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MØTEINNKALLING 
Formannskapet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen" 
Møtedato: 30.04.2019 Tid: 09:15 - 11:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND PROSJEKTERING SPEAKERTÅRN 
PÅ STAVSPLASSEN OG OPPGRADERE EKSISTERENDE HØGTALERANLEGG 
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/271     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/19 Formannskapet 30.04.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 07.02.2019 
 
Bakgrunn: 
Stavsplassen SA er et selskap som eies av Øyer kommune, lokale bedrifter, lag og foreninger 
og enkeltpersoner. Selskapet har tre ansatte som forestår den daglige driften på 
Stavsplassen. Bedriften har siden den ble stiftet i 1997 arbeidet målrettet med å utvikle 
plassen til en komplett arena for dyreutstillinger, og da særlig for hest. Stavsmartn 
arrangeres hvert år i oktober. 
 
Stallringen som er 7 dekar, er omkranset av i alt 96 stallplasser. Utstillingsplassen er ca. 12 
dekar. Inntil plassen ligger ridehall, utstillingshall på 500 m2 og et serveringsbygg. I tillegg 
den verneverdige Fonstadbygningen som har flere funksjoner. 
 
Stor dugnadsinnsats fra mange personer har gjort gjenoppbyggingen mulig. 
Høgtaleranlegget ble montert av Skogvang Installasjonsforretning AS i 1998, og er gjenbruk 
etter OL i 1994. Anlegget er siden flikket på flere ganger, men har aldri fungert 
tilfredsstillende. Det er krevende, for ikke å si umulig å få et så gammelt anlegg til å fungere 
over et så stort område. Nye høgtalere har et vesentlig bedre lydbilde og rekkevidde. 
Speaker som betjener høgtaleranlegget er henvist til ei lita skrøpelig bu med mangelfull 
oversikt over aktivitetene som skal betjenes. 
 
Prosjektet, som her omsøkes må betraktes som et delmål, tar sikte på å bedre 
høgtalertjenesten på Stavsplassen. Det er svært viktig å tilfredsstille dagens brukere, både 
utstillere og publikum. Et stadig yngre publikum stiller større krav. Et nytt høgtaleranlegg gir 
vesentlig bedre lydbilde og har større rekkevidde. 
 
Bedre informasjonstjeneste overfor brukere og publikum er også viktig for å tiltrekke nye 
brukere. Økt aktivitet på plassen er et hovedmål. Den andre delen av delprosjektet har som 
mål å ferdigstille alle forarbeider som er nødvendig for å starte bygging av speakertårnet. 
Klargjøre tegningene, prosjektere bygget, søke byggetillatelse, søke brukstillatelse hos 
Mattilsynet m.m. 
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Vurdering: 
Det søkes om kr. 100.000,- til prosjektering av speakertårn og oppgradering av lydanlegg 
med et totalbudsjett på kr. 271.620,-. Dette prosjektet vil utvilsomt heve standarden og 
bedre publikumsopplevelsen på Stavsplassen. Hva selve byggingen av speakertårnet vil koste 
er ikke klart, dette vil komme frem etter prosjekteringen. 
 
Den frivillige innsatsen på og rundt Stavsplassen er uvurderlig, og det er mange som legger 
ned mye tid og innsats. Dette initiativet er derfor prisverdig og gjenspeiler denne innsatsen. 
 
Stavsplassen SA trenger sårt flere inntektskilder ved siden av Stavsmartn, som er den store 
bidragsyteren. Bygging av et speakertårn vil være en millioninvestering. Det som er uklart og 
ikke sannsynliggjort at denne investeringen vil generere flere inntekter som står i forhold til 
investeringen. 
 
Konklusjon: 
Stavsplassen SA fikk i 2018 omgjort kr. 500.000,- fra lån til andelskapital for å lette 
gjeldsbyrden. Dette, sammen med at næringsfondet har begrensede midler og at 
inntektspotensialet ikke er sannsynliggjort, gjør at rådmannen ikke ser å kunne anbefale at 
søknaden innvilges i sin helhet. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene 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. 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 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - OPPGRADERING AV KJØKKENET I 
HAVREBUA 
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/802     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/19 Formannskapet 30.04.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 23.04.2019 
Intensjonsavtale Gina H Eggereide 
Intensjonsavtale Einstad 
Intensjonsavtale Mageli gård 
Samarbeidsavtale Suppelure 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 100.000,- til oppgradering av 
kjøkkenet i Havrebua som dekkes fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Eksisterende kjøkken i Havrebua på Stavsplassen er godkjent som anretningskjøkken av 
Mattilsynet. Stavsplassen SA planlegger nå oppgradering til produksjonskjøkken til fordel for 
egne arrangementer og for utleie til lokalmatprodusenter, lag/foreninger m.fl. 
 
Tilgang på et godkjent produksjonskjøkken er som regel det største hinderet for alle som 
ønsker å starte med videreforedling av mat. Kostnadene ved å etablere et slikt kjøkken er for 
høy i forhold til risikoen, og bruken er for liten i oppstarten til at investeringen vil lønne seg. 
Det å få prøvd ut oppskrifter og produkter før man kjører i gang i fullskala senker terskelen 
betraktelig for at flere vil starte opp. 
 
Det at Stavsplassen SA ønsker å oppgradere kjøkkenet til eget bruk og til utleie vil styrke 
lokalmatsatsingen i regionen. Det vil også bidra til økte inntekter, noe selskapet trenger. 
Stavsplassen kan bli et lokalmatnav der flere foredlingsbedrifter samles. Vi får foredlede 
lokalmatprodukter, noe markedet etterspør og vi har altfor lite av. 
 
Vurdering: 
Tiltaket er svært positivt i forhold til satsingen i regional næringsplan, og er godt forankret 
der. Rådmannen anbefaler derfor at tiltaket støttes. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene 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. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
 



  Sak  30/19 

Side 6 av 9  

ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG: SØKNAD OM STØTTE TIL FERDIGSTILLELSE OG TRYKKING 
AV "SETERBOK FOR ØYER" 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/406     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/19 Formannskapet 30.04.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Øyer-Tretten Historielag, seterbokgruppa, om støtte til ferdigstillelse og trykking 
av «Seterbok for Øyer» datert 25.02.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Søknaden fra Øyer-Tretten Historielag foreslås imøtekommet ved å bevilge kr 20.000 til 
ferdigstillelse og trykking av «Seterbok for Øyer». Utgiften foreslås dekket ved overføring fra 
formannskapets tilleggsbevilgningspost. Det er tidligere bevilget kr 5.000 til oppstart av 
arbeidet med boka (kulturmidler 2018). 
 
Saksutredning: 
Øyer-Tretten Historielag, seterbokgruppa, søker om støtte til ferdigstillelse og trykking av 
«Seterbok for Øyer». I løpet av de siste generasjonene har tradisjonell seterdrift blitt sterkt 
redusert, det er nå bare noen få gardsbruk som er på setra med ku eller geit. Historielaget 
påpeker at det er på høy tid å dokumentere de opplysningene som enda kan skaffes om alle 
setrene i Øyerfjellet. Boka vil bestå av en fyldig omtale av hver enkelt setergrend, etterfulgt 
av bilder og faktaopplysninger om den enkelte seter. I tillegg blir det flere enkeltstående 
kapitler med aktuelle temaer, blant annet om oppstart og utvikling av de forskjellige 
setervegene.  
 
Basert på et opplag på 1000 bøker har Historielaget et budsjettanslag på kr 300.000. Det 
søkes om støtte på kr 50.000 til trykking av seterboka. I tillegg ønsker de at kommunen 
forplikter seg til innkjøp av et visst antall av den ferdige boka.  
 
Øyer-Tretten historielag fikk kr 5.000 til oppstart av arbeidet med boka i ordinær 
kulturmiddel-tildeling 2018. 
 
Øyer-Tretten historielag utga i 2016 boka «Øyers skolehistorie». I perioden 2014 – 2016 
mottok Historielaget i den forbindelse kr 20.000 i kulturmidler i 2014 og 2016. I tillegg ble det 
kjøpt inn bøker for kr 20.000.  
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Vurdering: 
Fjellet har alltid hatt og har fortsatt stor betydning i Øyer. Rådmannen mener det er naturlig 
at kommunen bevilger midler til «Seterbok for Øyer». Seterboka anses å være av mindre 
allmenn interesse enn skolehistorien. Rådmannen foreslår derfor å bevilge kr 20.000 i 
tilskudd til ferdigstillelse og trykking, summen kommer i tillegg til kr 5.000 som ble bevilget i 
forbindelse med oppstarten av arbeidet.  
 
Rådmannen foreslår å dekke tilleggsbevilgningen ved overføring fra formannskapets 
tilleggsbevilgningspost, saldo pr 23.04.19 kr 75.000,-.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet bevilger kr 20.000 til Øyer-Tretten historielag i støtte til ferdigstillelse og 

trykking av «Seterbok for Øyer». 
2. Utgiften – kr 20.000 – dekkes ved overføring fra formannskapets tilleggsbevilgningspost.  
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 



  Sak  31/19 

Side 8 av 9  

KULTURPRIS 2019 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 076  
Arkivsaksnr.: 19/347   Unntatt offentlighet ofl §13 

fvl §13  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/19 Formannskapet 30.04.2019 
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REFERATER - FSK 30.04.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/806     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/19 Formannskapet 30.04.2019 
 
 
Bruk av kommunens næringsfond 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatet tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


