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FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201809  
Arkivsaksnr.: 18/2465     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
46/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 29.4.2019 
Vedlegg 1 Sammendrag av merknadene 
Vedlegg 2 Varselkart, Øyer kommune 
Vedlegg 3 Brev fra Nye Veier datert 06.05.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram 
Særutskrift KST-sak 9/19. 21.2.2019, første gangs behandling av planprogrammet 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært ute på høring, i forbindelse med høringen kom det inn 68 
merknader. Planprogrammet er revidert basert på de mottatte merknader. Videre er 
endringer vedtatt i Øyer kommunestyre 21. februar innarbeidet i planprogrammet. 
På bakgrunn av de endringene, som er innarbeidet eller foreslås innarbeidet, foreslår 
rådmannen at Øyer kommunestyre fastsetter planprogrammet i for E6 Storhove-Øyer, datert 
29.4.2019 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.  
 
Saksutredning: 
Utbyggingen av E6 Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å sikre bedre 
fremkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt reduksjon i 
klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt 
på tvers av kommunegrensene, og planprogrammet er felles for Lillehammer og Øyer 
kommuner. 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som regulerer en fire-felt 
sammenhengende motorveg med fartsgrense 110 km/t fra Storhove til Øyer. 
Et planprogram skal avklare planprosessen og sentrale temaer i planarbeidet, jf. pbl § 4-1. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt. Planprogrammet skal også vise hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Det er besluttet å fremme felles planprogram for hele strekningen fra Storhove 
og inn i Øyer kommune, forbi Ensby. Vedtaket, som gjøres av kommunestyret i Øyer, 
omhandler forhold som geografisk berører Øyer kommune. 
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Krav til Konsekvensutredning/ forholdet til overordnet plan 
Kapittel 3 i planprogrammet gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet, både 
statlig, regionalt og kommunalt. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby ligger som 
grunnlag for løsninger, og gir rammer og føringer for reguleringsplanen for den strekningen 
denne gjelder. Deler av tiltaket er tidligere konsekvensutredet på kommunedelplannivå i 
forbindelse med Kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby. Planprogrammet legger opp til at hele 
reguleringsplanen på ny skal bli konsekvensutredet, på tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal 
være utredet i henhold til §6 b). Det er derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for 
de tema planprogrammet fastsetter. 
 
Medvirkning/merknader 
I henhold til pbl § 12-8 varslet Øyer og Lillehammer kommune om oppstart av planarbeid og 
la samtidig ut forslag til planprogram for E6 Storhove-Øyer til offentlig ettersyn den 
28.2.2019. Høringsfrist var 12.4.2019.  Det kom inn til sammen 68 merknader. Merknadene 
går på forhold i Lillehammer og Øyer kommuner. Se vedlegg 1 for en oppsummering av alle 
innkomne merknader samt forslagsstillers kommentar til dem. På bakgrunn av merknadene 
er det gjort endringer i planprogrammet. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til 
merknadene som foreligger.  
 
 
Vurdering: 
Planprogrammet er revidert basert på mottatte merknader. Videre er endringer vedtatt i 
Øyer kommunestyre 21. februar innarbeidet i planprogrammet. 
 
Under følger en oppsummering av endringene: 

 Oppdatert tekst om endringer (side 3) 
 Oppdatert framdriftsplan i kapittel 2 – noen flere milepæler og justerte datoer 
 Oppdater kapittel 3 – Overordna rammer og føringer 
 Endret figur 5-2 
 Oppdatert kapittel 5.3 om planalternativ 
 Oppdatert kapittel 6.1 med prissatte konsekvenser og tatt inn nytt kapittel 6.12 

Prissatte konsekvenser. 
 Lagt til informasjon om private brønner og borehull for drikkevann i kapittel 6.4. 

 
Alle endringene som er gjort i planprogrammet etter høring fremgår av rød tekst i 
planprogrammet.  
 
Planlagt fremdrift 
Både regionale myndigheter og Lillehammer og Øyer kommuner har vært bekymret for den 
stramme fremdriftsplanen som det var lagt opp til i planprogrammet som lå ute på høring. 
Nye Veier planlegger nå at forslaget til reguleringsplan skal legges frem for politisk 
behandling høsten 2019 og vedtak vinteren 2020.  Dette er en forskyvning av 
fremdriftsplanen som lå ute til høring der det var lagt opp til vedtak høsten 2019. 
Fremdriftsplanen er i tillegg supplert med åpne informasjonsmøter. 
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Alternative løsninger på strekningen i Øyer kommune 
I forbindelse med høring av planprogrammet foreslo Øyer kommune at det i tillegg skal 
utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t, ut fra et ønske om å redusere inngrep 
i landskap og dyrka mark. Etter høring er kap. 5.3 Alternativer endret for å innarbeide innspill 
fra Øyer kommune og innkomne merknader om lavere fartsgrense. Ulike kryssplasseringer, 
samt hastighet på 90 km/t medfører at Nye Veier AS foreslår at fire alternativer 
konsekvensutredes som en del av planarbeidet. Disse 4 alternativene er: 
 

 Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg til ca. 1 km sør for 
Granrudmoen.  

o Alternativ A forutsetter at dagens kryssplassering ved Ensby opprettholdes.  
o I Alternativ B legges krysset ved Ensby ned, og det etableres et nytt kryss ca. 1 

km sør for dagens kryss Granrudmoen. 
 Alternativ C0 og C1 omfatter firefelts motorveg med 110 km/t fram til like sør for 

Hunderfossen demning, og deretter dagens veg med 90 km/t.  
o Alternativ C0 har kryss på Ensby som i dag,  
o I alternativ C1 legges Ensbykrysset ned og det opprettes et nytt halvkryss ved 

Midtskog, med ramper kun i sørgående retning. 
 
I tillegg kommer 0-alternativet 

 0-alternativet er et uttrykk for den situasjonen man kan tenkte seg dersom et planlagt 
tiltak ikke blir gjennomført.  I dette planarbeidet vil dette 0-alternativet være dagens 
situasjon. 

 
Rådmannen ønsker at det presiseres at for alt. A og B er det planlagt motorveg med 110 km/t 
på hele strekningen. I tillegg mener rådmannen at det politiske vedtaket i Øyer kommune var 
90 km/t gjennom hele planområdet i Øyer kommune, tillegg pkt. 3 i KST-sak 9/19. Dette bør 
fremgå som et femte alternativ, alternativ D. Bakgrunnen for alternativet er at dette på sikt 
kan opprettholde alle tre kryssene i Øyer sogn (Ensby, Granrudmoen og Tingberg). Dette er 
ikke likestilt med 0-alternativet, fordi det da blir kun et hastighetsskille, samt at det bygges 
veg med fire felt. 
 
I forbindelse med planarbeidet har kommunen bedt om at ulike kryss for Øyer sentrum 
utredes. Innenfor dette prosjektet vil ikke dagens kryss ved Granrudmoen endres, da det 
ligger utenfor den strekningen som nå skal bygges ut. Dagens situasjon med kryss på 
Granrudmoen ligger til grunn i alternativ A, C0 og C1. Nytt kryss sør for Granrudmoen utredes 
i alternativ B (uten at Granrudmoen legges ned). Ved eventuell framtidig utbygging av 110 
km/t videre nordover, kan kryssene i Øyer bli påvirket. Planforslaget vil på et 
overordnet nivå redegjøre for eventuelle framtidige virkninger som følge av de alternativene 
som inngår i dette planarbeidet. 
 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av de endringene som er innarbeidet i planprogrammet etter offentlig ettersyn 
anbefaler rådmannen at planprogrammet fastsettes med rådmannens forslag til å utvide 
konsekvensutredningen med et femte alternativ, alternativ D. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km 
sør for Granrudmoen.  

- Nytt alternativ D: 
Alternativ D omfatter firefelts motorveg med 90 km/t for traseen gjennom Øyer 
kommune.   
 

Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet 
skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 07.05.2019 sak 19/19 
 
Behandling: 
Første avsnitt i rådmannens innstilling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
1.strekpunkt: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
2.strekpunkt: Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
Tilleggsforslag fra Øyer arbeiderparti: 
«Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et 
utredningstema, jfr. Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for 
blant annet sentrumsutvikling. 
  
Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt 
over avbøtende tiltak for alle utreda alternativer». 
  
Øyer arbeiderparti sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Tilleggsforslag fra SP:  
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
 
«Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg». 
SP sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
  
«Alternativ F: Firefeltsveg veg med utvidelse mot øst». 
SP sitt tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
«Alternativ G: Firefeltsveg med utvidelse mot vest».  
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SP sitt tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
Tilleggsforslag fra Øyer H: 
«Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19». 
Øyer H sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Endringsforslag fra Øyer H:  
«Punkt D strykes». 
Øyer H sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km 
sør for Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et 
utredningstema, jfr. Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for 
blant annet sentrumsutvikling. 
 
Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt 
over avbøtende tiltak for alle utreda alternativer. 
 
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg. 
 
Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet 
skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
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VEDTAK AV STRATEGIER TIL ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 15/479     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/19 Kommuneplanutvalget 14.05.2019 
 
47/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
Vedlegg: 
Kommunedelplan Øyer sør - Mål og strategier, 28.3.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 24.4.2014 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan 
for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019». Strategiene skal legges til grunn i det 
videre arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsen. 
 
Saksutredning: 
Forslag til strategier som er vedlagt har tatt utgangs punkt i kommunens mål og strategier 
som er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdelen i 2014. Strategiene skal sikre at 
kommunen tar de riktige valgene med tanke på fastsetting av arealbruk, slik at de er i tråd 
med kommunens overordnede mål.  
 
Strategiene vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen, der dette er naturlig og som underbygger 
planforslaget som legges frem. Strategiene vil da ikke være et selvstendig dokument i 
planen.  
 
Endring av målene er ikke et tema i forbindelse med Kommunedelplanarbeidet. Dersom disse 
skal endres må det gjøres gjennom revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel. 

Definisjoner 

Mål: 
Et mål er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand 
kommunen planlegger å oppnå. Mål kan gi retning til videre arbeid og styre utviklingen mot 
målet. Mål er det ønskede sluttresultatet. 
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Strategier: 
Strategi er målrealisering, det man tenker å gjøre for å oppnå målene. Det vil si at strategiene 
er kommunens angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres 
enn om hvordan noe skal gjøres. 
 
Arbeidsprosess 
Forslaget til strategier ble lagt frem for Kommunestyret den 23.1.2019. Kommunestyret 
hadde et arbeidsmøte samme dag der de jobbet sammen tverrpolitisk for å gi innspill og 
tilbakemeldinger på forslagene til strategier. Videre ble det gitt en frist til 30.1.2019 med å 
komme med ytterligere innspill. Administrasjonen har samlet inn innspillene fra 
gruppearbeidet og de innspillene som kom i etterkant og har på bakgrunn av disse utarbeidet 
et nytt forslag som ble lagt frem for Kommuneplanutvalget 12.3.2019. 
Kommuneplanutvalget vedtok på nytt å sende det tilbake til administrasjonen med 
ytterligere endringsforslag. Rådmannen har nå innarbeidet disse og fremmer saken på nytt. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har lagt inn de alle fleste endringsforslaget fra Kommuneplanutvalget, men har 
noen endringer. Dette går på benevnelse av «varme-senger» og strategier for 
kollektivsatsning mm., der administrasjonen har foreslått en ordlyd som skal være utformet 
som en strategi til arbeidet med arealplanen. 
 
Det nye forslaget framgår av dokumentet: «Kommunedelplan Øyer sør - Mål og 
strategier_28.3.2019» 
 
 Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum. 

o Forslag om at c og d skal slås sammen må bero på en feil. Vi har slått sammen d 
og e og opprettholdt c som eget punkt. 

o Nytt punkt e (d+e) er ordlyden endret for at de ikke skal bli gjentakelse. 
 Strategier for boligbygging 

o Punkt e er noe omformet, men strategien er den samme. 
 Strategi for grønnstruktur 

o Rådmannen har tatt ut tidligere pkt. e ang. ang. 35 % grøntareal innenfor avsatte 
utbyggingsområder som foreslått av Kommuneplanutvalget. Rådmannen mener 
fortsatt at det bør være strategier evt. planbestemmelser som gir klare 
retningslinjer for kommende detaljplaner mht. bevaring av grøntområder 
innenfor planområdene som reguleres. Erfaringsmessig vises det at 
reguleringsplanene presser utbyggingsområdene til det maksimale. I etterkant av 
eksisterende reguleringsplaner har kommunen fått kritikk for at det ikke er 
regulert grøntarealer eller sikret vegetasjon innenfor planområdet og mellom 
fritidsboligtomtene. 

 Verdiskapning og næringsutvikling er foreslått flyttet til starten av dokumentet. 
Rådmannen har ikke gjort dette da hele dokumentet er bygd opp etter målene i 
samfunnsplanen. Uansett vil ikke dette dokumentet fremstå slik det er i dag når planen 
legges ut på høring. Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsene ut fra dets 
oppbygning.  

 Strategi for fritids og turistformål 
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o Pkt. b og d. Uttrykket «Varme-senger» er fra Kommuneplanutvalget foreslått 
erstattet med «næring». Rådmannen har korriger dette til «fritids- og 
turistformål», da begrepet «næring» i plansammenheng ikke dekker det vi er ute 
etter å styre. For øvrig er næringsbegrepet i arealsammenheng endret etter 
lovendring i pbl i 2009 med tilhørende kartforskrift. 

 Strategier fornæringsvirksomhet og industri 
o Ang. endring i pkt. a: «Forretning kan tillates på steder som er turistmessig 

utbygd» Rådmannen vil presisere at Regionalplan for attraktive byer og tettsteder 
legger føringer for utstrekning av varehandel i og utenfor sentrum. Utbredt 
forretningsspredning utenfor sentrum og i øvre del av hytteområdene kan 
medføre regionale reaksjoner.   

 Strategier for landbruk, natur og friluftsliv, samt reindrift. 
o Rådmannens kommentar til pkt. a. Strategien er foreslått for å etterleve nasjonal 

og regional jordvernstrategi. Det som er igjen av produksjonsgrunnlag bør 
beholdes. 

o Pkt. c. Strategien er presisert for å være en strategi til arealplanleggingen.  
 Strategi for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o To nye punkt ble foreslått som pkt. e og f ang. jernbane og kollektivtrafikk av 
Kommuneplanutvalget. Rådmannen har omformulert punkt a og b for 
imøtekomme forslagene. Rådmannen har formulert de slik at de fremstår som 
strategier for arealplan. Ny tekst er som følger:  

a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum for å bedre 
kollektivtilbudet. 

b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt 
arealer for dobbeltspor til Lillehammer grense. 

 Strategier for samfunnssikkerhet og beredskap 
o Foreslått nytt pkt. d, Temaer fra Øyer kommunes beredskapsplan legges til grunn. 

Punktet tas ut fra strategiene, men vil være et dokument som planen må forholde 
seg til i planarbeidet.  

 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan 
for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019». Strategiene skal legges til grunn i det 
videre arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsen til Kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 14.05.2019 sak 3/19 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) ble erklært inhabil under behandlingen av saken i møtet 12.03.2019. 
Ordføreren fremmet forslag om at han også erklæres inhabil under behandlingen i dagens 
møte. Stein Plukkerud fratrådte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapet fremmet følgende endringsforslag til «Kommunedelplan for Øyer sør - mål og 
strategier, datert 28.3.2019»: 
Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum: 
Pkt e) erstatter pkt f)  
Pkt f) strykes i sin helhet 
Strategier for boligbygging: 
Pkt e) Transformasjon; Enebolig til tomannsbolig. Fortetting av eksisterende boligområder 
kan tillates. 
Strategier for klima og energi: 
Pkt b) ordet hyttedestinasjon byttes med kommune. Setningen skal lyde: Øyer skal bli en 
klimanøytral kommune. 
Strategier for fritids- og turistformål: 
Pkt c) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, resten av 
setningen strykes.  
Strategier for næringsvirksomhet og industri: 
Pkt a) Ordet fortrinnsvis har falt ut. Setningen skal lyde: Forretninger og kontorarbeidsplasser 
skal fortrinnsvis lokaliseres til sentrum. Forretninger kan tillates på steder som er 
turistmessig utbygd. 
Strategier for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Pkt a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum, resten av setningen strykes.  
Pkt b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt arealer for 
dobbeltspor, resten av setningen strykes.  
Pkt d) Tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs offentlige veger, resten av setningen 
strykes.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med de omforente endringsforslagene med 6 
medlemmer i formannskapet. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan 
for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019». Strategiene skal legges til grunn i det 
videre arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsen til Kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
I «Kommunedelplan for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019» innarbeides: 
Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum: 
Pkt e) erstatter pkt f)  
Pkt f) strykes i sin helhet 
Strategier for boligbygging: 
Pkt e) Transformasjon; Enebolig til tomannsbolig. Fortetting av eksisterende boligområder 
kan tillates. 
Strategier for klima og energi: 
Pkt b) ordet hyttedestinasjon byttes med kommune. Setningen skal lyde: Øyer skal bli en 
klimanøytral kommune. 
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Strategier for fritids- og turistformål: 
Pkt c) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, resten av 
setningen strykes.  
Strategier for næringsvirksomhet og industri: 
Pkt a) Ordet fortrinnsvis har falt ut. Setningen skal lyde: Forretninger og kontorarbeidsplasser 
skal fortrinnsvis lokaliseres til sentrum. Forretninger kan tillates på steder som er 
turistmessig utbygd. 
Strategier for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Pkt a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum, resten av setningen strykes.  
Pkt b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt arealer for 
dobbeltspor, resten av setningen strykes.  
Pkt d) Tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs offentlige veger, resten av setningen 
strykes.  
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
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ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 19/167     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
48/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap med noter 2018, av 20. februar 2019 
2. Rådmannens årsberetning 2018, av 20. mars 2019 
3. Revisjonsberetning 2018, Innlandet Revisjon, datert 15. april 2019 
4. Kontrollutvalgets uttalelse – ettersendes  
5. Sektorrapporter 2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 87/17 Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 9 613 965,26. 
Rådmannen tilrår at midlene avsettes til disposisjonsfond og opprettelse av pensjonsfond. 
Investeringsregnskap 2018 er gjort opp i balanse. Kommunestyret vedtar årsregnskap 2018 
og årsberetningen. 
 
Saksutredning: 
I henhold til Kommuneloven § 48 legges rådmannens årsberetning fram sammen med regn-
skap 2018. Sektorrapporter for 2018 er vedlegg i saken. 
 
Øyer kommunes driftsregnskap 2018 er avlagt med et mindreforbruk på kr 9 613 965,26. Det 
er ikke foretatt strykninger.  
 
Netto driftsresultat for 2018 er 16,3 millioner kr, dette er 3,3 % av brutto driftsinntekter, og 
44,5 millioner høyere enn justert budsjett. Korrigert for premieavvik pensjon er netto 
driftsresultat på 2,2 %. 
 
I henhold til justert budsjett er det avsatt 15,8 millioner kr til disposisjonsfond i 2018, mens 
det er brukt 1,7 millioner kr. 
 
Det ble vedtatt et framførbart underskudd på kr 1 174 000 på selvkostområde regulerings-
plan i regnskap 2017. I 2018 har reguleringsplan mindreforbruk på kr 199 054, beløpet er ikke 
avsatt til selvkostfond, i henhold til vedtak om framførbart underskudd.  
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I 2018 er det merforbruk på selvkostområdene vann og slam, på henholdsvis kr 304 000 og kr 
79 000, som ikke er dekket inn av selvkostfond. 
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 5 120 218 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2018 og skal 
utgiftsføres over kommende 7 år.  
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2018 er gjort opp i balanse, det er ikke foretatt strykn-
inger.  
 
Det ble avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 15. april 2019.  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagte regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for analyse og 
vurderinger av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer kommune.  
 
Gjennom denne saken tilrår rådmannen at årets mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond, 
og at det opprettes et pensjonsfond med sikte på å håndtere kommunens framtidige 
pensjonsforpliktelser. Kr 200 000 av mindreforbruket foreslås som finansiering av stilling som 
juridisk rådgiver i kommunen inneværende år, det henvises til eget saksframlegg.  
 
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan et 
negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond, eller skape et framførbart underskudd. 
Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene for den enkelte 
selvkosttjeneste lett kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike 
tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond. Selvkostfunksjon Reguleringsplan 
har positivt resultat på kr 199 054 i 2018. jfr. Note 21. I henhold til vedtak om framførbart 
underskudd i 2017 er dette beløpet ikke avsatt til selvkostfond.  
 
Selvkostfunksjonene vann og slam har merforbruk i 2018, på henholdsvis kr 304 000 og  
kr 79 000. Dette bør ses på som framførbart underskudd. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;  

a. Avsetning til pensjonsfond   kr 5 120 218   
b. Avsetning til disposisjonsfond  kr 4 293 747,26 
c. Finansiering av stilling juridisk rådgiver kr    200 000 

4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder:  
a. Vann  kr 304 000  
b. Slam  kr 79 000 

 
Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045. 
Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i denne sak er saldo kr 36 189 792. 
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Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 33/19 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte om hovedtrekkene i Årsregnskapet 2018. 
 
Punkt 3 c. Finansiering av stilling juridisk rådgiver kr 200 000 strykes. Tas med i behandlingen 
av sak 37/19. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;  

                a. Avsetning til pensjonsfond                    kr 5 120 218 
                b. Avsetning til disposisjonsfond              kr 4 493 747,26 

4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder:  
a. Vann  kr 304 000  
b. Slam  kr   79 000 

 
Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045. 
Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i denne sak er saldo kr 36 389 792. 
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FINANSRAPPORT PER 31.12.2018 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 19/411     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
49/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport Øyer kommune per 31.12.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes finansreglement  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2018 
(KS-sak 79/18), skal rådmannen i forbindelse med kvartalsrapportering 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 risiko-
vurderinger. 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.  
 
Ved revidering av finansreglementet i 2018 er tabellene det skal rapporteres på endret noe 
sammenlignet med tidligere. For å kunne presentere sammenlignbare tall gjennom hele 2018 
har rådmannen beholdt tidligere oppsett for finansrapportering.  
 
Vurdering: 
De tre tabellene i finansrapporten, sammenholdt med rådmannens kommentarer, gir over-
sikt og status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
kommunens gjeldsportefølje. Det rapporteres ikke om avvik i forhold til kommunens vedtat-
te finansreglement.   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.  
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 34/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.  
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OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 19/415     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
50/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2018 til 2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 114/18 Justering av investeringsbudsjett 2018 – periodisering mellom år 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at ubenyttede investeringsmidler tilsvarende 57,7 millioner kr overføres fra 
2018 til 2019 i henhold til tabellvedlegg. Videre foreslås det å godkjenne låneopptak til 
investeringer på 32,0 millioner kr.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, dette medfører at budsjetterte pro-
sjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i 
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.  
 
I denne saken foretas en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2018 til 2019, for 
prosjekter med utsatt framdrift. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tidl-
igere enn 2018. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak.  
 
I sak 114/18 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med 
utsatt framdrift. Dette danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019. 
Samlet foreslås overført investeringsmidler på 57,7 millioner kr. Vedlagt tabell viser hvilke 
prosjekter dette gjelder. 
 
Økningen i investeringsbudsjett 2019 finansieres ved bruk av lån samt momskompensasjon 
for investeringer. 
 
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 52,1 millioner kr. Ved inngangen til 
2019 er ubrukte lånemidler balanseført med 20,1 millioner kr. Differansen på 32,0 millioner 
kr fremmes som økt behov for låneopptak i 2019 på bakgrunn av denne sak. 
 
For status og framdrift i de enkelte prosjekter vises til rapportering per 1. kvartal.   
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik: 

a. Momskompensasjon investeringer   kr 5 624 000 
b. Bruk av lån      kr 52 064 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 35/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik: 

a. Momskompensasjon investeringer   kr   5 624 000 
b. Bruk av lån      kr 52 064 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr. 
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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018 
 
 
Saksbehandler:  Carl Olav Holen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/684     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
51/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Årsrapport fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2018. 
Næring og miljø  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune og 
rapporterer for kontorets drift gjennom Gausdal kommune sin årsmelding. Får å tydeliggjøre 
kontorets samla virksomhet, samt for å rapportere til Lillehammer og Øyer kommuner 
utarbeides det en egen årsrapport.   
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen og 
utgjorde for 2018 kr 1 798 680. Da er en tilbakebetaling fra driftsfond på kr 156 000 trukket 
fra. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til budsjett på kr 63 365 for 
driftsåret 2018, I tillegg ble det utbetalt skjønnsmidler og prosjektmidler fra Fylkesmannen i 
Oppland på kr 265 000 Driftsfond er ved inngangen til 2019 på kr 529 947. 
 
Ekstraarbeidet med tørkesommeren 2018 har gjort at rulleringen av temaplan landbruk og 
beitebruksplanen er utsatt til 2019. Det gir en økt arbeidsbelastning kommende år. Forøvrig 
viser årsrapporten stor aktivitet i landbruket og at kontoret har utført sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte.  
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Landbrukskontoret fungerer bra som en enhet i det regionale samarbeidet. Tilbakemeldinger 
fra brukerne og andre samarbeidsparter er også i hovedsak positive, men kontoret fikk ikke 
utført alle oppgaver som planlagt i 2018, først og fremst på grunn av ekstraarbeidet grunnet 
tørkesommeren.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med 
vedlegg til orientering.     
 
 
Ådne Bakke Carl Olav Holen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 48/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med 
vedlegg til orientering.     
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BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020 
 
 
Saksbehandler:  Gerd Hvoslef Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/892     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
52/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 32/2019: Ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid. 
K-sak 117/2018: Felles barnevern for Lillehammer regionen - utredningsoppdrag 
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste – samarbeidsavtale mellom Nord-Fron, Sør-Fron og 
Ringebu  
K-sak Ringebu kommunestyre, sak 075/2018: 
https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=201
8001500&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&  
Barnevernloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100 
Ot.prop. 73 L (2016 -2+017) Endringer i barnevernloven (barnevernreform) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/ 
Forslag til ny barnevernlov: Høringsutkast  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-
barnevernslov/id2639061/ 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at Øyer kommune inngår interkommunalt samarbeid med Lillehammer 
og Gausdal kommuner om barneverntjenestens oppgaver  fra 01.01.2020,  alternativt med 
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste fra samme tidspunkt. 
 
Saksutredning: 
Ordføreren har bedt rådmannen legge fram en sak med 3 alternative løsninger for 
organisering av Øyer kommunes barneverntjeneste. 
 
Følgende alternativer vil bli redegjort for: 
 *   Interkommunal samarbeid i Lillehammerregionen (Lillehammer, Gausdal, Øyer) 
 *   Interkommunalt samarbeid med Midt- Gudbrandsdal barneverntjeneste (Nord-Fron, Sør-
Fron og Ringebu)   
 *   Egen barneverntjeneste i Øyer 
 
Sak vedrørende utredning av interkommunalt samarbeid med Lillehammer og Gausdal ble 
behandlet av kommunestyret i desember 2018, sak 117/2018. Saken var behandlet på 
administrativt nivå i Lillehammer og Gausdal, i Øyer ble den lagt fram til behandling i 

https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018001500&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&
https://www.ringebu.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2018001500&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=11859&
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-73-l-20162017/id2546056/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/
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kommunestyret. Mandatet for utredningsarbeidet ble støttet av kommunestyret. 
Kommunestyret vedtok i tillegg at det skulle utredes 3 løsningsalternativer for ulik grad av 
samarbeid om oppgaveløsningen i barnevernet for de tre kommunene.  
 
Det ble fattet følgende vedtak:  
 «1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt 
punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen. 
 2. Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse (ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de 
tre kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På samme 
møte drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som skal etableres 
for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger. 
 3. Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av interkommunalt 
samarbeid. Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og 
oppgaveløsningen for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering av 
fullmakter fra hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for 
etableringsåret og 4 driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige 
rapporteringen samt rutiner for avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.  
 4.  Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles  
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling» 
 
Lillehammer og Gausdal kommune v/ rådmennene ønsket ikke å utrede ulike alternativer og 
utredningsarbeidet ble derfor startet opp uten deltakelse fra Øyer kommune. Gjennom 
regional rådmannsgruppe er det bekreftet at det er åpent for at Øyer kommune kan slutte 
seg til utredningsarbeidet/inngå i et interkommunalt samarbeid på et senere tidspunkt om 
det er aktuelt. Utredningsarbeidet pågår og gjennomføres i tråd med mandat og rammer for 
arbeidet.  
 
Utredningen skal foreligge før sommerferien og det er planlagt politisk behandling i 
kommunestyrene i Lillehammer og Gausdal til høsten. Det skal da skal tas stilling til 
spørsmålet om et interkommunalt samarbeid på barnevernområdet fra 01.01.2020 med 
utgangspunkt i vertskommunemodellen i kommuneloven § 28.   
 
I mars 2019 behandlet Øyer kommunestyre ny/fornyet strategi for interkommunalt 
samarbeid, jfr. K-sak 32/2019, Det ble fattet følgende vedtak: 
1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer 
vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  
2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år framover. 
Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles formannskapskonferanse.  
3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som rådmennene 
spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa bidrar til planlegging av 
neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal utrede kost/nytte eventuelt 
demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi eventuelt utvider til nye samarbeid. 
 
Ordføreren opplyste i tilknytning til kommunestyrebehandlingen at rådmannen ville bli bedt 
om å legge fram sak med tre ulike alternativer for framtidig organisering av 
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barneverntjenesten med henblikk på behandling i kommunestyret i mai måned og 
iverksetting av aktuell modell fra 01.01.2020. 
Barnevernreformen. 
Forslag til ny barnevernlov er sendt på høring, med høringsfrist 01.08.2019. 
Forslaget tar utgangspunkt i NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 
omsorg og beskyttelse og  Ot.prop. 73 L (2016 -2017), barnevernreformen. Flere forslag er 
fulgt opp gjennom endringer i gjeldende lov og trådte i kraft 1. juli 2018. 
 
Barnevernreformen vil gi mer ansvar til kommunene på barnevernområdet. Endringene skal 
bidra til styrking av kommunes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Kommunene skal få et 
større økonomisk ansvar for tiltak i barnevernet. Dette skal gi økt handlingsrom til å bygge 
opp gode lokale tilbud til barn/familier som trenger tett oppfølging, samtidig som det gir 
kommunen sterke insentiver til å prioritere dette arbeidet.  
 
 Barne- og likestillingsdepartementet uttaler at forslaget til ny barnevernlov bl.a.: 
- Styrker barneperspektivet – barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle 

avgjørelser og handlinger som berører et barn 
- Styrker retten til ettervern og utvider aldersgrensen fra 23 – 25 år 
- Understreker kommunes ansvar for barneverntjenesten. Kommunestyrene skal jevnlig 

vurdere  
- om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok. 
- Pålegger kommunene å koordinere det forebyggende arbeidet bedre. De må se tilbudet 

til barn og unge i sammenheng, og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide. 
- Skal være et bedre faglig verktøy for barnevernstjenesten og andre aktører i barnevernet, 

og tydeliggjøre sentrale krav til forsvarlig saksbehandling. 
- Utvider lovens virkeområde i internasjonale saker, slik at barnevernstjenesten skal kunne 

tilby foreldre i Norge hjelpetiltak når et barn oppholder seg i utlandet. 
- Understreker at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og 

religiøse bakgrunn.      
- Lovfester barnevernstjenestens ansvar for å ha en akuttberedskap                                                                                                                                                                          
 
KS er positive til endringene i barnevernloven og uttaler følgende: 
 «Kommunen blir med forslagene til den nye barnevernloven gitt et tydelig ansvar. Det 
politiske eierskapet til barneverntjenesten skal også styrkes.» 
 
Når det gjelder økonomiske konsekvenser av forslagene, sier departementet følgende i 
høringsforslaget:  
«Departementet vil komme nærmere tilbake til eventuelle nødvendige bevilgningsendringer 
for ulike aktører i de ordinære budsjettfremleggene. Forslag med vesentlige økonomiske 
konsekvenser som eventuelt fremmes i en proposisjon vil ikke tre i kraft før det er 
budsjettmessig dekning for iverksettelse av endringene.»   
 
Kompetanse og kapasitet.  
Barne- og likestillingsdepartementet lanserte i 2017 en kompetansestrategi for barnevernet 
for å styrke kompetansen i kommunene. Det er igangsatt ulike videreutdanningstilbud og gitt 
tilskudd til kommunene til gjennomføring. 
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Barne- og familiedirektoratet har fått i oppdrag å utrede autorisasjon i barnevernet og 
kompetansekrav til barnevernledere. Arbeidet skal også omfatte krav til den enkelte 
medarbeidere og tjenesten generelt. Bakgrunnen for dette er at ansatte i barnevernet 
gjennomfører komplekse vurderinger og utredinger og har hjemmel til å iverksette tiltak som 
kan være svært inngripende for både barn og familier. 
 
Aktuelle modeller for organisering av barneverntjenesten i Øyer 
På bakgrunn av de utfordringer som følger av barnevernreformen og at mange kommuner 
har hatt små og sårbare tjenester, er det flere kommuner som har inngått interkommunalt 
samarbeid. Status for organisering av barneverntjenestene i kommunene i Innlandet, 
(begrenset til tidligere Opplandskommuner) ser nå slik ut: 
 
Nord- Gudbrandsdal - samarbeid mellom 6 kommuner om interkommunal 
barneverntjeneste, Sel vertskommune 
Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste - samarbeid mellom 3 kommuner, Ringebu 
vertskommune 
Gjøvik - Land samarbeid mellom 3 kommuner, Gjøvik vertskommune 
Nord-Aurdal barneverntjeneste samarbeid mellom 4 kommuner, Nord-Aurdal vertskommune 
Vang og Vestre Slidre - interkommunal barneverntjeneste   
Lunner, Gran, Østre og Vestre Toten har pr. i dag fortsatt egen barneverntjeneste  
 
Befolkningsgrunnlag pr. 01.01.2019 i Sør- og Midtdalsregionen 
 
                  Innbyggere:      Andel barn 0-17 år 
Lillehammer og Gausdal            34176   6546 
Nord-Fron- Sør-Fron og Ringebu        13297   2451 
Øyer                                5141     966 
 
Lillehammer, Gausdal og Øyer har hatt en liten befolkningsvekst de siste årene, kommunene 
i Midt-Gudbrandsdal har hatt nedgang. Prognosene fra SSB viser det samme bildet for årene 
framover.  
 
Alle kommunene i Midt- og Sør- Gudbrandsdal har deltatt i KS sitt barnevernløft, hvor bl.a. 
utfordringer for barnevernet er blitt satt på dagsorden; politisk eierskap, organisering, 
finansiering, tiltaksutvikling, kompetanse mm.  
 
Forslaget til ny barnevernlov vektlegger kommunenes ansvar for barneverntjenesten. 
Kommunene skal jevnlig vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok.  
Dette innebærer at enten det er en egen kommunal barneverntjeneste eller en 
interkommunal barneverntjeneste, så må det etableres systemer for rapportering og 
oppfølging til overordnet politisk og administrativ ledelse som sikrer god oppfølging av 
kvaliteten i barnevernstjenestens arbeid. 
 
Alternativer for barneverntjenesten i Øyer: 
 
1. Interkommunalt samarbeid i Lillehammerregionen (Lillehammer, Gausdal, Øyer) 
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Dette alternativet er det redegjort for i K-117/2018. Det vises til saksutredningen og 
mandatet.  
Mandatet beskriver grundig bakgrunn for utredningen og rammene for arbeidet:» Det skal 
utarbeides et grunnlagsdokument som beskriver hvordan felles barnevern for kommunene i 
Lillehammerregionen kan komme til å se ut basert på kravene til et moderne barnevern.».. 
Rådmannen har ikke vurdert det nødvendig å gå nærmere inn på mandatet her siden saken 
er behandlet tidligere. Vurderinger med tanke på fordeler/ulemper ved dette 
løsningsalternativet versus øvrige alternativer, vil imidlertid bli omtalt under.  
Lillehammer og Gausdal har nå til sammen ca. 34180 innbyggere, derav ca. 6550 
barn under 18 år. Lillehammer barneverntjeneste har 32,8 stillingshjemler og Gausdal 5. 
 
2. Interkommunalt samarbeid med Midt-Gudbrandsdal regionen (Ringebu, Sør-Fron og 
Nord-Fron og Øyer) 
Ringebu og Sør-Fron har hatt felles barneverntjeneste siden 2005.   
I 2018 vedtok kommunestyrene i Midt-Gudbrandsdal et utvidet samarbeid og fra 01.01.19 
inngikk Nord-Fron kommune i barnevernsamarbeidet. Ringebu kommune er vertskommune. 
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunene i tråd med regler i 
kommuneloven § 28-1 e. 
 
Barneverntjenesten er lokalisert i felles lokaler i rådhuset i Ringebu. Det er ikke egne kontor 
for barneverntjenesten i de andre kommunene, men tilgjengelige møterom/samtalerom. Alle 
førstegangssamtaler med brukere gjennomføres i barneverntjenestens lokaler i Ringebu, for 
øvrig gjennomføres hjemmebesøk i de respektive kommuner hvor barn/familie er bosatt og 
andre møter i den grad det er ønskelig/praktisk for partene. Det interkommunale kontoret 
dekker et innbyggertall på ca. 13300 innbyggere, derav ca. 2450 barn under 18 år. Det er 10,4 
stillingshjemler. 
Rådmannen i Ringebu har uttalt at Øyer kommune er velkommen til å inngå i 
barnevernsamarbeidet med Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste. 
 
3. Egen barneverntjeneste i Øyer 
Øyer kommune har et innbyggertall på ca. 5140 og derav ca. 970 barn under 18 år. Det er 5 
stillingshjemler i barneverntjenesten.  Kommunen kjøper private tjenester til tiltak i form av 
bl.a.  ulike veiledningstjenester til familier og noe utredningsarbeid.  Det har i mange år vært 
faglig nettverk med barneverntjenestene både i Lillehammer regionen og  
Midt-Gudbrandsdal. De ansatte har god kompetanse og det har vært stabilitet i 
bemanningen i mange år, men arbeidsbelastningen er nå svært stor. Erfaringene nå viser at 
det er utfordrende å få rekruttert inn nye saksbehandlere med erfaring og til lederoppgaver. 
 
Vurdering: 
Barnevernreformen og forslag til ny barnevernlov innebærer endringer som tilsier at det er 
viktig å vurdere hvordan barneverntjenesten skal møte framtidas utfordringer. 
Kompleksiteten i barnevernets arbeid er stor og det er nødvendig å sikre god nok 
kompetanse og kapasitet i barneverntjenesten til enhver tid.   
 
Det forebyggende arbeidet i kommunen må prioriteres framover. Øyer kommune har både 
egne planer og samarbeidsstrukturer for det tverrfaglige arbeidet mellom PPT, 
helsestasjon/skolehelsetjeneste, psykisk helse, flyktningetjeneste, barnehager og skoler, 
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men det kreves både kapasitet, kompetanse og tett oppfølging for å holde godt tak i dette. I 
forslaget til ny barnevernlov er det foreslått pålegg til kommunene om å koordinere det 
forebyggende arbeidet bedre og ha en plan for hvordan tjenestene skal samarbeide. 
Folkehelseprogrammet bidrar også til at forebyggede og helsefremmende arbeid settes på 
dagsorden.  Tidlig identifisering av behov er og tidlig iverksetting av tiltak er viktig for å kunne 
gi utsatte barn riktig hjelp så tidlig som mulig.  
 
Barneverntjenesten har ansvar for komplekse oppgaver og er avhengig av tilstrekkelig 
kompetanse og kvalitet i tjenesten til enhver tid.   Tjenesten har ansvar for både hjelpetiltak 
og inngripende omsorgstiltak av store konsekvenser for barn og familier. 
Med en egen barneverntjeneste i Øyer kommune vil utfordringene framover bl.a. være: 
Kompetanse, kapasitet, rekrutteringsutfordringer, sårbarhet. Det blir vanskelig å drifte en 
liten barneverntjeneste når andre barneverntjenester i Oppland/Innlandet får større og 
bredere fagmiljø.   Med få ansatte er sårbarheten stor og det blir risiko for stor slitasje på 
ansatte som står i et daglig krevende arbeid. Private tjenester må kjøpes inn fordi det ikke er 
mulig å bygge opp et eget tiltaksapparat med tilstrekkelig bredde og spesialisert 
kompetanse. Et godt kommunalt tiltaksapparat /ansatte som arbeider med tiltaksoppfølging 
i den kommunale barneverntjenesten gir mulighet for et tettere samarbeid og en annen 
forankring og styring av tiltaksarbeidet enn ved bruk av private aktører. Det forutsetter 
imidlertid en viss størrelse på tjenesten for å få dette realisert.  
Ideelt sett kan en egen kommunal barneverntjeneste i kommunen med stor nærhet til 
familier og samarbeidspartnere være bra. Når det er stor risiko for at kommunen framover 
ikke vil kunne klare å sikre en tilstrekkelig stabil og kompetent barneverntjeneste, er det   
imidlertid det som må bli avgjørende når valget står mellom egen tjeneste eller en 
interkommunal løsning. 
  
Utfordringer i et interkommunalt samarbeid kan bl.a.  være:  
Lokalpolitisk ansvar, styring og forankring av barnevernet, nærhet til brukere og 
samarbeidsinstanser i kommunen og kryssende forventninger til barneverntjenesten fra 
kommunene som inngår i samarbeidet.  
 
Interkommunalt samarbeid kan gi fordeler som: 
Økte muligheter for spesialisering, større kollegafellesskap, tilrettelegging av fag- og 
tiltaksutvikling, og kompetansedeling og gjøre det lettere å rekruttere og beholde 
kompetente medarbeidere.  
 
Etter rådmannen vurdering er det pr i dag ikke er noe alternativ til interkommunal løsning om 
barneverntjenestens oppgaver for Øyer kommune for å sikre kompetanse og kvalitet 
framover. 
 
Ny organisering av barneverntjenesten må sees i et langsiktig perspektiv og kunne ivareta 
nye krav i barnevernreformen og sikre kvalitet i tjenesten. Det må bygges en 
barneverntjenestene som er i stand til å håndtere framtidige utfordringer og som tar høyde 
for endringer som følger av lovverk, finanseringsutfordringer, kapasitet og kompetanse.  
 
Ved en interkommunal løsning er det helt nødvendig å etablere samarbeidsavtaler som sikrer 
styring og kontroll gjennom rapporteringsrutiner og tilstandsrapporter, utviklingsarbeid mm.  
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og som involverer både politisk ledelse, overordnet adm. ledelse og faglig ledelse. Det 
tverrfaglige samarbeidet mellom interkommunal barneverntjeneste og instanser i 
kommunen må sikres gjennom avtaler og samarbeidsstrukturer. 
 
Rådmannen har vurdert hvilken interkommunal samarbeidsløsning som vurderes mest 
hensiktsmessig framover. Målsettingen med en interkommunal løsning er å få etablert en 
barneverntjeneste som er godt rustet til å møte eksisterende og framtidige utfordringer og 
et barnevern hvor fokus er barnets beste. Rådmannen er kommet til at dette best kan løses 
ved å søke samarbeid i Lillehammerregionen.  
 
Dette vil gi en barneverntjeneste av en slik størrelse at den kan stå godt rustet til fremtidige 
utfordringer. Prognoser om befolkningsutvikling tilsier at det er her eventuell vekst og 
tilflytting vil komme. Barneverntjenesten erfarer også at familier i barnevernet i større grad 
flytter internt mellom kommuner i denne regionen enn nordover. Det er et felles 
arbeidsmarked og de fleste unge benytter også det videregående tilbudet i Lillehammer og 
Gausdal, og det er nærhet til spesialisthelsetjenesten.  Som det framgår av k-sak 32/2019 er 
det også omfattende annet interkommunalt samarbeid og andre typer samarbeid i denne 
regionen. 
 
Når det gjelder de ansatte i barneverntjenesten i Øyer, vil det av praktiske årsaker ikke være 
aktuelt for disse å gå inn i en interkommunal barneverntjeneste som innebærer lokalisering i 
Midt-Gudbrandsdal annet enn i en eventuell overgangsperiode til det blir andre løsninger. 
Det vil være beklagelig om Øyer kommune mister den kompetansen som er bygget opp 
gjennom år.  Disse medarbeiderne har mye å tilføre inn i et interkommunalt samarbeid.  
 
Ved vurdering av framtidig organisering av barneverntjenesten i Øyer, må fokus være i tråd 
med målet med forslag til ny barnevernlov som er: »å sette barnas behov i sentrum, bidra til 
bedre faglig arbeid og styrke rettsikkerheten for barn og foreldre». Et bedre barnevern med 
fokus på barnets beste og god oppfølging av lovens krav. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens 
oppgaver fra 01.01.2020. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med: 
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slutte seg til arbeidet med 
utredningen som pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles  
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
 
Alternativt: 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med: 
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Ringebu kommune v/ rådmannen for å bli en del av det interkommunale samarbeidet som er 
etablert i Midtdalsregionen, dvs. en felles barneverntjeneste for Nord-Fron, Sør-Fron, 
Ringebu og Øyer.     
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 43/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til 1 avsnitt ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 SP, 1 SV) mot 3 stemmer 
(2 AP, 1 SP). 
 
Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
Alternativ 2 falt med 7 stemmer. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens 
oppgaver fra 01.01.2020. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med: 
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slutte seg til arbeidet med 
utredningen som pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles  
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
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VETERANPLAN 2019-2023 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/822     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
53/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Gausdal, Øyer og Lillehammers veteranplan 2019 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan: 
https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf  
 
Sammendrag: 
Rådmannen legger fram felles veteranplan for Gausdal, Øyer og Lillehammer, og ber 
kommunestyret ta denne til etterretning. Rådmannen vil videre opprette en veterankontakt 
(i hver kommune) som skal koordinere kontakten mellom veteraner, deres pårørende og 
aktuelle kommunale tjenester. 
 
Saksutredning: 
Regjeringen kom i 2014 med en oppfølgingsplan for ivaretakelse av militært personell før, 
under og etter internasjonal tjeneste. Her ble kommunene oppfordret til å utarbeide en 
kommunal handlingsplan for innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste.  
 
Regional rådmannsgruppe nedsatte i møte 14.11.18 en arbeidsgruppe til å utarbeide felles 
veteranplan for Gausdal, Lillehammer og Øyer. RMG er styringsgruppe for planarbeidet. 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende: 
May Britt Haagensen, leder av arbeidsgruppen 
Frode Oosterling, lege 
May Cathrine Arntsen, NAV 
Randi Rønningen, psykisk helse og rus 
Gunhild Gjelstuen, oppvekst 
Monica Merethe Ramsrud, Veterantjenesten 
I tillegg har det vært opprettet en referansegruppe med representasjon fra forsvaret, 
fylkesmannen og NVIO Sør-Gudbrandsdalen. 
 
Arbeidsgruppen har gjennomført 4 møter. De har arbeidet etter følgende mandat: 
«Arbeidsgruppen skal utarbeide en Veteranplan med tilhørende handlingsplan. Planen skal 
fokusere på behov til veteraner og deres familier, med utgangspunkt i anbefalinger gitt fra 
Regjeringen, tilpasset lokale forhold. Planene skal være kortfattet og konkret. Det er ikke satt 
av egne budsjettmidler til arbeidet med planen, eller tiltak.» 

https://forsvaret.no/tjeneste_/ForsvaretDocuments/kommunale-veteranplaner-web.pdf
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Arbeidsgruppene besluttet å arbeide etter 3 fokusområder – anerkjennelse, ivaretakelse og 
oppfølging. 
 
Vurdering: 
Arbeidsgruppene har jobbet systematisk og målrettet med oppdraget. De har støttet seg på 
veileder fra Forsvaret og tilsvarende planer fra bl.a. Bodø kommune.  
 
I Lillehammer-regionen har veteranoppfølgingen til dels begrenset seg til årlig arrangement 
8. mai på Jørstadmoen. Arbeidsgruppa anbefaler at dette utvides med egne veterandager, 
samt at oppvekst/kultur i større grad bruker lokale veteraner i forbindelse med f.eks. 
undervisningsopplegg rundt FN-dagen. 
 
For å styrke ivaretakelsen av veteraner anbefales det å opprette veterankontakt i hver 
kommune. Det er også viktig å se barn som pårørende, og gi disse god oppfølging. 
 
Gjennom veterankontakten kan oppfølging av veteraner styrkes, men er samtidig helt 
avhengig av god samhandling mellom forsvaret, veterantjenesten og kommunale tjenester.  
 
Planen skal rulleres hvert fjerde år, og ta opp i seg de erfaringer som gjøres i et mer aktivt 
arbeid opp mot veteraner. Veteranplanen skal fungere som opplysnings- og 
informasjonsdokument for veteraner, kommunen og lokalsamfunnet. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres 
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner, 
legekontor og andre aktuelle. 
 
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 49/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres 
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner, 
legekontor og andre aktuelle. 
 
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune. 
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ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201701  
Arkivsaksnr.: 17/93     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
54/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Brev fra advokat Anders G Bjørnsen, datert 10.4.2019, inkluder forslag til kjøpekontrakt 

for gbnr 21/50 i Øyer kommune 
2. Avtaletekst utbyggingsavtale for gbnr 21/50 som selges til Ashco AS 
3. Avtaletekst utbyggingsavtale for gbnr 21/3, Johannes Nermo 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Særutskrift, KST-sak 20/19, 21.2.2019 
2. Utbyggingsavtale, vedtatt 21.2.2019 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter. 
Det utarbeides to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt 30.8.2018. Med bakgrunn i reguleringsplanens 
vedtak, ble utbyggingsavtalen for Engemark vedtatt 21.2.2019.  
Nå har eier at utbyggingsområdet Engemark, Engemark AS, inngått avtale med Ashco AS om 
kjøp av gbnr 21/50, som utgjør deler av reguleringsplanen, og ber med dette Øyer kommune 
godkjenner overdragelsen av plikter og rettigheter i gjeldene avtale.  
 
Utbyggingsavtalen for Engemark omhandler utbygging av område B8b i kommunedelplanen 
for Øyer sør.  Hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale er i første 
rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for nødvendigheten av tiltakene er videre 
gjort rede for og hjemlet i konsekvensutredningen til Kommunedelplanen Øyer sør, samt i 
Utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen, må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen.  For Øyer kommune har den vedtatte utbyggingsavtalen medført slik 
forpliktelse: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av tiltaket i Jevnegruva, og skal bidra 
med en forholdsmessig andel til etablering av vegstrekningen.» 
  
 



  Sak 54/19 

 Side 33 av 57   

 
Vurdering: 
I henhold til utbyggingsavtalens pkt.6 skal overdragelse av utbyggers rettigheter og 
forpliktelser etter avtalen godkjennes av Øyer kommune.  
 
Utbyggingsavtalen er vedtatt inneværende år, og det er ikke startet utbygging innenfor 
planområdet. Siden Ashco AS ikke kjøper hele utbyggingsområdet, men kun BF1 og BF2 vil 
det bli utarbeidet nye utbyggingsavtaler der ordlyden er lik, men at det innenfor 
planområdet er inndelt i de ulike byggeområdene. 
  
På grunnlag av dette foreslår rådmannen at Øyer kommunestyre godkjenner overdragelsen 
av deler av utbyggingsavtalen og at ny eier av BF1 og BF2 skriver under på en revidert 
utbyggingsavtale som er helt lik vedtatt avtale, men der ny eier kun svarer for krav satt til 
områdene de kjøper. Selger skriver under på revidert utbyggingsavtale som er helt lik vedtatt 
avtale, men kun svarer for de arealer de eier. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 07.05.2019 sak 20/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
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BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 040  
Arkivsaksnr.: 19/740     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
55/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Notat til Formannskapet datert 07.03.19 

Sammendrag: 
 
På grunn av økt etterspørsel etter barnehageplasser fra og med barnehageåret 2019/2020 
må kapasiteten økes for å kunne ta imot antall barn med rett til barnehageplass i Øyer 
kommune. Kommunestyret godkjenner økt antall plasser i Vidarheim barnehage. 
Økonomiske konsekvenser for 2019 vil bli innarbeidet i økonomirapportering per 1.kvartal. 

Saksutredning: 
 
Etter samordnet opptak for barnehagene i Øyer kommune er det behov for minimum 20,6 
plasser for å kunne ta inn alle barn som har søkt plass med rett til barnehageplass etter 
Barnehagelovens §12a. Det er i tillegg to barn under tre år som har søkt etter fristen, og to 
barn under tre år som ikke har fått plass i de to barnehagene de har søkt seg plass i. Dersom 
disse barna også skal gis et tilbud er det reelle behovet for en økning i plasser 28,6 plasser. 

Vidarheim barnehage har areal til å kunne ta inn barna med rett til barnehageplass. For å 
gjøre dette er det behov for en økning i bemanning med 1,0 årsverk pedagogisk leder og 2,15 
årsverk med barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider. I tillegg er Vidarheim barnehage 
nå av en slik størrelse at det er behov for mer ressurser til administrasjon.  

Særavtale om arbeidstid i barnehage (SFS 2201) gir følgende regler knyttet til styrer/leder i 
barnehage: «En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap. 1, §2.3. I 
barnehager med plass til 42 barn eller mer skal det avsettes en hel stilling til lederoppgaver. I 
store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer.» 

Vidarheim barnehage vil fra høsten 2019 ha ca 95 barn og 131,6 plasser. 

Hverken Ringebu, Gausdal og Lillehammer har så store barnehager som Vidarheim 
barnehage, det er derfor innhentet tall på administrasjonsressurs fra Gjøvik kommune og 
Ringsaker kommune.  
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Dette er sammenstilt i tabellen under: 

Tabell 1       

  Antall plasser/antall 
barn 

Administrativ 
ressurs 

Kommentarer 

GJØVIK       

Barnehage 
1 

100 plasser 150 %   

Barnehage 
2 

108 plasser 150 %   

Barnehage 
3 

147 plasser  200 %   

RINGSAKER       

Barnehage 
1 

90 barn 200% I tillegg 50 % merkantil 
ressurs 

Barnehage 
2 

80 barn 200 %  i tillegg 42 % merkantil 
ressurs 

 

Med økt antall barn og voksne er det også et behov for å supplere garderobeplasser og 
bord/stoler til barna, samt garderobeplasser og IKT – utstyr til de ansatte. 

Granrudmoen barnehage har areal til å utvide med seks plasser og har lenge hatt et ønske 
om dette for å få en mer økonomisk bærekraftig drift.  Kommunen har i henhold til forskrift 
om tilskudd til ikke-kommunale barnehager ingen plikt til å utbetale tilskudd til nye plasser 
dersom det er vurdert at det finnes nok barnehageplasser i kommunen.  Det reelle behovet i 
Øyer sogn tilsier at det er et behov for at Granrudmoen tar disse plassene i bruk og at det gis 
tilskudd for plassene. Det er viktig at vi sørger for et godt driftsgrunnlag for kommunens 
private barnehager, samt at det vil være gunstig også for Vidarheim barnehage om behovet 
for antall plasser kan dekkes i et samarbeid med Granrudmoen. Dette kan sikre mer optimal 
drift i begge barnehagene. 

Dulven barnehage på Tretten har også per i dag fire godkjente plasser som de ikke får 
tilskudd for. Dette må tas opp til ny vurdering dersom det oppstår tilsvarende behov for 
barnehageplasser på Tretten som i Øyer. Per i dag har alle med rett til plass som ønsker plass 
på Tretten fått innvilget dette. 

Vurdering: 
Øyer kommune har i forbindelse med hovedopptaket gitt et tilbud til de barna som har en 
lovfestet rett til barnehageplass. Og med dette er det behov for å øke antall plasser i 
Vidarheim barnehage. 
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Rådmannen mener at det er grunn til å definere Vidarheim barnehage som en stor 
barnehage, og at det bør opprettes en stilling som assisterende styrer. Det er valgt å hente 
inn tall fra andre kommuner som et sammenligningsgrunnlag.  Vidarheim barnehage har per i 
dag en 40 % stilling ledig som pedagogisk leder på grunn av at to ansatte jobber i redusert 
stilling. Denne stillingen har det vist seg vanskelig å få tilsatt pedagogisk leder i, og 
barnehagen har derfor hatt dispensasjon fra utdanningskravet. Det er ønskelig å kunne 
kombinere denne stillingen med en administrasjonsressurs. Rådmannen foreslår derfor at 
det ansettes en assisterende styrer i Vidarheim barnehage i 60 % stilling. Vidarheim får fra 
høsten 2019 ca 90 barn og 130 plasser i bruk. Sammenlignet med tallene fra tilsvarende 
barnehager i andre kommuner mener rådmannen at en total administrasjonsressurs på 160 
% er rimelig. 

Tabellene under viser de økonomiske konsekvensene for høsten 2019, samt helårsvirkning 
for årene fremover. 

Tabell 2 - Driftsutgifter     

  Høsten 2019 (5/11) Fra og med 2020 (helår) 

Økt bemanning  Vidarheim 
barnehage: 

1.130.000 2.490.000 

Økt foreldrebetaling 
Vidarheim barnehage: 

   152.000    330.000 

Økt tilskudd Granrudmoen 
barnehage: 

   265.000 (5/12)    635.000 

Sum 1.243.000 2.795.000 

 

Tabell 3 – Investeringsutgifter 
Vidarheim barnehage 

  

Garderobeplasser:    20.000 

Bord og stoler:  130.000 

Garderobeskap personale    30.000 

IKT – utstyr    50.000 

Totalt investeringsbehov  230.000 

 

Rådmannen ser at det er et behov for å gjennomgå prognosene for årene fremover, for å 
best mulig kunne planlegge behovet for barnehageplasser. Det tas sikte på å legge fram en 
sak knyttet til dette i forkant av behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og 

tilleggsbevilger 1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til 
kjøp av utstyr i henhold til tabell 3.  

2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for 
1.kvartal.  

3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk 
behandling i forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023. 

 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann Kommunalsjef 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 36/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og 
tilleggsbevilger 1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til 
kjøp av utstyr i henhold til tabell 3.  

2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for 
1.kvartal.  

3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk 
behandling i forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023. 
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WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/434     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
56/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS datert 28.02.2019.  
 
Sammendrag: 
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS (HKA AS) søker Øyer kommune om støtte over en tre års-periode for 
å heve nivået og sikre framtidige årlige World Cup (WC) i Kvitfjell. Styret har i tillegg besluttet 
å arbeide for å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. Videre er det ambisjoner om 
å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært slalåm, storslalåm eller Super G. 
Selskapet ønsker å posisjonere seg som en arrangør som kan overta avlyste renn på kort 
varsel. 
 
Det søkes om et tilskudd på kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021. 
Rådmannen er positiv til søknaden fra HKA AS og rår kommunestyret til å bevilge  
kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021 i tilskudd for å bidra til å innfri HKA 
AS sine ambisjoner. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS (AKA AS) er et arrangørselskap som årlig gjennomfører Europa Cup 
renn for kvinner i desember og World Cup for herrer i februar/mars. Gjennom 26 år er det 
gjennomført 65 World Cup-renn i Kvitfjell. Selskapet har over tid arbeidet godt og 
framtidsrettet for å oppnå god bærekraft i arrangementet. Dette dokumenteres i dag blant 
annet med permanente bygg for arrangementet og pr dd en tilfredsstillende egenkapital i 
selskapet.   
 
I de fleste årene har arrangørselskapet klart å skape et lite overskudd. Nå settes kravene fra 
det internasjonale skiforbundet (FIS) høyere og arrangørselskapet må innenfor fornuftige 
vurderinger, øke kostnadsnivået for å levere på høyeste nivå. For å innfri forventningene fra 
FIS samt opprettholde årlig World Cup i Kvitfjell, søkes det om et økonomisk tilskudd for 2019 
på kr 200.000,- fra Øyer kommune. Det vises også til selskapets øvrige ambisjoner. Styret har 
besluttet å arbeide for å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. Videre er det 
ambisjoner om å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært slalåm, storslalåm 
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eller Super G. Selskapet ønsker å posisjonere seg som en arrangør som kan overta avlyste 
renn på kort varsel både i Hafjell og i Kvitfjell. 
 
 
World Cup-arrangementet i Kvitfjell er det største TV-sendte sportsarrangementet i Norge. 
Det er live sending til store deler av Europa med nesten 100 millioner seere.  
 
De internasjonale kravene til å arrangere World Cup blir stadig høyere. Kvitfjell må levere 
hvert år for å beholde arrangementet. I fjor mottok HKA AS fra FIS konkrete 
forbedringspunkter som arrangøren har jobbet med siden april 2018. Arrangørselskapet 
nedsatte en evalueringsgruppe som fram til nå har arbeidet godt.  
 
For å imøtekomme de krav FIS setter til arrangementet, må det investeres i varig 
kompetanse gjennom opplæring samt nyrekruttering av funksjonærer med høy 
alpinkompetanse og forståelse for rennteknisk gjennomføring. Det må også investeres i mer 
utstyr samt øke tilbudet til preparering av ski. Arrangøren arbeider også med å bedre tilbudet 
til landslagene knyttet til innkvartering på mellomstasjonen. 
 
Fakta: 
Forbedringspunktene som har hatt fokus i 2019: 

 Ledelse, administrasjon og mannskap 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 1.250.000,-. 
 

 Maskiner og utstyr 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 200.000,-.  
 

 Kvalitetssikre underlaget i utforløypa 

Estimert merkostnad i 2019: ca kr 400.000,-. 
 

 Innkvartering 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 275.000,-. 
   

 Ytterligere forbedringer rettet mot World Cup i  2020 
Ikke estimert merkostnad. 

 
Ambisjoner i arrangørselskapet Hafjell-Kvitfjell Alpin AS (HKA AS): 

Ambisjonsnivået i HKA AS er å kunne utvikle og forsterke klassikeren World Cup Kvitfjell  (WC 
Kvitfjell) til å levere på det høyeste internasjonale nivået i årene som kommer. I tillegg har 
styret i selskapet på styremøtet 21.01.2019 besluttet at det skal jobbes for å få tildelt WC 
finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. 
 
Det er videre ambisjoner om å få tildelt årlige WC renn for damer til Hafjell. For å sikre 
forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med de ambisjonene selskapet har satt seg, ønsker HKA 
AS å forankre rennstrategien på World Cup hos anleggseier og Norges Skiforbund (NSF). 
Selskapet ønsker en forpliktelse og et engasjement rundt denne rennstrategien slik at det 
kan jobbes sammen mot felles mål. 
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1. WC Kvitfjell Herrer DH og Super G - årlig  
2. WC Finale 2023 
3. WC Damer – årlig  
4. Reservearrangør WC Damer og Herrer, fortrinnsvis i helg 

 
 
Miljøgodkjent arrangement: 

Alpint er en utendørsidrett som blir påvirket av endringer i klima og miljø og det er naturlig at 
HKA AS som årlig arrangør av World Cup alpint er med og tar ansvar. Det arbeides målrettet 
for å redusere den helhetlige klima- og miljøbelastningen av arrangementet. Innsatsen rettes 
mot: 
 Reduksjon av det totale transport- og energibehovet  
 Økt andel av mat og drikke som er lokalprodusert, fairtrademerket og/eller økologisk 
 Kontinuerlig økt grad av kildesortert avfall  
 Utarbeiding av rutiner for å tenke miljø i alle innkjøp. 

 

I 2017 ble Kvitfjell godkjent som et Miljøgodkjent arrangement av Foundation For 
Environmental Foundation.  https://fee.no/miljgodkjent-arrangement/ 
 

 
Økt tilskudd og støtte til WC 2019: 

Arrangørselskapet orienterte i april 2018 alle eiere om at alle må bidra med økt støtte over 
en tre års-periode for å heve nivået og sikre framtidige årlige WC i Kvitfjell. Norges 
Skiforbund Arrangement har for 2019 bevilget kr 400.000 gitt at de øvrige eierne er med på 
et spleiselag. Selskapet har følgende mål om støtte: 
 

 
 
 
Økt tilskudd og støtte til WC 2020 og 2021: 

Med de ambisjoner det er lagt opp til har arrangørselskapet lagt seg på et generelt høyere 
kostnadsnivå som må dekkes opp med økt støtte og økte inntekter fra sponsorer. 
Kostnadene for 2019 vil også i stor grad gjelde for de kommende år. Eget budsjett er 
utarbeidet og kan oversendes ved behov. 
 

https://fee.no/miljgodkjent-arrangement/
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Det arbeides langsiktig og det er viktig at de investeringer som foretas og den opplæringen 
som gjennomføres blir værende som verdier i selskapet slik at selskapet er i utvikling og 
investerer i varige verdier. Selskapet håper at sponsorinntekter kan slå positivt ut fra 2020. 
 
Vurdering: 
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS arbeider med et bredt spekter av forbedringer for å innfri kravene 
fra det internasjonale skiforbundet (FIS), for dermed å opprettholde årlig World Cup i 
Kvitfjell. Det vises for øvrig til ambisjoner utover dette. Slik rådmannen ser det, er satsingen 
viktig for destinasjonen.  
 
Rådmannen innstiller på at Øyer kommune støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS (HKA AS) over en 
tre års-periode med tilskudd på kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021. 
Bevilgningene for 2019 og 2020 til sammen kr 450.000 dekkes ved overføring fra 
disposisjonsfond «Idrettsarrangement, saldoen pr 29.04.19 er kr 868.000. Tilskuddet for 2021 
innarbeides i økonomiplan og budsjett.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup i 

Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021. 
2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond 

«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 2020 
- 2023 og årsbudsjett 2021.   

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 42/19 
 
Behandling: 
Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet - Felles møte 
mandag 13.05.2019: 
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener 
kommunestyret ikke bør prioritere Hafjell Kvitfjell As sin søknad om tilskudd til World cup i 
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021. 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1: 
«Forutsetningen er at det arbeides for å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, 
primært slalåm, storslalåm eller Super G og å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 
2023». 
 
Omforent forslag til nytt punkt 3: 
«Forslag til retningslinjer for overføring fra disposisjonsfond «Idrettsarrangement» 
utarbeides av administrasjonen». 
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Rådmannens forslag til punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer (2 AP, 2 H, 2 SP) mot 1 stemme 
(SV). 
Roar Øiens tilleggsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup 
i Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 
2021. Forutsetningen er at det arbeides for å få tildelt årlige WC-renn for damer til 
Hafjell, primært slalåm, storslalåm eller Super G og å få tildelt WC-finalen til Hafjell og 
Kvitfjell i 2023. 

2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond    
«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 
2020 - 2023 og årsbudsjett 2021.  

3. Forslag til retningslinjer for overføring fra disposisjonsfond «Idrettsarrangement» 
utarbeides av administrasjonen. 
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VIDEREFØRING AV SNOWBALL TIL OG MED 2021 
SØKER: VISIT LILLEHAMMER 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/611     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
57/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 

 Søknad fra Visit Lillehammer, datert 21.03.2019 
 Revidert strategi og handlingsplan 2019 – 202, datert 06.03.2019 
 Snowball samarbeidsavtale 2019 – 2021, datert 01.01.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Snowball har eksistert som klyngesatsing siden 2010. Denne klyngesatsingen er videreføring 
av Vintersportsprosjektet som ble opprettet i 2006. Den gangen var det et bredt politisk 
engasjement i Lillehammer, Øyer og Gausdal om behovet for en slik satsing og oppslutningen 
om visjonen «Europas mest komplette region for vintersport» som senere har fått et 
tilleggselement i «og opplevelser». Fra 2006 og frem til nå har næringspåkoblingen blitt 
sterkere og sterkere, men over årene mer spisset til reiselivs- og opplevelsesnæringene 
gjennom medlemsmassen i Visit Lillehammer.  
 
Det er nå ønskelig å revitalisere satsingen og få:  
1) breddet ut klyngen til å omfavne vintersportsaktører, storytellingmiljøer og kapital/ 
investorer  
2) plante flagget på nytt politisk ift dette som viktig og prioritert satsingsområde, ikke bare i 
Lillehammer-regionen men også de tre midtdals-kommunene.  
 
Visjonen «Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser», de overordene 
målsetningene og strategiområdene vil bli evaluert i 2019. Dette organiseres som eget 
prosjekt og kjøres som en prosess der alle relevante miljøer, herunder offentlige, næring, 
idrett og kompetansemiljøer, vil bli hørt og tatt med slik at en evt kursjustering er 
tilstrekkelig forankret.  
 
Det er høyt aktivitetsnivå i Snowball i form av prosjekter og tiltak. Oppslutningen om 
Snowball hos de 17 aktørene som per nå utgjør samarbeidsforum er også god. På møtet i 
samarbeidsforum desember 2018 var det et klart ønske fra alle om å bli med videre. NSB har 
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også sagt at de ønsker å bli med i klyngen i 2019. Klyngen blir også anerkjent som en av de 
viktigste reiselivsklyngene i landet der det for tiden foregår et arbeid med å lage en nasjonal 
«superklynge» i reiselivet sammen med fem andre reiselivsklynger. Som et ledd i dette 
arbeidet er det en ambisjon om å søke om å bli tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet 
Arena eller NCE i løpet av 2019. Uansett utfall av en slik prosess; Snowball anses av 
virkemiddelapparatet som en klynge og denne måten å organisere arbeidet på gir tilgang til 
både regionale og nasjonale virkemidler. Det årlige Snowball-budsjettet har vært på 5-7 
millioner kroner de siste årene.  
 
I følge revidert strategi- og handlingsplan er viktige fokusområder i den kommende treårs-
perioden som handlingsplanen:  

1. Evaluere visjonen «Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser». 
Hvor langt har vi kommet ift visjonen og er det behov for å gjøre justeringer som 
sikrer en bærekraftig utvikling av prioriterte satsingsområder for hele Visit 
Lillehammer regionen  

2. Fornye Snowball strategien og partnerskapet der vintersportaktører, storytelling 
(TV/film/spill) og FoU kobles tettere på.  

3. Styrke kapitaltilgangen til klyngen gjennom tettere samarbeid med investorer m.fl.  
4. Jobbe mot Innovasjon Norge og klyngeprogrammet for å etablere en «superklynge i 

reiselivs- og opplevelsesnæringene sammen med de største reiselivsklyngene i Norge.  
5. Ha tydelige resultatmål av prosjektarbeidet og måle effekten av arbeidet.  

 
Fakta:  
Snowball-satsingen er godt forankret i regional næringsplan, og står for de største og 
viktigste utviklingsprosjektene innen reiselivet i Lillehammer-regionen. Øyer kommune har 
bidratt til basisfinansieringen siden starten og til og med 2017. For 2018 forelå det ingen 
avtale. Det er mottatt nytt avtaleutkast for 2019 – 2021. 
 
Vurdering: 
Snowball har eksistert i snart ti år, og er slik sett blant Innlandets eldste næringsklynger. 
Aktiviteten har vært og er stor, selv om klyngen kanskje har vært noe mindre synlig de aller 
seneste årene. Slik sett er det viktig at klyngen videreføres, og det fremstår også riktig med 
en revitalisering av klyngen. En revitalisering av klyngen er nødvendig for å gi klyngen en 
tydelig plass nasjonale innen reiseliv, men også regionalt sammenlignet med andre 
klyngeutviklingsprosjekter i Innlandet.  
 
Ved å si ja til videreføring av Snowball, sier Øyer kommune ja til å bidra med basisfinansiering 
de neste tre årene. Samtidig uttrykker Øyer kommune støtte til at Snowball er regionens 
satsing på reiselivsutvikling.  
 
Reiselivet har stor betydning for regionen, og den gjeldende visjonen «Europas mest 
komplette region for vintersport og opplevelser» er en ledesnor for regionen på mange 
måter. Når det nå varsles fra klyngeleder Snowball at visjonen, de overordnede 
målsetningene og satsingsområdene skal evalueres i 2019, er det naturlig sett i lys av ønsket 
om å revitalisere klyngen. Det er positivt at det legges opp til en bred prosess for å gjøre 
denne evalueringen. Samtidig må de anses som noe uheldig at denne evalueringen ikke har 
blitt gjort før ny Snowball-periode, men gjøres i oppstarten av ny periode. Avhengig av 
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utfallet av evalueringen, kan det bety en betydelige strategisk retningsendringen i løpet av 
strategiperioden. En slik eventuell endring vil forankres godt politisk. 
 
Konklusjon:  
Snowball er regionens satsing på utvikling av den viktige reiselivsnæringen. Slik bør det 
fortsatt være, og det anbefales at Regionrådet sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt 
bidrag til basisfinansiering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 Øyer kommune sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt bidrag til basisfinansiering 
med kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tillegg utbetales bidrag for 2018 på tilsvarende beløp. 
Beløpet indeksreguleres. 

 Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 41/19 
 
Behandling: 
Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet - Felles møte 
mandag 13.05.2019: 
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener 
kommunestyret   ikke bør prioritere videreføring av bidrag til finansiering av Snowball for 
perioden 2019 – 2020. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

 Øyer kommune sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt bidrag til 
basisfinansiering med kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tillegg utbetales bidrag for 2018 
på tilsvarende beløp. Beløpet indeksreguleres. 

 Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
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ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL 
DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 243  
Arkivsaksnr.: 19/615     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
58/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad fra Øyer og Tretten kirkelige råd datert 20.03.2019 
2. Hamar bispedømmeråd datert 09.04.2019: Tildeling av midler til nye diakonstillinger 2019 

– Vedtak og prioritering. 
 
Andre saksdokumenter ikke vedlagt: 
K-sak 55/17, møte 28.09.2017: Lønnsmidler – Diakon Øyer 
 
Sammendrag 
Øyer og Tretten kirkelige råd søker om kr 200.000 pr år f.o.m. 2020 til dekning av halvparten 
av lønnsutgiftene til en 50 % stilling som diakon. Hamar bispedømmeråd gir rådet frist til å 
iverksette tilsettingsprosessen innen utgangen av mai 2019. Det framgår også av 
tildelingsbrevet at dersom enkelte av de rådene som har fått tildelt diakonstilling ikke lykkes 
med å skaffe egenfinansiering, tildeles stillingen et annet fellesråd. 
 
Rådmannen mener tiltaket er bra og det er positivt med delfinansiering fra Bispedømmet. På 
den andre siden er det ikke hensiktsmessig å behandle slike søknader uavhengig av den 
årlige økonomiplan- og årsbudsjettprosessen.  
 
Rådmannen legger saken fram uten forslag til innstilling.  
 
Saksutredning 
Bakgrunn 
Øyer og Tretten kirkelige råd (Ø/Tkr) søker den 20.03.2019 om 50 % lønnsmidler til 
ansettelse av diakon i 100 % stilling. Hamar bispedømmeråd har i møte 22.03.2019 vedtatt at 
Ø/Tkr tildeles en 50 % stilling, av til sammen fire hele stillinger. Dersom de rådene som er 
tildelt stillinger ikke lykkes med å skaffe til veie egenfinansiering (50 %) er det vedtatt en 
videre prioritering. Øverst på denne lista er Ø/Tkr med ytterligere 50 % stilling. Ø/Tkr har i 
ettertid justert søknaden slik at den er i samsvar med tildelingen, dvs halvparten av 
lønnsutgiftene til en 50 % stilling, ca kr 200.000 pr år fra og med 2020. Bispedømmerådet 
dekker lønnsutgiftene fullt ut i 2019.  
 
Ø/Tkr skriver blant annet i søknaden: 
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i alle livets faser: 
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Inkludering og inkluderende fellesskap 
Samtaler, sjelesorg og sorgarbeid på institusjoner og blant ungdom 
Styrke kommunens personalomsorg, gjennom undervisning i sorgarbeid, samtaler og etikk.»  
 
I forbindelse med tildelingen skriver Hamar bispedømmeråd blant annet at de som er tildelt 
stillinger har frist til å iverksette tilsettingsprosessen innen utgangen av mai 2019. «Det bør 
da foreligge et vedtak i fellesrådet om at det skal tilsettes diakon. Dersom enkelte av disse 
ikke lykkes med å skaffe til veie egenfinansiering (50 %) følger vi den videre prioriteringen i 
vedtaket.» 
  
Øyer og Tretten kirkelige råd sin økonomiske situasjon 
Ø/Tkr har de siste fire årene hatt følgende regnskapsmessige mindreforbruk: 
2015: kr 131.469 
2016: kr 125.189 
2017: kr 159.103 
2018: kr 36.026. 
Fellesrådets disposisjonsfond var ved utgangen av 2018 kr 565.008, redusert fra kr 689.104 
ved utgangen av 2017. 
 
Vurdering 
Kommunestyret behandlet en tilsvarende henvendelse i september 2017 (K-sak 55/17), 
økningen av driftstilskuddet ble henvist til behandlingen av budsjett og økonomiplan 2018 – 
2021. Saken er kommentert slik i budsjettkommentarene: «Kirkelig råd har søkt om ekstra 
finansiering fra bispedømmet og Øyer kommune til en diakon-stilling. Dette er en stilling som 
kan inngå i kommunens tjenesteyting på mange områder, som f.eks. ungdomsarbeid, 
miljøbehandling, sorgarbeid og annet. Signalene fra bispedømmet om finansiering til en slik 
stilling er i beste fall uklare.» 
 
Slik rådmannen ser det er det prinsipielt viktig å holde fast ved at slike henvendelser avklares 
i økonomiplan- og årsbudsjettprosessen. Det er i den sammenheng kommunestyret foretar 
den helhetlige ressursdisponeringen ved å se de forskjellige tiltakene i sammenheng og 
foreta sine prioriteringer. Dette hensynet er spilt inn i dialogmøte med Ø/Tkr og de ville 
formidle dette til Bispedømmerådet. På bakgrunn av Bispedømmerådets melding om at de 
dersom enkelte av fellesrådene ikke lykkes med å skaffe til veie egenfinansiering, følger den 
videre prioriteringen i vedtaket, finner rådmannen det likevel nødvendig å legge saken fram 
for kommunestyret nå. 
 
En diakonstilling tilknyttet Ø/Tkr vil være et positivt tiltak, se argumentasjon i søknaden. Det 
er dessuten et viktig poeng at halvparten av lønnsutgiftene dekkes av Bispedømmerådet. I 
dialogmøte 24.04.2019 ble Ø/Tkr utfordret på å dekke egenandelen selv, de viser til en stram 
økonomi, budskapet er at det klarer de ikke. 
 
Rådmannen velger å legge saken fram uten forslag til innstilling. Dersom kommunestyret 
innvilger søknaden anbefaler rådmannen at prikkpunkt seks i Bispedømmerådets vilkår for 
tildelingen av midler, framgår av vedtaket. Utkast til formulering: Dersom det i løpet av året 
oppstår innsparinger på grunn av ledighet, permisjoner e.l. kan rådmannen avkorte 
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tilskuddet tilsvarende. Øyer og Tretten kirkelige råd plikter å holde rådmannen orientert om 
slike forhold. 
  
Innstilling: 
Rådmannen legger saken fram uten forslag til innstilling. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 44/19 
 
Behandling: 
Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet - Felles møte 
mandag 13.05.2019: 
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener 
kommunestyret bør støtte opprettelse av stilling for diakon. 
 
Det oppsto usikkerhet om brevet fra Bispedømmerådet om finansieringen av stillingen som 
diakon. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Saken tas opp til behandling i kommunestyret når saken er nærmere avklart». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Saken tas opp til behandling i kommunestyret når saken er nærmere avklart. 
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OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/848     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
59/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kunngjort 22.6.2018. 
 
Sammendrag: 
Stilling som juridisk rådgiver tilrås opprettet i Øyer kommune. Hovedbegrunnelse for stilling-
en er nye bestemmelser i kommuneloven om prosedyrer for kommunal klagebehandling. 
Stillingen opprettes fra 1.7.2019 og finansieres inneværende år i sak om regnskap 2018. 
Økonomisk helårseffekt innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
 
Saksutredning: 
Ny kommunelov er vedtatt og flere nye bestemmelser trer i kraft fra og med det 
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023. 

Ny § 13-3 Inhabilitet ansatte fastslår:  

«… når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt 
som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i 
klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for 
klageinstansen.» 

Videre framgår det:  

 «Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet 
ansatt delta i klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for 
klageinstansen.» 

Denne bestemmelsen kommer til anvendelse i saker der Øyer kommune selv er klageinstans. 
Hovedtyngden av saker dette vil gjelde for er plan og byggesaker, samt klagesaker innen 
oppveksttjenester. 
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Vurdering: 
For å følge nye prosedyrer for kommunal klagebehandling vurderer rådmannen som den 
mest hensiktsmessige løsningen at all klagebehandling plasseres i sentraladministrasjonen, 
utenfor tjenesteenheter der vedtakene har blitt fattet. Det er behov for juridisk kompetanse 
i denne funksjonen. Dette er kompetanse som kommunen allerede har, og det er ønskelig å 
opprette stilling som juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen.  

Rådmannen har fullmakt til opprettelse av stillinger innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Helårseffekt av stillingen utgjør ca 0,8 millioner kr og innarbeides i økonomiplan 2020-2023.  

Rådmannen legger til grunn at halve stillingen vil kunne henføres til selvkostfunksjoner. 
Andelen vil måtte vurderes ut fra saksomfang og erfaringstall etter opprettelse av stillingen. 
Økonomisk årseffekt som ikke kan henføres til selvkost, ved å opprette stillingen fra 
1.7.2019, er kr 200 000. Rådmannen foreslår inndekning av beløpet gjennom sak om 
regnskap 2018. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladmini-
strasjonen, med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken.  

2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 37/19 
 
Behandling: 
Finansiering på de 200 000 kr er bruk av disposisjonsfond, etter at mindreforbruk 2018 ble 
avsatt til fond i regnskapssaken.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladmini-
strasjonen, med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken. Finansiering 
på de 200 000 kr er bruk av disposisjonsfond, etter at mindreforbruk 2018 ble avsatt 
til fond i regnskapssaken.  

2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
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UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/849     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
60/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Stilling som arkivmedarbeider tilrås utvidet til full stilling. Begrunnelsen for dette er å få til-
strekkelig kapasitet til arbeidet med digitalisering av arkiv. Stillingen opprettes fra 1.7.2019 
og dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer inneværende år. Helårseffekt innarbeides 
i økonomiplan 2020-2023. 
 
Saksutredning: 
I rådmannens budsjettforslag for 2019 var det lagt inn midler til stilling som arkivmedarbei-
der. Ved kommunestyrebehandling av sak 111/18 Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 
2019 ble dette redusert til halv stilling. Stillingen er ikke besatt per i dag. 
 
Bakgrunn for at det ble lagt inn midler til arkivmedarbeider er at kommunen ikke har tilstrek-
kelig kapasitet på arkivområdet. Det er behov for økt kapasitet med arkivfaglig kompetanse 
for å sikre at arkivarbeidet utføres i samsvar med kommunens arkivplan, og i henhold til 
gjeldende regelverk. Videre er det behov for arbeidskapasitet til å drive prosessen med 
digitalisering av arkiv, utvikle og vedlikeholde planverk, retningslinjer og rutiner og gi 
opplæring til saksbehandlere og ledere.  
 
Vurdering: 
Etter nærmere vurdering tilrår rådmannen at denne funksjonen opprettes som full stilling. 
Særlig er dette ønskelig for å sikre nødvendig kapasitet til å drive prosessen mot et 
fulldigitalisert arkiv i kommunen. 
 
Det vurderes som større sannsynlighet å få søkere med ønsket arkivfaglig kompetanse ved å 
opprette funksjonen som full stilling. 
 
Da stillingen per nå ikke er besatt, er det lønnsmidler til å etablere funksjonen i full stilling fra 
1.7.2019 innenfor årets budsjettrammer. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økono-
miplan 2020-2023. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stilling som arkivmedarbeider. Stillingen 
opprettes som full stilling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske 
rammer inneværende år.  

2. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 38/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stilling som arkivmedarbeider. Stillingen 
opprettes som full stilling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske 
rammer inneværende år.  

2. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
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ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 19/801     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
61/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2019 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Rådmannen framlegger økonomisk årsprognose etter 1. kvartal. Prognosen er negativ på 
grunn av økonomiske utfordringer innen skole, helse og omsorgstjenester. Det arbeides med 
tiltak i enhetene for å redusere merforbruket. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar 
økonomirapporteringen til etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som 
omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder rådmannens økonomirapportering per 1. kvartal 2019. Det rapporteres på 
økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer 
kommunes økonomiske situasjon per 31.3.2019 og vurdering av prognose for året.  
 
Årsprognosen etter 1. kvartal er negativ, dette skyldes utfordringer på barneskolene og 
helse- og omsorgstjenestene. Det følges opp fram mot neste rapportering for å begrense 
varslet merforbruk i disse tjenestene.  
 
Som omtalt i rapporten og egen framlagt sak tilrår rådmannen finansiering av økt antall 
barnehageplasser i Vidarheim fra høsten gjennom bruk av disposisjonsfond.  
 
Nødvendige investeringsbehov som ikke ligger inne i årets investeringsbudsjett tilrås tatt inn 
ved at andre ikke igangsatte prosjekter utsettes. Disse tiltakene er nærmere omtalt i 
økonomirapporten og egne saker.  
 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurdering av de enkelte områder.   
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Ved rapportering etter årets tre første måneder er det fortsatt usikkerhet rundt flere av 
prognosene, og det er behov for videre oppfølging og tiltak fram mot neste rapportering.   
  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt 
tilskudd til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det 
foretas følgende budsjettjusteringer: 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak  Utgifts-

reduksjon/ 
Inntekts-
økning 

Utgiftsøkning/
Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt 
bemanning 
Vidarheim 

  1 130 000 

16002 
Foreldre-
betaling 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt foreldre-
betaling 
Vidarheim 

152 000   

13700 Kjøp 
fra private 

2300 
Fellesut-
gifter 
barnehage 

2015 Private 
barnehager 

Økt tilskudd 
Granrudmoen 
barnehage 

  265 000 

19400 Bruk 
av disposi-
sjonsfond 

9000 Skatt 
og finans 

8801 Interne 
finansierings-
transaksjoner 

Bruk av 
disposisjons-
fond 

1 243 000   

        1 395 000 1 395 000 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019: 
a. Kjølelager Øyer helsehus     kr 500 000 
b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus kr 120 000 
c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000 
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter kr 350 000  

 
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter: 

a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212)  kr 500 000 
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224)   kr 500 000 
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000 

 
Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med 
rådmannens innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 40/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt 
tilskudd til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det 
foretas følgende budsjettjusteringer: 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak  Utgifts-

reduksjon/ 
Inntekts-
økning 

Utgiftsøkning/
Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt 
bemanning 
Vidarheim 

  1 130 000 

16002 
Foreldre-
betaling 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt foreldre-
betaling 
Vidarheim 

152 000   

13700 Kjøp 
fra private 

2300 
Fellesut-
gifter 
barnehage 

2015 Private 
barnehager 

Økt tilskudd 
Granrudmoen 
barnehage 

  265 000 

19400 Bruk 
av disposi-
sjonsfond 

9000 Skatt 
og finans 

8801 Interne 
finansierings-
transaksjoner 

Bruk av 
disposisjons-
fond 

1 243 000   

        1 395 000 1 395 000 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019: 
a. Kjølelager Øyer helsehus     kr 500 000 
b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus kr 120 000 
c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000 
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter kr 350 000  

 
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter: 

a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212)  kr 500 000 
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224)   kr 500 000 
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000 

 
Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med 
rådmannens innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792. 
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BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/870     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/19 Formannskapet 14.05.2019 
 
62/19 Kommunestyret 23.05.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen innstiller på at det bevilges 350.000 kr inkl mva for nødvendige bygnings-
messige tiltak innomhus og inventar og utstyr i Øyer legekontor til etablering av avdeling 
psykisk helse og rus (PHR) under tjenesteenhet Helse og Familie i de 7 ledige kontorene.   
 
Saksutredning: 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at 7 ledige kontorer i Øyer legekontor skal tas i bruk av 
kommunale tjenester. Rådmannen nedsatte en arbeidsgruppe som konkluderte med at 
avdelingen for psykisk helse og rus (PHR) flyttes fra kontorbygget på Tretten og inn i lege-
kontoret. Dette vil også frigi ønsket areal for utvidelse av helsestasjonen i kontorbygget. 
Utfordringen ved etableringen er å få etablert gode nok adkomstforhold til eget venterom for 
pasienter til PHR da de ledige kontorene ligger innerst i Øyer legekontor. 
 
Vurdering: 
Etter flere vurderinger har rådmannen kommet frem til at den beste måten å ordne en trygg 
og sikker adkomst til de ledige kontorene på, er å bygge om akuttmottak og tilstøtende rom 
for undersøkelse. Disse funksjonen vil da få ca halv plass av hva de har i dag og resterende 
areal i disse 2 rommene bygges om til korridor. Korridoren leder inn til eget venterom for 
pasientgruppene som skal til PHR. Dette rommet er spesialbygd som rom for røntgen og gips.  
I tillegg må det bygges inn en dør i hver av øst/vest-korridorene slik at man hindrer uønsket 
besøk i legeavdelingen. Det må bygges ca 12 m korridorvegg, monteres inn 3 nye dører og 
flytte en to-fløyet dør, samt anordne adgangskontrollen for tilpassing til ny brukergruppe. 
Det er ikke hentet inn prisoverslag på håndverkertjenestene, og utfordringene ligger i å få 
heisen til å levere pasienter til legene i en dør og pasienter til PHR den andre, samt forrigling 
av adgangskontrollene slik at dørene åpner seg ved eventuell brannalarm. Løsningen er 
utarbeidet etter forslag fra legene. 
I tillegg vil det være behov for å kjøpe inn noen nye møbler, skrivebord og arbeidsstoler og 
besøksstoler. Gjenbruk av møbler fra nåværende kontorer vil også bli benyttet. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli 
vedtatt i kvartalsrapporten. 
 
 
Ådne Bakke Torstein Hansen 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2019 sak 39/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli 
vedtatt i kvartalsrapporten. 
 


