker rekrutteringsmulighetene er arbeidsplassens attraktivitet og 
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størrelsen på bo- og arbeidsmarkedet i normal pendleravstand (45 minutters kjøring med 
bil) fra arbeidsplassen. Når det gjelder arbeidsplassens attraktivitet er det størrelsen på 
fagmiljøet som er viktigst, her er alle alternativ bedre enn nullalternativet, og alternativ 1A 
best. 
 
Lokalisering i en eller flere av Mjøsbyene kan tenkes å øke rekrutteringsgrunnlaget fordi 
byene har tiltrekningskraft i seg selv, spesielt blant unge nyutdannete. Samtidig peker 
rapporten på at Mjøsbrua er lokalisert innen akseptabel pendleravstand fra alle Mjøsbyene, 
slik at det er usikkert hvor stor betydning det vil ha om sykehuset lokaliseres i en av byene 
eller noe utenfor. 
 
Når det gjelder by- og regionutvikling viser rapporten til at sykehuslokalisering i bykjernen 
normalt vil styrke byutviklingen og legge forholdene best til rette for en bærekraftig 
byutvikling. I alternativene med hovedsykehus ved Mjøsbrua og nytt sykehus på Sanderud 
flyttes et stort antall arbeidsplasser fra eksisterende bysentrum til mindre tettsteder. Til 
tross for at en lokalisering utenfor sentrum av byene i Mjøsregionen ikke er forventet å 
svekke befolkningsutviklingen i byene, vil den allikevel kunne påvirke utviklingen av sentrum 
i de aktuelle byene, ved for eksempel å redusere handelen i sentrumsområdene. 
 
Vurdering/Høringsuttalelse: 
Høringsbrevet inneholder konkrete spørsmål som høringsinstansene blir bedt om å ta 
stilling til. Forslaget til høringssvar er utformet i tråd med dette. Nummereringen referer seg 
til spørsmålene i høringsbrevet. 
 
1. Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne også i framtiden skal ha et samlet 
helsetilbud som oppleves som trygt og nært nok. Dette fordrer at man klarer å finne en 
balanse mellom den delen av det samlete tilbudet der hensynet til medisinskfaglig kvalitet 
og kompetanse må telle mest, og den delen der dette ikke er like viktig og nærhet til 
pasienten kan tillegges større vekt. 
 
Lillehammer, Gausdal, Ringebu, og Øyer kommuner har gjennom Helseregion Sør-
Gudbrandsdal bygget opp en rekke interkommunale tilbud og et godt faglig samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten ved SI Lillehammer. Blant annet har man nylig fått godkjenning som 
utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i geriatri ved den interkommunale 
intermediæravdelingen ved Lillehammer helsehus. I samarbeid med idretten og Høgskolen i 
Innlandet er man i ferd med å bygge opp kompetanse innen idrettsmedisin, blant annet for 
å bygge opp under Lillehammerregionen som en komplett vintersportsregion. Lillehammer 
kommune som vert for det interkommunale legevaktsamarbeidet i regionen er i ferd med å 
bygge et nytt og avansert legevaktsbygg i tilknytning til SI Lillehammer, der samarbeidet 
med sykehuset var utslagsgivende for valg av plassering. 
 
I samhandlingsreformen legges det opp til at flere rehabiliteringsoppgaver etter hvert skal 
overføres til kommunene. Dette er et tilbud som må utvikles under veiledning av 
spesialisthelsetjenesten, men som kommunene etter hvert kan overta ansvaret for, og som 
eventuelt kan tenkes plassert i frigjorte arealer. På samme måte bør det vurderes om det er 
andre områder der man kan bruke samme modell, d.v.s. utvikle et tilbud under veiledning 
fra spesialisthelsetjenesten som kommunene etter hvert overtar ansvaret for. 
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Finansieringen av slike oppgaver kan enten skje gjennom nasjonale endringer i 
oppgavefordelingen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, eller som 
lokale avtaler om kjøp og salg av tjenester som det er viktig for kommunene å beholde 
lokalt. 
 
At det utvikles/videreutvikles et godt samarbeid om oppgavefordeling og overføring av 
oppgaver i årene framover skal ikke være avhengig av hvilken sykehusmodell som velges. 
Tvert i mot, gjennom å prioritere disse prosessene løpende vil man kunne skape trygghet i 
befolkningen om et godt og nært helsetilbud uavhengig av hvilken modell som til slutt blir 
valgt. 
 
2. Øyer kommune ønsker at alternativ 2B, med stort akuttsykehus på Lillehammer og 
Elverum og de akutte områdefunksjonene samlet på SI Lillehammer tas med i den videre 
planleggingen. Dette er det eneste av to sykehus-modellene som SIHF mener at er «liv laga» 
i henhold til vurderingskriteriene i Helsedirektoratets veileder. En slik løsning vil gi et for de 
alle fleste formål fullverdig sykehus sentralt i begge fylker og sikre videre bruk av 
omfattende bygningsmasse. Avstanden mellom de to sykehusene blir heller ikke større enn 
at det bør være mulig å utnytte spesialkompetanse på tvers. 
 
Samtidig erkjenner Øyer at det kan være vanskelig å oppnå den nødvendige støtten for et 
nytt sykehus med et alternativ som gjør at en eller flere av Mjøsbyene får sykehusutvikling 
på bekostning av de andre. I den grad dette fører til langvarig diskusjon og omkamper kan 
SIHF i verste fall miste sin prioritet i investeringsmiddelplanen til Helse Sørøst. Innlandet kan 
i så fall også miste investeringer på 10-12 milliarder kroner, som i seg selv kan være viktig for 
utvikling av lokal industri og næringsliv. Dette vil i så fall føre til at det må opprettholdes 
virksomhet ved alle eksisterende sykehus. Siden man må forvente at samlingen av 
fagfunksjoner vil gå sin gang, vil dette medføre at stadig flere pasienter må forholde seg til 
flere sykehus, med den usikkerhet og fare for manglende helhet i behandlingstilbudet dette 
kan medføre. Med utgangspunkt i dette anser Øyer kommune at en justert modell 1A, d.v.s. 
hovedsykehus med alle funksjoner ved Mjøsbrua og noe virksomhet i Elverum, Hamar, 
Gjøvik og Lillehammer, er et alternativ som kan tas med i den videre planleggingen, 
forutsatt at det opprettholdes et aktivitetsvolum knyttet til aktiviteter omtalt i punkt 4 
tilsvarende 70 % av dagens aktivitetsvolum ved SI Lillehammer, og at dette følges opp med 
tilstrekkelig investerings- og driftsmidler i hele periodene fram mot 2040. 
 
Spørsmål 3 og 4 er formulert med utgangspunkt i modell 1A (hovedsykehus ved Mjøsbrua) og 
besvart i henhold til dette: 
 
3. Med utgangpunkt i at det foreligger en ganske entydig faglig anbefaling om å 
samlokalisere psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentral-
sykehusfunksjonene overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. På samme 
måte som for de somatiske sykehusene må det vurderes hvilke tilbud som fortsatt kan og 
bør ligge desentralt. Det bør også vurderes om disse tilbudene eventuelt kan samlokaliseres 
med de somatiske tilbudene som blir værende i Mjøsbyene. 
  
4. For Lillehammerregionen og Gudbrandsdalen er det viktig at SI Lillehammer som et 
minimum beholder et tilbud innen akutt indremedisin, dagbehandling og poliklinikk. Med 
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utgangspunkt i regionens rolle som turist- og aktivitetsdestinasjon, med mange tilreisende, 
stor hyttebefolkning og mange nasjonale og internasjonale bredde- og 
toppidrettsarrangement er det videre nødvendig at det som et minimum videreføres et 
tilbud innen akutt ortopedi ved SI Lillehammer, i kombinasjon med elektiv kirurgi som kan 
støtte opp under et ortopeditilbud. Øyer kommune er også opptatt av å beholde et 
indremedisinsk miljø, som kan sikre at pasienter med kroniske sykdommer og behov for 
regelmessig behandling og gjentatte sykehusinnleggelser kan få et tilbud lokalt. 
 
5. Øyer kommune viser til at det for to-sykehusmodellene bare er alternativ 2B, med 
Lillehammer og Elverum som store akuttsykehus og med de akutte områdefunksjonene 
samlet på Lillehammer, som er «liv laga» i henhold til Helsedirektoratets kriterier. Øyer 
kommune ber derfor om at dette alternativet tas med videre til neste fase av utredningen. 
 
6. Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. Investe-
ringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i Innlandet, 
og SIHF bør allerede på planleggingsstadiet legge opp til en prosess der lokale bedrifter får 
anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag.  
 
En plassering av hovedsykehuset utenfor et eksisterende bysentrum, slik justert alternativ 
1A legger opp til, skaper utfordringer når det gjelder trafikk og utslipp av klimagasser. Selv 
om den teknologiske utviklingen forventes å redusere utslippene knyttet til transport 
betydelig fram mot det tidspunkt et nytt sykehus kan settes i drift, er det fortsatt nødvendig 
å sørge for gode kollektivløsninger som en del av prosjektet. I den forbindelse vil Øyer 
kommune minne om «Faglig råd for bærekraftig byutviklingii», som ble overlevert 
Kommunalministeren i 2013. Råd nummer én i denne rapporten lyder «Fortett eksisterende 
byer i stedet for å bygge nye». Det viktigste tiltaket er at offentlige institusjoner, som 
sykehus, skal plasseres i byene, og at offentlig virksomhet må ta sitt ansvar og være et godt 
forbilde. 
 
Konklusjon:  
Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum utreder 
alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og Elverum. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum utreder 

alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og Elverum. 

 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 

 
 
Ådne Bakke Mike Görtz 
Rådmann 
 
                                                 
ii
 Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet 2013. Lenke. 
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ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/944     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 23/15, møte 26.03.2015: Administrativ organisering – Evaluering og endret 
organisering. 
 
Sammendrag: 
Evaluering av ny administrativ organisering var forutsatt gjennomført i begynnelsen av 2017. 
Pga bemanningssituasjonen inkl skifte av personer i sentrale posisjoner, varsler rådmannen 
utsettelse. Evalueringen forutsettes lagt fram innen utgangen av året.  
 
Saksutredning: 
Med oppstart på slutten av 2014 ble det gjennomført en evaluering av administrativ 
organisering på nyåret 2015. Den nye modellen en såkalt sektormodell (3-nivåmodell), ble 
vurdert som en større organisasjonsendring og ble lagt fram for kommunestyret. 
Kommunestyret fattet i K-sak 23/15 følgende vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar prinsippet om 3-nivå organisering av administrasjonen 
2. Det er en forutsetning at endringene ikke har økonomiske konsekvenser. 
 
Målsettingene for ny administrativ organisering framgår av rapporten, sitat: 
«Rådmannen ønsker en tydelig (ansvar- og myndighetsplassering) administrativ struktur 
som er mest mulig optimal i forhold til å 
 Ivareta lovpålagte tjenester 
 Sikre tverrfaglighet og samhandling 
 Legge til rette for langsiktig økonomisk planlegging 
 Sikre gode arbeidsplasser 
 Sikre strategisk ledelse og utvikling 
 Sikre/koordinere operasjonell (daglig drift) ledelse 
 Styrke politisk styringsrolle.» 
 
I saksutredning til K-sak 23/15 pekes det spesielt på at de største utfordringene med dagens 
organisering er at kommuneledelsen ikke lykkes godt nok i å ivareta det strategiske 
helhetsansvaret som kommunen har. Kommuneledelsen har også utfordringer når det 
gjelder ivaretagelsen av den operasjonelle samhandlingen, der de optimale løsningene er 
avhengig av utstrakt samarbeid på tvers av dagens virksomheter/tjenester.  
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I K-sak 23/15 er det lagt til grunn at den nye administrative organiseringen skal evalueres i 
begynnelsen av 2017.  
 
Kommuneledelsen utarbeidet en detaljert handlingsplan, denne har vært ledelsens 
arbeidsdokument i implementerings-/gjennomføringsfasen. Det tok tid før alle 
sektorlederne var på plass. I tillegg fikk vi rådmannsskifte med en periode med konstituert 
rådmann fra kommuneledelsen. I denne perioden ble ikke prosessen med evaluering av 
organiseringen prioritert, den lar seg følgelig ikke gjennomføre som planlagt. 
   
Vurdering: 
Implementering av ny administrativ organisering tar tid. Bemanningssituasjonen inkl skifte 
av personer i sentrale posisjoner, er argumenter for at noe forskyvning er hensiktsmessig. 
Rådmannen ser ingen negative konsekvenser ved å utsette evalueringen noe og foreslår at 
den legges fram innen utgangen av året.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram innen utgangen av 2017. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
SØKER: CAFE TOSCANA A/S ØYER 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: U63  
Arkivsaksnr.: 17/882     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling med vedlegg mottatt 29.03.2017 
Uttalelse fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal mottatt 04.04.2017 
Uttalelse fra Lensmannen i Øyer mottatt 10.04.2017 
 
Sammendrag: 
Cafe Toscana A/S Øyer ved daglig leder Yahya Murat innvilges serverings- og skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin i restaurant, bar og pub med adresse Hundervegen 15-23 i Øyer for 
perioden 20.04.2017 til 30.06.2020. 
 
Saksutredning: 
Cafe Toscana A/S Øyer v/daglig leder Yahya Murat vil starte en restaurant med bar og pub i 
nytt handelsbygg i Hundervegen 15-23 i Øyer. Restauranten vil servere tyrkiske, italienske 
og mexikanske retter som Cafe Toscana A/S i Storgata på Lillehammer.  
 
Konseptet vil være en kombinasjon med spiseplass og bar/pub. Målet er å bygge opp et 
serveringssted med god atmosfære med tilbud om god mat og godt drikke for alle. 
 
Dato for åpning av restauranten er ikke fastsatt. Utleier av lokalene er Skarpsno Hafjell AS, 
Kirkegata 55, 2609  Lillehammer, som også skal leie  ut til andre næringsaktører, Øyer 
kommune og Spar. 
 
Det søkes om skjenketid mandag- torsdag kl 11.00 – 23.00, fredag-lørdag kl 11.00 - 24.00 og 
søndag kl 11.00 – 23.00. 
 
Kart over serverings- og skjenkeareal innendørs med 90 godkjente sitteplasser og utendørs 
med 50 godkjente sitteplasser er vedlagt søknaden. 
 
Utarbeidelse av Internkontroll-perm er ikke ferdig pr dags dato, men vil være klar ved 
oppstart. Det er søkt om godkjenning for næringsmiddelvirksomhet. 
 
Skjenkestyrer og ansvarlig leder Yahya Murat, fnr 01028029140, har godkjent 
etablererprøve om serveringsloven og kunnskapsprøve om alkoholloven. 
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Stedfortreder Burhan Murat, fnr 31056524951, har godkjent kunnskapsprøve om 
alkoholloven. 
 
Vurdering: 
Cafe Toscana A/S ved daglig leder Yahya Murat vil starte restaurant med bar og pub i nytt 
næringsbygg i Øyer sentrum. 
 
Under pkt 7 om Fast skjenkebevilling i Retningslinjene for salg og skjenking heter det bla: 
«Steder med følgende driftskonsept kan innvilges fast skjenkebevilling: 

 Hoteller, moteller, pensjonat, gardsturisme, spiserestauranter, og selskapslokaler kan 
gis: Alminnelig skjenkebevilling for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3  

 Kafeer, kafeteriaer, kroer, pizzeriaer kan gis : Alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gr. 1 og 2. Til sluttede selskap: Alkoholholdig drikk gr. 3.  

 Pub og diskotek: Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gr. 1 og 2.  

 Utendørs skjenking av alkohol kan gis i naturlig tilknytning til et fast skjenkested.. 
Utearealet skal være tydelig avgrenset. Det kan gis alminnelig skjenkebevilling 
utendørs for: Alkoholholdig drikk gr. 1, 2 og 3».  

 
Søknaden har vært forelagt Lensmannen i Øyer til uttalelse og han hadde ingen merknader 
til søknaden. 
 
Søknaden har også vært forelagt skattemyndigheten til uttalelse og det framkom ingen 
merknader. 
 
Søknaden er vurdert opp mot retningslinjene og rådmannen mener at Cafe Toscana A/S 
kommer inn under de retningslinjer som foreligger for innvilgelse av serverings- og 
skjenkebevilling. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Cafe Toscana A/S Øyer ved daglig leder Yahya Murat innvilges serverings- og skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin i restaurant, bar og pub med adresse Hundervegen 15-23 i Øyer for 
perioden 20.04.2017 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer kommunes 
Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Yahya Murat godkjennes som skjenkestyrer med Burhan Murat som stedfortreder. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: JO ANDRÈ BERG 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/152     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 22.01.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Søker ønsker å etablere mekanisk verksted i Sørbygdsvegen 590 etter mange år i Nordsjøen. 
Han har vært i kontakt med flere potensielle kunder og fått positive tilbakemeldinger om 
behovet. Han har et investeringsbehov på 300.000,-, hvorav han søker om tilskudd kr 
120.000,-. Rådmannen innstiller på tilskudd kr 50.000,-. 
 
Saksutredning: 
Det er svært positivt at noen vil etablere egen bedrift, og markedet for håndverksbedrifter 
er stort og økende i kommunen, blant annet på grunn av fritidsboligmarkedet og reiselivet. 
Det er gjennomført et møte med søker og han fikk i oppdrag å sjekke ut markedet, noe som 
er gjort. 
 
Vurdering: 
Søker vurderes som kompetent til å etablere og drive slik virksomhet. Rådmannen innstiller 
på tilskudd kr 50.000,-. 
 
Disponible næringsfondsmidler med statlig påfyll reduseres fra kr 314.338,- til kr 264.338,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1. Søker innvilges kr. 50.000,- til etablering av mekanisk verksted. Tilskuddet tas fra 
næringsfond med statlig påfyll. 
 
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. 
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4.Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale 
støtten i sin helhet. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann Næringsrådgiver 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: ERIK ALEXANDER HANSEN 
 

Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 17/537     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 22.02.2017  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Markedsplan 

 Attester 

 Artikler 
 
Sammendrag: 
Erik Alexander Hansen søker Øyer kommune om tilskudd til oppstart og utvikling av bedrift – 
Birdingbed AS. Samlet kostnadsoverslag er på kr 522.400,- hvorav Hansen søker Øyer 
kommune om kr 50.000,-. Rådmannen innstiller på å innvilge søknaden. 
 
Saksutredning: 
Fuglekikking er en hobby og opplevelse som er global og interesserer mange. Bare i Norge 
har Norsk Ornitologisk Forening nær 10.000 medlemmer, Danmark og Sverige rundt 16.000 
hver og i Storbritannia 7,8 millioner. Dette markedet er så interessant at Innovasjon Norge 
har fått laget en egen rapport – «Birding in Norway» - for å kartlegge potensialet. Rapporten 
finnes her; http://www.biotope.no/2015/12/avitourism-birding-in-norway.html 
 
Denne type turisme har et stort uutnyttet potensiale. Fuglekikkere har i snitt god økonomi 
og reiser mye for å dyrke sin hobby. Lokalt har Øyer og Lillehammer-regionen flere områder 
for fuglekikkere, hele Øyerfjellet og Lågen er gode områder.  
 
Samlet kostnadsoverslag er på kr 522.400,- og Erik Alexander Hansen søker Øyer kommune 
om kr 50.000,- til oppstart og utvikling av bedriften. 
 
Vurdering: 
Det er økende etterspørsel etter opplevelser i reiselivet, og spesielle nisjeprodukter viser 
seg å ha internasjonal appell. Nye etableringer innen dette feltet er ønsket. 
 
Søknaden er innenfor satsingsområdene til Lillehammer-regionens næringsplan – reiseliv. 
Tilskuddet tas fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll som reduseres fra kr 264.338,- 
til kr 214.338,-. 
 
 
 

http://www.biotope.no/2015/12/avitourism-birding-in-norway.html
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1.Søker innvilges kr. 50.000,- i tilskudd under følgende forutsetninger; 

 Selskapet Birdingbed AS er etablert i Øyer og registrert i Brønnøysundregistrene 

 Annen finansiering ihht budsjett i søknad er på plass 
 

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 Næringsrådgiver 
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MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE 
ANLEDNING TIL Å BRUKE HALLENE TIL SPONSOREKSPONERING 
 

Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/878     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/17 Formannskapet 25.04.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår i denne saken å tillate begrenset anledning for idretts- og kulturlivet i 
Øyer å benytte idrettshallene til sponsoreksponering.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt en konkret forespørsel fra ØTIs håndballgruppe om tillatelse til 
å henge opp reklame-/sponsoreksponering i Øyerhallen. Dette spørsmålet avstedkom et 
behov for en totalvurdering av hvordan Øyer kommune skal forholde seg til slik 
eksponering. Både i Trettenhallen og Hippodromen er det pr i dag sponsoreksponering i 
form av reklameplakater. Dette er avtaler som er inntektsbringende for Stavsplassen SA og 
ØTI i størrelsesorden kr. 80 – 90 000 pr år.  
 
Spørsmålet om idretts- og kultursponsing med eksponering i offentlige bygg er av prinsipiell 
art, og krever en avklart holdning fra Øyer kommunes side. På den ene siden er hallene 
offentlige bygg i offentlig eie til bruk for allmenheten, hovedsakelig gjennom idrettens bruk 
på kveldstid og helg. På den andre siden brukes Tretten- og Øyerhallen som 
kroppsøvingsarena for skole og barnehage, hvor idrettens sponsoreksponering kan 
oppfattes som utidig. I tillegg brukes hallene til ulike arrangementer gjennom året hvor 
sponsoreksponering er mer eller mindre passende, men av åpenbar interesse for 
næringslivet som sponsorer.  
 
Avtalene i Trettenhallen daterer seg tilbake til da denne hallen var et frittstående 
aksjeselskap, og det er ØTI håndballgruppe som ivaretar avtalene og er mottaker av 
inntektene. Avtalene i Hippodromen er det Stavsplassen SA som håndterer, og det er de 
som er mottaker av inntektene.  
 
Øyerhallen ble oppført i forbindelse med ombygging av Solvang skole, hvor det ble sett som 
økonomisk hensiktsmessig å sette opp en fullskala idrettshall framfor å utvide den gamle 
gymsalen som da i hovedsak kun ville være til skolens bruk. Forutsetningen var at en 
fullskala flerbrukshall kunne delfinansieres med spillemidler, og stilles til rådighet for det 
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lokale idrettslivet. Idrettslivet, med absolutt hovedvekt på ØTI, bruker hallen(e) alle 
hverdager fra ca 17.00 til 22.00, samt de fleste helgene fra 10.00 til 20.00. 
 
Skolenes bruk av de 2 idrettshallene er tilnærmet lik; i vinterhalvåret foregår det meste av 
kroppsøving i hallene. Trettenhallen benyttes i tillegg av Mosjordet barnehage. Ett 
argument mot sponsoreksponering er at dette medfører eksponering overfor barnehage- og 
skolebarn i skoletiden. Aurvoll skole og Mosjordet barnehage har benyttet Trettenhallen 
siden den ble bygget på slutten av 80-tallet, uten at denne problemstillingen noen gang har 
blitt reist. 
 
Organisering og tilrettelegging av lokalt idrettsliv er en stor og omfattende jobb. Det legges 
ned utallige dugnadstimer fra foreldre og foresatte. ØTI har ca 900 medlemmer, og 
aktiviserer store andeler av kommunens barn og unge. Organiseringen krever mer og mer 
profesjonalitet, og ØTI har behov for finansiering utover bidrag fra medlemmer og det 
offentlige. Sponsing av idrettslivet, også breddeidretten, har lang tradisjon i Norge. Lokalt og 
regionalt næringsliv har et samfunnsansvar, og kan bidra økonomisk til å styrke 
fundamentet i det lokale idretts- og foreningslivet. Næringslivet har en 
markedsføringsstrategi og ønsker selvfølgelig å få mest mulig igjen for sitt bidrag gjennom 
eksponering mot potensielle kundegrupper.  
 
Vurdering: 
Sponsoreksponering i form av plakater og bannere i idrettshaller kan oppleves som visuell 
forsøpling. Samtidig ser en at nivået på eksponering slik det framstår i Trettenhallen og 
Hippodromen er relativt sobert, og ikke har vekket anskrik fram til i dag. Det er likevel et 
uttalt ønske om at det i avtaler med næringslivet opprettholdes et krav om at 
eksponeringen skal oppleves som enhetlig og integrert i hallene. Det bør etterstrebes å 
begrense skiltarealet til max 36 m2 pr. hall (45 m L x 0,8 m H) Det bør også vurderes bruk av 
alternative eksponeringsmuligheter som roll-ups, beachflag og videoskjermer i forbindelse 
med arrangement, i stedet for eller i tillegg til permanent fastmonterte skilt.  
 
Det er stilt spørsmål om reklameeksponering overfor barnehage- og skolebarn er uheldig. 
Skole og barnehage er yndede formidlingskanaler for ulike bedrifter og organisasjoner, og 
utdeling av reklamemateriell direkte til elever skjer på jevnlig basis. Sett opp i mot slik 
direktereklame vurderes sponsoreksponering i hallen som ubetydelig. 
 
Materialvalget og sikkerhetsnivået i Øyerhallen er av en annen karakter enn i den eldre 
Trettenhallen. Det kan ikke tillates et frislipp av montering av reklameskilt i den nye hallen. 
Plassering og innfesting av skilt skal vurderes og godkjennes av huseier. Det er spesielt viktig 
å merke seg at bæreelementer er del av brannhemmende konstruksjon, og må tas spesielt 
hensyn til. Alle kostnader ved innfesting og tilrettelegging skal dekkes av den som er 
mottaker av reklameinntekten. 
 
Øyer kommune yter driftsstøtte til lokalt idretts- og kulturliv. Disse midlene er av relativt 
beskjedent omfang. Kravet til profesjonalisering av organisering og tilrettelegging 
forutsetter en stor andel av dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte. Salg av sponsorat gir 
en mulig inntektskilde for idrettslaget, og samtidig en mulighet for lokalt næringsliv å yte 
noe tilbake til samfunnet. Øyer kommune finner det vanskelig å fjerne disse inntekts-
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mulighetene fra idretten så lenge de ikke kan kompenseres gjennom endrede tilskudd. Det 
foreslås derfor at i Hippodromen det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om 
reklameskilt, og i Tretten- og Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
Oppsummering: 
Øyer kommune gir anledning til å benytte de kommunale idrettshallene til 
sponsoreksponering. Avtaler for Hippodromen og Trettenhallen kan videreføres, og nye 
avtaler for Øyerhallen kan inngås. All montering av faste skilt skal avklares med huseier/ 
vaktmester slik at det ikke oppstår skade på bygning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippo-dromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
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