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GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/17 Formannskapet 22.08.2017 
71/17 Formannskapet 19.09.2017 
52/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Gudbrandsdal Energi  AS sin strategiplan «Det digitale GE mot 2022» (vedtatt i styret 
16.02.2017). 
 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS): Eierstyringsdokument revidert utkast 05.09.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes eierpolitikk 2016 – 2019 (K-sak 72/16, møte 25.08.2016). 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt 
eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
 
Saksutredning: 
Eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
Styret i GE AS behandlet eierstyringsdokumentet i møte 12.05.2017 og gjorde følgende 
vedtak: «Styret har gjennomgått revidert utkast til eierstyringsdokument og dette 
oversendes eierne for deres saksbehandling.» 
 
Utkastet er oppdatert i forhold til endringer som følge av revidert strategiplan i konsernet, 
vedlegg til eierstyringsdokumentet. Dette gjelder spesielt markedsverdien på selskapet som 
er økt fra 805 til 903 mill kr, en økning på 12,2 % fra 2013. Avkastningskravet er satt til 6 %, 
mot tidligere 7 %.  Kravet er et gjennomsnitt for konsernet, med relativt store variasjoner 
mellom de forskjellige delene. Ellers er det foretatt fakta-oppdateringer og mindre språklige 
forbedringer. 
 
Strategiplan «Det digitale GE mot 2022», vedtatt i styret 16.02.2017. 
Strategiplanen er vedlegg til eierstyringsdokumentet og skal ikke tas stilling til i 
kommunestyret. I strategiplanen ligger blant annet konsernets treårige-utbytteplan, 3 % av 
selskapets fastsatte verdi på 903 mill kr. Med 30 % eierandel gir dette et årlig utbytte for 
Øyer på 8,1 mill kr for regnskapsårene f.o.m. 2016 t.o.m. 2018. 
 
Vurdering: 
GE AS sitt eierstyringsdokument er godt forankret i prinsippene i Øyer kommunes 
eierpolitikk. Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til revidert utkast 25.04.2017. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017. 
 

Møte i  Formannskapet den 22.08.2017 - Sak: 56/17 
 

Behandling: 
Ordfører fremmet forslag til endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8. 
 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling 22.08.2017: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017 med følgende endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8.: 
Punkt 5: Tilføyes etter siste setning første avsnitt:  
Markedsverdien er vurdert av eksterne aktører og er basert på en rekke faktorer, blant 
annet  kraftpris, renteutvikling med mer. 
Tilføyes 3. avsnitt- Utbyttenivå for perioden 2017-2022 settes til 3 %.  
Punkt 8 
Valgkomiteen skal bruke rådmenn i alle fire eierkommuner som sekretær for komiteens 
arbeid. Det skal rulleres og hver rådmann skal sitt ett år av gangen. Valgkomiteen inviterer 
daglig leder ved behov.  
 
 
Etter formannskapets innstilling den 22.08.2017 er det kommet et nytt revidert utkast av 
eierstyringsdokumentet 05.09.2017. Basert på de nye opplysningene gis formannskapet 
anledning til å endre sin innstilling. 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 71/17 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) oppfordrer til at GE holder en orientering for kommunestyret. 
 
Ordføreren holdt en kort orientering om endringene i det reviderte utkastet av 05.09.2017, 
og fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 05.09.2017». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling(endelig innstilling): 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 05.09.2017. 
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BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
53/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til beredskapsplan for Øyer kommune 2017 – 2020. 
 
Sammendrag: 
I denne saken inviteres kommunestyret til å vedta beredskapsplan for Øyer kommune 2017 
– 2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunene har de siste årene fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging av 
kriser. Det kommer ikke bare av at lovverket er blitt styrket på beredskapsfeltet, men også 
på grunn av en rekke store uønskede hendelser. Ikke minst ser det ut til at klimabaserte 
hendelser kommer hyppigere og er mer intense enn vi tidligere har regnet med. 
 
Det ble foretatt en omfattende revisjon av beredskapsplanen våren 2012 og rådmannen har 
med utgangspunkt i denne gjort noen endringer. Endringene går i stor grad ut på 
konkretisering og klargjøring av de ulike rollene i beredskapsarbeidet, samt er det gjort noen 
endringer på bemanning i kriseledelsen for at sammensetningen i ledelsen skal bli mer 
hensiktsmessig. Det er i tillegg foreslått en endring i fullmakten til ordfører under kapittel 
7.2 i planen. Forslaget er at rammen som kan disponeres til nødvendige tiltak økes fra en til 
tre millioner kroner. Dette for å forhindre at spørsmål om ressursbruk vanskeliggjør eller 
forsinker krisehåndteringen. 
 
Vurdering: 
Denne planen er ment til å være overordnet. Det betyr at den tar for seg hendelser som må 
håndteres på overordnet nivå. Erfaringene tilsier at Øyer kommune har en kompetent 
organisasjon der de aller fleste uønskede hendelser håndteres på enhetsnivå. Det er 
hendelser som går utover det den daglige beredskapen kan møte som skal dekkes av 
kommunens beredskapsplan. 
 
Det er stadig behov for små justeringer i planen, for eksempel knyttet til skifte av personer i 
administrasjonen. Rådmannen bør derfor gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre 
endringer i planen ved behov. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 55/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
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ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/1821   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
54/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Økonomi- og finansrapport per 31. juli 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Budsjett 2017 
 
Sammendrag: 
Økonomisk prognose per 31. juli 2017 er negativ med 4,7 millioner kr. Årsaken til dette er 
negativ prognose for tre sektorer samt politisk styring og administrasjon.  
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering til etterretning, 
og ber om kommunestyrets godkjenning av finansielle leasingavtaler.  
 
Saksutredning: 
I saken framlegges rådmannens økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017. 
Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 
31.7.2017 og vurdering av prognose for året. 
 
Den økonomiske driftsprognosen for året per 31.7. er samlet sett negativ med 4,7 millioner 
kr, dette pga. negativ prognose for sektor familie og inkludering, sektor helse og omsorg og 
sektor plan og utvikling, samt politisk styring og administrasjon. Dette omtales nærmere i 
rapporten.  
 
Kommunen vil få merinntekter på utbytte og konsesjonskraft i størrelsesorden 1 million kr. 
Foreløpig beregning av årets minimumsavdrag viser positiv prognose på 2,5 millioner kr i 
forhold til budsjett.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Råd-
mannen foreslår ikke budsjettjustering av investeringsprosjekter i denne sak.  
 
Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentarer 
gir status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, samt 
kommunens gjeldsportefølje.  
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Vurdering: 
Som omtalt i 1. kvartalsrapport er den økonomiske situasjonen i kommunen stram, uten 
reserver i årsbudsjettet.  
 
Tre sektorer, samt politisk styring og administrasjon har prognose merforbruk etter i verk-
setting av tiltak. Det jobbes for redusere prognostisert merforbruk i den enkelte sektor ut 
året. 
 
Med bakgrunn i kommunens gjeldssituasjon foreslår ikke rådmannen budsjettjustering for å 
frigi midlene som er budsjettert til avdrag, sjøl om årets minimumsavdrag ligger an til å bli 
lavere. Dette vil bli vurdert på nytt i siste kvartalsrapportering.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 65/17 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H. Jorde deltok under saken og svarte på spørsmål. 
For at rådmannen kunne gi svar på et av spørsmålene under behandlingen fremmet 
ordfører forslag om at møtet lukkes i henhold til Kommuneloven  §31 5.ledd. Møtet lukket. 
 
Møtet åpnet. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
«Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler for hele kommunen». 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
«Ekstraordinært utbytte fra GE. Settes på bundet fond for bruk til forskjønning i Øyer 
sentrum for oppfølging av sentrumsplanen for Øyer fra 2012». 
 
Rådmannens forslag til punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiros forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt 4 falt med 4 mot 3 stemmer. 
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Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
3. Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler for hele kommunen. 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
55/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Øyer og Tretten kirkelige råd om støtte til lønnsmidler til 50 % stilling diakon, av 
19.6.17 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har vurdert henvendelse fra Øyer og Tretten kirkelige råd, og anbefaler at 
økning av tilskudd vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018. 
 
Saksutredning: 
Øyer og Tretten kirkelige råd ber om at driftstilskuddet fra Øyer kommune økes med kr. 
150 000 fra 2018. Dette skal dekke halvparten av lønnsutgiftene til en 50 % diakonstilling, og 
det forutsettes at Hamar bispedømme dekker resten av lønnsmidlene. 
 
Det er i forbindelse med at det skal ansettes ny sokneprest for Øyer og Tretten i 2018 at 
behovet for en diakon melder seg. Diakon vil kunne avlaste prestens arbeidsmengde på flere 
områder; ungdomsarbeid, institusjonsarbeid og generelt sorgarbeid. På de 2 første 
områdene vil dette også kunne avlaste, eller helst berike, kommunens tilgjengelige 
ressurser.  
 
Vurdering: 
Øyer og Tretten kirkelige råd legger fram en oversikt over antall årsverk, kirker og 
kirkegårder i kommunene i Sør- og Nord-Gudbrandsdalen prosti. Denne bekrefter at Øyer og 
Tretten er lavt bemannet sett mot inbyggertall. 
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har i dialogmøte med ordfører og rådmann lagt fram sin 
bekymring for utviklingen og det økonomiske handlingsrommet i framtiden. 
 
Øking av driftstilskuddet til Øyer og Tretten kirkelige råd ses i sammenheng med Øyer 
kommunes behandling av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 59/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
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X-GAMES HAFJELL 
UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
56/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Henvendelser fra Hafjell Alpinsenter AS til ordfører om finansiering av halfpipe i Hafjell til 
bruk under X Games 2018, datert 21.6.17 og 7.8.17, med tilhørende kostnadsberegning og 
tegning. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Hafjell Alpinsenter AS ber Øyer kommune vurdere finansiering av halfpipe til bruk under X 
Games 2018 og framover. Rådmannen anbefaler at Øyer kommune ikke bidrar til slik 
finansiering. 
 
Saksutredning: 
X Games Norge ved SAHR Production har besluttet å fortsette samarbeidet med Hafjell 
Alpinsenter for 2018. Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Øyer kommune 
stiller seg positive til videre utvikling av X Games i Øyer og Hafjell. 
 
Det er ønskelig at X Games kan tilby halfpipe-øvelser i 2018, og i den sammenheng har det 
kommet henvendelse fra Hafjell Alpinsenter til Øyer kommune om mulige bidrag til 
finansiering av et slikt anlegg. Hafjell Alpinsenter har lagt beregninger fra YOG Lillehammer 
2016 til grunn for finansieringsbehovet, og med noen justeringer kommet fram til et 
finansieringsbehov på kr. 2,3 millioner. 
 
Hafjell Alpinsenter har sondert terrenget for private finansieringspartnere til et slikt anlegg, 
men ser pr. 8.9.17 ingen slike muligheter. Anleggsarbeidet må ferdigstilles før snøen faller, 
og Hafjell Alpinsenter ser seg ikke i stand til å forskuttere eventuelle private eller offentlige 
økonomiske bidrag. 
 
Vurdering: 
Et halfpipe-anlegg i Hafjell vil styrke attraktiviteten til alpinsenteret både som profesjonell 
arena og som uformell aktivitetsarena. I forbindelse med at Hafjell fikk status som 
nasjonalanlegg for tekniske disipliner, og at Hafjell Freepark ble opprettet til YOG 
Lillehammer2016, ble driften av disse 2 anleggene skilt ut i egne selskaper. 
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Et halfpipe-anlegg slik det er planlagt i dag vil ikke fysisk ligge innenfor de arealene som 
nasjonalanlegget eller Hafjell Freepark disponerer. Om Hafjell Alpinsenter ønsker å avstå 
areal til f.eks. Hafjell Freepark, kan de stå som søker av spillemidler til anlegget.  
 
Tilskuddssatsen på en slik søknad vurderes særskilt av Kulturdepartementet. En slik søknad 
vil likevel måtte regne med å gå inn i kommunens prioriteringsliste, og etter årets 
søknadsbehandling ville den i beste fall havne på 8. prioriteringsplass. Tildeling vil da skje 
tidligst om 3-4 år. 
 
Det kan også være aktuelt å søke Innovasjon Norge om midler til utvikling av et slikt anlegg, 
uten at administrasjonen i Øyer kommune har gått dypt inn i en slik mulighet. 
Regjeringen ved Kulturdepartementet har lyst ut egne midler til nyskapende 
aktivitetsarenaer. Det har i prosessen vært foreslått at Øyer kommune kan stå som søker av 
slike midler til finansiering av halfpipe-anlegg, men dette fordrer at kommunen da eier og 
drifter anlegget i 20 år. Det er ikke en aktuell problemstilling. 
 
Øyer kommune ser verdien av å ha X Games i Hafjell, og den oppmerksomhet som blir 
reiselivet til gode gjennom mediaeksponering, og vil bidra til å legge til rette for utvikling av 
produktet. 
 
Øyer kommune kan bevilge egne investeringstilskudd til halfpipe-anlegg, men rådmann vil 
ikke tilrå dette med tanke på den økonomiske situasjon Øyer kommune for tiden er i. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 68/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
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SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV 
INKUBATOR 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/1818   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
57/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Forespørsel fra Skåppå Kunnskapspark om 3-årig partnerskapsavtale vedr. ansvar for 

Inkubator datert 15.05.2017 
2. Forslag til 3-årig partnerskapsavtale for driftsansvar Inkubator 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 31/12 – Støtte til Inkubatorprogrammet – Lillehammer Kunnskapspark (nedlagt). 
 
Sammendrag: 
Rådmannen tilrår at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 
Skåppå Kunnskapspark der sistnevnte på vilkår har driftsansvar for Inkubatoren i 
Lillehammer-regionen. Inkubatoren ytes et tilskudd fra Øyer kommune på kr. 75.000 årlig i 
avtaleperioden. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Kommunestyret ga i K-sak 31/12 tilsagn om økt årlig støtte til Lillehammer kunnskapspark 
AS (senere Skåppå Kunnskapspark AS) med kr 25.000 til kr 75.000 til inkubatorprogrammet 
2012 – 2016. Inkubatoren inngår som et sentralt element i Lillehammer-regionens satsing på 
gründerskap.  
 
Skåppå Kunnskapspark ønsker å inngå en 3-årig partnerskapsavtale med kommunene 
Lillehammer, Gausdal og Øyer vedrørende ansvar for Inkubatoren for å få større grad av 
forutsigbarhet med hensyn til drift og finansiering. 
 
Fakta: 
Inkubatoren er et program med formål å gi en tett oppfølging av og stimulere frem 
gründerkonsepter med et særlig vekstpotensial med hensyn til arbeidsplasser og/eller 
omsetning. Inkubatoren håndteres av en egen Inkubatorleder ansatt i Skåppå, og driftes 
som en del av Skåppå Kunnskapspark. Inkubatoren har pr tiden gründere fra alle tre 
kommunene i Lillehammer-regionen og flere av disse holder til eller har holdt til i 
entreprenørskapssenteret Hub LHMR frem til vekst har gjort det naturlig med egne 
lokaliseringer. 
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Den generelle oppfølgingen av etablerere og gründere i Øyer, håndteres av 
næringsutviklerne i Lillehammer-regionen Vekst. Gründerkonsepter med et særlig potensial 
rutes til Inkubatoren for en tettere sparring av Inkubatorlederen samt opptak i nettverket av 
eksisterende inkubatorbedrifter. 
 
Inkubatoren har et nivå som gjør at den har status som SIVA-partner og er dermed en del av 
SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk. Statusen som SIVA-partner, innebærer også at SIVA 
bidrar aktivt med finansiering til Skåppå Kunnskapspark for drifting av Inkubatoren. SIVAs 
bidrag har de senere årene ligget på kr. 1,5 millioner kroner årlig. Bidraget fra SIVA er gitt 
under forutsetning av at kommunene Inkubatoren omfatter, bidrar med medfinansiering. 
Foruten SIVA og kommunene, bidrar Oppland fylkeskommune og inkubatorbedriftene selv 
med midler. 
 
SIVA er et statsforetak som skal tilrettelegge nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle 
infrastruktur for innovasjon, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. 
Denne satsingen finansieres av Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen for satsingen er 
nasjonale erfaringer med inkubatorprogram fra siste ti-år, som viser at inkubasjon er en 
effektiv metode for å utvikle nye bedrifter og skape vekst i eksisterende næringsliv. 
 
I henhold til forslag til partnerskapsavtale, skal Skåppå årlig fremlegge prestasjons- og 
økonomirapport for Inkubatoren. Rapporten skal baseres på forhåndsavtalte måltall.  
 
Partnerskapsinstituttet: 
Partnerskapsavtaler har av de tre kommunene i Lillehammer-regionen, vært brukt i 
varierende grad som virkemiddel i næringsutviklingen. Partnerskapsinstituttet er 
hensiktsmessig i pre- eller ikke-kommersielle satsinger der kommunen ønsker å stimulere 
aktører eller miljøer av virksomheter til å prestere over tid. Partnerskapsavtaler inngås 
normalt for 3-årsperioder og sikrer at utviklingsprosjekter eller tiltak får en mer forutsigbar 
økonomisk situasjon forutsatt at de øvrige betingelsene i partnerskapsavtalen håndteres.  
 

Vurdering: 
Flere grep har vært gjort de senere årene for å løfte næringsutvikling og gründerskap i mer 
aktiv retning i Øyer kommune og i Lillehammer-regionen. Etableringen av Lillehammer-
regionen Vekst (LRV) og entreprenørskapssenteret Hub LHMR, har vært sentrale elementer i 
denne strategien. 
 
En vellykket satsing på gründerskap, forutsetter at innovasjonsprosjekter med særlig 
potensial gis en best mulig oppfølging. Den tette oppfølgingen samt den omfattende 
erfaringsutvekslingen innen inkubatornettverket er viktige elementer i den videre 
utviklingen av gründerkonseptene.  
 
LRV og Skåppå jobber tett sammen og er samlokalisert i Hub LHMR, noe som gjør at 
enhetene gjennom daglig dialog kan avklare muligheter og utfordringer. 
 
Skåppå med Inkubatoren, utfyller LRV godt, og har gjennom sitt mandat og finansiering 
mulighet til å jobbe tettere med den enkelte bedrift over en lenger periode enn det LRV 
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gjør. Inkubatoren tilbyr rådgivning innen utvikling av forretningsmodell, konseptutvikling, 
markedsanalyse, strategiutvikling, salgstrening, partnersøk, IPR rådgiving, kapitalinnhenting 
(inkl. søknadsskriving), budsjettarbeid, likviditetsstyring, handlingsplaner, avtaler og 
forhandlingsteknikk. 
 
Finansieringsstrukturen til Inkubatoren der SIVAs bidrag er knyttet til forutsetningen om 
bidrag fra kommunene selv, vurderes som gunstig og gjør det samtidig nødvendig med 
midler fra Øyer kommune. Det årlige foreslåtte bidraget fra Øyer er i tråd med hva 
kommunen de siste fem årene har bevilget til Inkubatoren.  
 
Konseptet med mer systematisk årlig rapportering basert på måltall, vurderes også som 
positivt. Det gir mulighet for en mer strukturert årlig evaluering av Inkubatoren både fra 
politisk og administrativ side.  
 
Rådmannen tilrår at det inngås en 3-årig partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 
Skåppå Kunnskapspark om ansvar for Inkubatoren. Slik rådmannen ser det har det ingen 
betydning for saken at Øyer kommune ikke er inne på eiersida i Skåppå Kunnskapspark AS. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 

Egne avsatte næringsmidler. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 70/17 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) oppfordrer til at Skåppå holder en orientering for kommunestyret. 
 
Nisveta Tiro (SV)oppfordrer til at det legges en link til Skåppå under næring på Øyer 
kommunes hjemmeside. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
 

2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 
Egne avsatte næringsmidler. 
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INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL 
KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/1554   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
58/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra daglig leder i Innlandet Revisjon IKS datert 29.06.2017 med to vedlegg: 

1. Representantskapets vedtak i sak 06/2017 – Sammenslåing med Nord Gudbrandsdal 
kommunerevisjon og endringer i selskapsavtalen 

2. Forslag til selskapsavtale fra 01.01.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet 
Revisjon IKS om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet 
Revisjon IKS fra 01.01.2018. Kommunestyret skal samtidig ta stilling til diverse endringer i 
selskapsavtalen. 
 
Saksutredning: 
Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS gjorde i sak 06/2017 i møte 29.06.2017 
enstemmig vedtak om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2018. Nødvendige endringer i selskapsavtalen ble 
vedtatt. 
 
Representantskapet ba om at det ved oversending av saken til eierkommunene ble 
informert spesielt om endringene av selskapsavtalens § 4 – Deltakernes ansvars- og 
eierandel – og § 18 – Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere (tidligere ansatte). 
Øyer kommunes eierandel reduseres fra 2,85 % til 2,55 %. Innskuddskapitalen endres ikke, 
men eier- og ansvarsandeler reduseres forholdsmessig etter økningen i eierkapital fra de 
inntredende kommunene. Det foretas oppgjør pr sammenslåingstidspunktet for selskapenes 
pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere. Rådmannen viser for øvrig til vedlagte 
oversendelsesbrev fra daglig leder. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til vedlagte dokumentasjon og har ingen kommentarer til 
sammenslåingen. 
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For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det har vært drøftet med 
kontrollutvalgssekretariatet hvorvidt kontrollutvalget bør behandle saken. Det er konkludert 
med at dette er en sak som følger ordinær saksgang for eiersaker.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19.  

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 72/17 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet forslag om følgende forslag til nytt punkt 3: 
«§ 14  første setning i selskapsavtalen endres slik:  
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for de 
personer som enhver tid er ansatt i selskapet.  
 
Mari Botteruds forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstiling: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 
 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19. 

 
3. § 14  første setning i selskapsavtalen endres slik:  

Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for 
de personer som enhver tid er ansatt i selskapet.   
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NYVALG - MEDLEM OG NESTLEDER TIL KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATTESAKER 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/1536   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/17 Valgnemnda 22.08.2017 
 
59/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 36/17, møte 04.05.2017 Søknad om fritak fra politiske verv – Anne 
Marie Bagstad Jørnali. 
 
Saksutredning: 
Anne Marie Bagstad Jøranli har meldt flytting til annen kommune fra utgangen av 2016. Hun 
søkte om å bli fritatt fra sine politiske verv i Øyer kommune, og ble i KST-sak 36/17 
04.05.2017 innvilget fritak. Ved en feiltakelse ble ikke Anne Marie Bagstad Jøranli sin 
funksjon i klagenemnda for eiendomsskattesaker tatt med i KST-sak 36/17. 
 
Kommunestyret behandlet i møte 26.11.2015 sak 102/15. Følgende vedtak ble fattet: 
Som Klagenemnd for eiendomsskattesaker for perioden 1.11.2015 – 31.10.2019 velges: 
 
Representanter:      Vararepresentanter: 
Hans Kr. Lien                                                                                 Magnar Bjørke  
Mauritz Lie                                                                                    Jon Magne Aspelund 
Brit Stenersen Lie                        Per Nermo 
 
Ingunn Rikje                   Elin Paulsrud 
Anne Marie B. Jøranli                  Geir Eggereide 
 
Leder: Mauritz Lie      
Nestleder: Anne Marie B. Jøranli 
 
Vurdering: 
Representant og nestleder i Klagenemnda for eiendomsskattesaker: 
Valgnemnda innstiller ny representant og nestleder i Klagenemnda for 
eiendomsskattesaker. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Som ny representant i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
……………………………………………….. 
Som ny nestleder i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
……………………………………………….. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 22.08.2017 sak 2/17 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra KrF og SP: 
«Som ny representant i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: Egil Bøhlerengen.  
«Som ny nestleder  i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: Egil Bøhlerengen». 
 
KrF og SPs  forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som ny representant i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
Egil Bøhlerengen 
 
Som ny nestleder i Klagenemnda for eiendomsskattesaker for perioden 01.09.2017 – 
31.10.2019 velges: 
Egil Bøhlerengen 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG 
THALE DALBU 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 17/1542   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/17 Valgnemnda 22.08.2017 
 
60/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om fritak fra politisk verv som vararepresentant i Øyer kommune datert 13.07.2017. 
 
Saksutredning: 
Thale Dalbu starter studier i Trondheim høsten 2017 og vil sannsynligvis oppholde seg der i 
3 år. I den forbindelse søker hun om å bli fritatt fra sitt politiske verv som vararepresentant 
for Senterpartiet i planutvalget resten av valgperioden. 
 
Kommunestyret behandlet i møte 22.10.2015 sak 82/15. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Som planutvalg for perioden 2015-2019 er valgt: 
Representanter:     Vararepresentanter: 
Arne Skogli      1. Ole Hageløkken 
John Berge      2. Per Nermo 
Inger Synnøve Bratt     3. Zeljana Bojcic    
Anne Aronsveen     4. Magnar Bjørke 
       5. Marthe Langvik 
 
Jon Halvor Midtmageli    1. Trond Erik Dalbu 
Laila Jonassen Skåden     2. Rune Søderholm 
Arnfinn Gillebo     3. Thale Dalbu 
       4. Sondre Stubberud   
   
Leder: Arne Skogli 
Nestleder: John Berge 
 
Vurdering: 
Vararepresentant i planutvalget: 
Valgnemnda innstiller ny vararepresentant i planutvalget. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Thale Dalbu innvilges fritak fra sitt  politiske verv som vararepresentant for Senterpartiet i 
Øyer kommune fra 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 
Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019 velges: 
…………………………. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Valgnemnda den 22.08.2017 sak 3/17 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra KrF og SP: 
«Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019 velges: 
Birgit Wasrud». 
 
Rådmannens forslag om fritak ble enstemmig vedtatt. 
 
KrF og SPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling: 
Thale Dalbu innvilges fritak fra sitt  politiske verv som vararepresentant for Senterpartiet i 
Øyer kommune fra 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 
Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019 velges:  
Birgit Wasrud. 
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KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/1880   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
76/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Politisk reglementshefte, K-sak 22/15 i møte 26.03.2015 
Forvaltningsloven § 28, 2. ledd. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes praksis med planutvalget som en av to klagenemnder er ikke i henhold til 
lovverket. Rådmannen rår kommunestyret til å vedta at formannskapet ivaretar funksjonen 
som kommunal klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28, 2. ledd for alt lovverk. 
Endringen trer i kraft umiddelbart. Hvorvidt kommunen skal opprette en særskilt 
klagenemnd med færre representanter enn formannskapets syv representanter, avklares i 
forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering.  
 
Saksutredning: 
Dagens ordning i Øyer kommune. 
I forbindelse med behandling av politisk reglementshefte vedtok kommunestyret å ha to 
klagenemnder. Planutvalget for enkeltvedtak med hjemmel i følgende lover: 
Eierseksjonsloven, jordlova, konsesjonsloven, matrikkellova, motorferdselloven, 
naturmangfoldsloven, plan- og bygningsloven, skogbruksloven og viltloven. Formannskapet 
er kommunens generelle klagenemnd og har myndigheten for det øvrige lovverket.  
 
Hjemmelen for klagenemnda/klagenemndene. 
Forvaltningsloven § 28, 2. ledd: 
«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 
kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller 
etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 
klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel 
klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende 
statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et 
statlig forvaltningsorgan».  
 
Begrepet «særskilt» innebærer at dersom klageinstansen ikke er kommunestyre eller 
formannskap, er det et krav at klagenemnda er «uavhengig» dvs ikke har andre oppgaver. 
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På dette grunnlaget mener rådmannen at Planutvalget ikke kan ha myndighet som 
klagenemnd.  
 
Formannskapet har 7 representanter, mens faglige råd på området anbefaler at 
klagenemndene har 3 – 5 representanter. Hvorvidt Øyer skal opprette en særskilt 
klagenemnd med 3 eller 5 representanter avklares i forbindelse med behandling av 
eventuell endret politisk organisering. 
 
Vurdering: 
Rådmannen mener at i en kommune av Øyers størrelse er det tilstrekkelig med ei kommunal 
klagenemnd. I påvente av prosessen med ny politisk organisering er det naturlig at 
formannskapet ivaretar denne funksjonen.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapet ivaretar funksjonen som kommunal 

klagenemnd i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Planutvalgets funksjon som 
kommunal klagenemnd for deler av lovverket opphører. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og delegeringsreglementet oppdateres.  

2. Kommunestyret tar stilling til framtidig organisering av funksjonen som kommunal 
klagenemnd i forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering. 

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 76/17 
 
Behandling: 
Medlemmene i formannskapet gis 10 minutter til gjennomlesning av saken som ble lagt 
fram i møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapet ivaretar funksjonen som kommunal 

klagenemnd i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Planutvalgets funksjon som 
kommunal klagenemnd for deler av lovverket opphører. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og delegeringsreglementet oppdateres.  

2. Kommunestyret tar stilling til framtidig organisering av funksjonen som kommunal 
klagenemnd i forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering. 

 



  Sak  62/17 
 

Side 25 av 50   

REGIONALT BRUKERUTVALG NAV 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
62/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokumenter: 
Retningslinjer for brukermedvirkning  
 
Saksopplysninger: 
NAV Oppland v/avdelingsdirektør har henvendt seg til NAV leder i Øyer med spørsmål  om 
etablering av regionalt brukerutvalg.  Avdelingsdirektør leder brukerutvalget for NAV 
Oppland og er av NAV direktør tillagt et ansvar for at det er på plass velfungerende 
brukerutvalg på kommunalt /regionalt nivå. Lillehammer og Gausdal kommuner har felles 
brukerutvalg og NAV Oppland har ønske om å få etablert et felles brukerutvalg for 
Lillehammer regionen som også dekker NAV Øyer. 
Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i lov om Arbeids og velferdsforvaltningen § 
6. 
«Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å 
uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.» 
NAV har utarbeidet retningslinjer for brukermedvirkning på direktorats-, fylkes-  og lokalt 
nivå.  
Mht. sammensetning framgår følgende: «Brukerutvalgene skal bestå av representanter for 
landsdekkende brukerorganisasjoner. Arbeidsgivere og bedrifter kan være representert i 
brukermedvirkningsfora, enten ved faste representanter eller ved representanter som tiltrer 
utvalget ved behandling av saker som gjelder gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken.» 
Det er følgende føringer for brukermedvirkning på lokalt nivå: 
«Brukermedvirkning skal være formalisert også på lokalt nivå og skal være nedfelt i lokal 
samarbeidsavtale.  En fast arena for brukermedvirkning på lokalt plan skal sikre at lokalt nivå 
får tilbakemeldinger om hvordan brukerne opplever tjenestene og derigjennom bidra til 
utvikling av det lokale tjenestetilbudet.»…Interkommunalt samarbeid for å sikre formalisert 
brukermedvirkning kan avtales.» 
 
Brukermedvirkning på systemnivå er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom NAV Oppland og 
Øyer kommune og det framgår at brukerutvalget skal bestå av representanter fra lokalt 
næringsliv, brukerorganisasjoner/representanter fra brukerne.  NAV Øyer etablerte et 
brukerutvalg ved oppstart av kontoret i 2009.  
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I følge NAV Oppland er det våren 2017 registrert 12 lokale/ regionale brukerutvalg i fylket, 
men flere har vært «sovende». NAV Oppland anfører flg. «Vår etat er i utvikling og vi har 
sett behovet for å endre sammensetningen av deltakere for å få bistand til å nå våre mål om 
bedre brukermøter og flere i arbeid»  
 
Flere steder i fylket er det nå etablert regionale brukerutvalg. Det gjelder bl.a.  
Midt-Gudbrandsdal og  Nord-Gudbrandsdal . 
I det regionale brukerutvalget for Lillehammer og Gausdal sitter for tiden følgende 
representanter: 

 NHO v/  direktør for Gudbrandsdal industrier Jan Skrefsrud 

 LO v/ Jan Wiggo Hageløkken,  

 Oppfølgingstjenesten Oppland fylkeskommune v/  Espen Larsen  

 Karriere Oppland Lillehammer regionen v/ Arild Bjørkøy 

 Lillehammer læringssenter v/ John Amundsen 

 Unge Høyre v/ Vebjørn Bjørlo 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lillehammer - 1 representant  

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gausdal  -  1 representant   

For tiden leder NAV leder i Lillehammer møtene. Det er halvårlige møter. 
 
Ved NAV I Øyer er det følgende arbeidsgivere/bedrifter/ organisasjoner representert i 
brukerutvalget:  

 NHO  

 LO 

 Tine Meierier 

 Eldrerådet 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 LHL 

Det har ikke vært å brukerutvalgsmøte inneværende år. 
 
Vurdering: 
Aktiviteten /møtefrekvens i brukerutvalget for NAV Øye har vært varierende siden 
etableringen i 2009, spesielt  i perioder med midlertidighet i lederstillingen. 
I det eksisterende brukerutvalget for Lillehammer og Gausdal sitter det representanter fra 
arbeidsgivere/organisasjoner mm som også i dag  ivaretar interesser for NAV Øyer.   
Arbeidsmarkedet er regionalt og representanter for NHO og LO ivaretar bedrifter i hele 
regionen. Den videregående skolen er fylkeskommunal og omfatter alle kommunene.  
Oppfølgingstjenesten og Karriere Oppland gir derfor tilbud til alle kommunene. Når det 
gjelder Lillehammer læringssenter, kjøper både Gausdal og Øyer  tjenester  derfra. 
Spørsmålet om regionalt brukerutvalg istedenfor lokalt brukerutvalg har vært drøftet i 
partnerskapet. Rådmannen vurderer at et regionalt brukerutvalg kan bidra til å følge opp 
intensjonene med brukerutvalg slik det er skissert i retningslinjene, og at et regionalt 
brukerutvalg vil  kunne gi innspill som er nyttige for NAV Øyer. I og med at arbeidsgivere og 
organisasjoner har oppgaver som omfatter hele regionen, taler det for at det kan være 
hensiktsmessig med et felles brukerutvalg.   Dette selv om NAV Øyer er et selvstendig NAV 
kontor. Det bør imidlertid være en forutsetning at NAV leder i Øyer deltar i det regionale 
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brukerutvalget sammen med NAV leder i Lillehammer, og at brukerutvalget suppleres med 
en representant fra  et av kommunens råd, evt. Flerkulturelt råd eller Ungdomsrådet for å få 
bredde i representasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sak om etablering av regionalt brukerutvalg for NAV Lillehammer, 
Gausdal og Øyer til orientering. 
 
 
Ådne Bakke Gerd Hvoslef 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 61/17 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer bes styrke arbeidet med 
brukerutvalget og avholde jevnlig møter.  
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer bes styrke arbeidet med 
brukerutvalget og avholde jevnlig møter. 
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OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/17 Formannskapet 22.08.2017 
 
63/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen har blitt bedt om å vurdere offentlig fyrverkeri til nyttårsfeiring i Øyer og 
Tretten. 
 
Saksutredning: 
Ordfører har gjentatte ganger fått oppfordring om at Øyer kommune bør ta ansvar for et 
offentlig fyrverkeri ved nyttårsfeiring. Argumentene for en slik ordning er å redusere 
ubehaget for tamme og ville dyr, og å redusere sjansene for skader ved privat 
fyrverkeribruk. I Øyer kommune er det ikke gjort noen begrensninger i regelverket for bruk 
av fyrverkeri. Nyttårsaften kan fyrverkeri avfyres mellom kl. 18.00 og 02.00 uten videre 
søknad, forutsatt at alle andre bestemmelser er innfridd. All bruk av fyrverkeri utover dette 
må søkes og varsles. 
 
Det argumenteres videre med at et slikt offentlig opplegg vil kunne være en måte å bygge 
sterkere tilhørighet i bygda, og en fin måte å vise samhold på. Det oppfordres også at 
private enkeltpersoner, lag og foreninger, samt næringsliv bidrar til å utvikle et slikt opplegg. 
 
Administrasjonen har innhentet erfaringer fra tilsvarende opplegg fra Ringsaker kommune, 
samt prisoverslag for profesjonelt fyrverkeri. 
 
Vurdering: 
Forslagsstiller foreslår at det etablereres minst 2 steder for oppskyting, 1 i hvert sogn, hvor 
flest mulig kan ha glede av fyrverkeriet. Ringsaker kommunen har organisert sine 
oppskytingssteder sentralt i Moelv og Brumunddal. I Øyer ville det derfor være 
hensiktsmessig å etablere utskyting fra f.eks. idrettsplassene på Granrudmoen og Stav. 
Ringsaker kommunes erfaring er at befolkningen som bor nærmest utskytingsstedene 
benytter seg av tilbudet, men at privat oppskyting av fyrverkeri ikke har blitt nevneverdig 
redusert. Effekten av slik offentlig organisering vil for f.eks. hyttefeltene i Hafjell neppe føre 
til redusert privat bruk av fyrverkeri. 
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Fyrverkeri og pyroteknikk er i utgangspunktet farlig, og bør overlates til profesjonelle 
fagfolk. Å samle sammen private bidrag til et felles fyrverkeri vil ikke nødvendigvis føre til en 
bedre opplevelse av makeringen. Administrasjonen har innhentet prisoverslag fra 
leverandør av pyroteknikk og fyrverkeri Engelsrud NFI Fyrverkeri AS. Pris for fyrverkeri med 
varighet 6-7 minutter ligger på kr. 65 000,- + mva, dette må da ganges opp med 2. 
Leverandør står da for alt tilleggsarbeid i form av tillatelser, forsikring og bemanning.  
 
Med tanke på Øyer kommunes utstrekning og geografiske forutsetninger synes rådmannen 
det vil være lite samlende å bruke offentlige midler på fyrverkeri som kun et fåtall av 
kommunens innbyggere kan se og ha glede av. Og opprette flere oppskytingssteder enn de 2 
nevnte vil øke utgiftene mer enn antall innbyggeres opplevelse. 
 
Etter en total vurdering kan ikke rådmannen stille seg bak et slikt forslag verken av 
økonomiske eller sikkerhetsmessige årsaker. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 57/17 
 
Behandling: 
Administrasjonen bes om å forberede en sak for gjennomgang av retningslinjene for 
Fyrverkeri i Øyer kommune.  
Administrasjonen bes om å informere om Retningslinjer for fyrverkeri  i Øyer i 
Øyermagasinet.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
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PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET 
SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: PLAN 201406  
Arkivsaksnr.: 14/1068   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/17 Planutvalget 22.08.2017 
 
64/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 11.8.17. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken (PU -65/16 ) 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Vedtatt reguleringsplanen for Sæterberget, vedtatt 27.8.15 i sak 65/15 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 

Sæterberget, datert 6.12.2016. 

 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Sæterberget. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. Utbyggingsavtalene skal sikre 
gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for 
gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, 
fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene.  
 
Det er gjort en endring i denne avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler 
som allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 

gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 

av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
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Videre er det satt differensierte satser for fritidstomter og leiligheter. I tidligere avtaler er 
det brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. I denne reguleringsplanen er det åpnet for to 
boenheter pr fritidstomt. Vi mener da det er riktig å heve satsen til kr 30 000,- for disse 
tomtene, uavhengig av om kjøper velger å benytte seg av muligheten til å bygge to enheter. 
Kr 30 000,- er i tråd med retningsgivende sats for fritidshytter m/ en enhet i tabell 2.2 i 
Utbyggingsprogram - kommunedelplan Øyer sør. Det er ingen retningsgivende sats for 
fritidshytter med to enheter. 
 

Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 6.12.2016 i sak 65/16. 

Siden avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er 

nødvendig for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble 

forslaget til avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 

Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble sendt ut 19.1.2017 og samtidig annonsert i 

Lillehammer Byavis. Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene innen 

19.2.2017.  

Det kom ikke inn merknader til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn.  

 
Vurdering: 
Utbygger av tomtene der det tillates to boenheter pr tomt er informert og innforstått med 

endringen i avtalen som medfører økt sats for slike tomter, 30 000 kr pr. tomt der det er 

anledning til å føre opp to boenheter.  

Det er ikke kommet inn merknader på endringen som fristiller kommunens mulighet til å 

bidra med en forholdsmessig andel inn i tiltakene avtalen omhandler.  

Utbyggingsavtalen er ellers lik de øvrige avtalene som er inngått i kommunene. 

 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forsalg til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Sæterberget frem for 
sluttbehandling i kommunestyret, slik den har ligget ute til offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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Behandling/vedtak i Planutvalget den 22.08.2017 sak 54/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Sæterberget, datert 11.8.17. 
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TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING 
 
 

Saksbehandler:  Bjarne Nyrud Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/1808   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
65/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Evalueringsrapport – tolærermodell i Øyer 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 72/15, møte den 24.09.15 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret fatter i sak 72/15(møte den 24.09.15) – NYORDNING 
SPESIALUNDERVISNING FOR GRUNNSKOLEN I ØYER(TOLÆRERMODELL) – EVALUERING 

1. Kommunestyret slutter seg til innføring av 2-lærermodell på 7 timer fordelt på 
fagene norsk, engelsk og matematikk for alle trinnene i grunnskolen i Øyer. 

2. 2-lærermodellen forutsetter at skolenes økonomiske ramme ikke avviker vesentlig 
fra 2015 og nåværende økonomiplan. 

3. Vi evaluerer ordningen om to år og ser på ressursbruken og resultatene fra 
etterprøvbare data, for eksempel nasjonale prøver 

4. Kartlegge behov for ekstra ressurser 
 
Tolærerordningens intensjon er å fange opp barn så tidlig som mulig for å forebygge mot 
faglige og sosiale vansker på sikt. Hensikten med modellen er å styrke undervisningstilbudet 
i basisfagene i norsk, engelsk og matematikk for å motvirke at elevene faller ut senere i 
skoleløpet. Modellen var også ment som et svar på politikernes ønske om å redusere antall 
elever med spesialundervisning., ved at elever med mindre vansker i basisfagene følges 
tettere opp innenfor tolærermodellen. 
 
Saksutredning: 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak kst sak 72/15 pkt. 3 ble det etablert ei 
arbeidsgruppe som skulle koordinere arbeidet med evalueringen. I denne gruppen satt 
spes.ped. ansvarlige på skolene, representanter fra PPT og sektorleder oppvekst. 
Arbeidsgruppen utarbeidet spørsmål knyttet til modellen som ble jobbet med på alle 
skolene og i PPT. Alle skolenes FAU ble samlet til eget møte der de jobbet med spørsmål 
tilpasset dem som brukere. En oppsummering av svarene er samlet i vedlagte 
evalueringsrapport og kan i sin helhet leses der. 
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Hovedtrekk fra funn i rapporten:  
Kartleggingen som ble gjort viser i hovedsak oppslutning om modellen som «pedagogisk 
tilnærmingsmåte». Det kommer bl.a. frem at tolærermodellen: 

 Er godt egnet for å oppfylle kravet om tilpasset opplæring for alle elever. Gjelder 
også for de som trenger mer utfordringer. 

 Gjør det lettere å fange opp flere elever. 

 At elevene får raskere hjelp 

 Gir mindre byråkrati 

 Gir større fleksibilitet til aktiviteter i klasserommet. 

 Gjør skolene mindre sårbare ved fravær. Mer enn en lærer som kjenner til opplegget 
i klassen eller på trinnet. 

 Utvider normalitetsbegrepet blir utvidet. Flere blir en naturlig del av klassen. Dette 
er særdeles viktig. 

 Gir mer motiverte elever med to lærere og kursvirksomhet. 
 
Evalueringen har vektlagt at det i rapporten skal fremkomme hva som er utfordrende med 
modellen slik den praktiseres nå. 
Selv om grunnskolen i Øyer ikke har hatt modellen i veldig mange år gir evalueringen oss 
noen gode svar på hva vi må jobbe videre med for å videreutvikle modellen.  

 Skolene må bli betydelig flinkere med informasjon om tolærerordningen i aktuelle 
fora som FAU og KFU. Dette kom tydelig frem i evalueringsmøte med alle FAU’ene 

 Mer styrt tid fra ledelsen på samarbeid. Planlegge for mer samarbeidstid. 

 Foreldre får mindre innsikt om den tilrettelagte undervisningen og tiltakene rundt 
eleven nå enn tidligere. De som faller inn under tolærerordningen har ikke 
individuell opplæringsplan og årsrapporter som dokumenterer hva som er gjort.  

 Rapporten peker også på en del juridiske betraktninger som skolen må være 
oppmerksomme på(se punkt om juridiske betraktninger i evalueringsrapporten). 

 
 
Vurdering: 
Ordningen med tolærer har vært en vellykket ordning for grunnskolen i Øyer. Lærere, PPT 
og foreldre gir tilslutning til arbeidet med tolærermodellen. Evalueringen gir også innspill til 
forbedringer som tas med i det videre arbeidet.  
 
Ressursbruken er et sentralt tema. Tolærer ordningenes kostnad opp mot gammel ordning 
er særdeles vanskelig å tallfeste. Sammensetningen av årskullene varierer så vidt mye at et 
år vanskelig kan sammenliknes med neste. Et år kan tolærermodellen være billigere enn 
gammel modell, og neste år motsatt.  
Skolene har hele veien vært tydelige på at tilgang på ressurser på nivå med 2015 står fast 
som den beste indikasjonen vi har for å opprettholde en tilfredsstillende utgave av 
ordningen. 
  
Resultatene for Øyerskolen er jevnt over gode og i positiv utvikling. Det er likevel for tidlig å 
konkludere med at den positive utviklingen på for eksempel nasjonale prøver kan ha direkte 
sammenheng med tolærerordningen(se evalueringsrapport for tall). Vi er for tidlig i 
prosessen til å ha sammenlignbare tall på f.eks. utviklingen av resultater på nasjonale prøver 
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fra 5. -8.trinn. Det som har en direkte sammenheng er andel elever med 
spesialundervisning, denne har gått ned siden ordningen ble iverksatt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
 
Ådne Bakke Bjarne Nyrud 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 67/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 
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ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE 
TRYGGHETSALARMER 
 
 

Saksbehandler:  Mike Görtz Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/1833   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/17 Formannskapet 19.09.2017 
 
66/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Evalueringsrapport 
2. Oversikt velferdsteknologiske satsinger  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 53/16, møte 16.6.2016: Innføring av nye trygghetsalarmer 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret har 16.6.2016 fattet følgende vedtak (punkt 3): 
Kommunestyret vedtar at en helhetlig evalueringsrapport om innføringen og drift av 
trygghetsalarmene framlegges senest september 2017. 
 
Evalueringsrapporten følger som vedlegg 1. Innføring av digitale trygghetsalarmer er del av 
den strategiske satsingen på velferdsteknologi i sektor helse og omsorg. I vedlegg 2 
framlegges en oversikt over de teknologiske løsninger i sektor Helse og Omsorg som er 
innført, som er under innføring og som er planlagt innført. 
 
Saksutredning: 
Evalueringsperioden er august 2016 – mai 2017. Alle analoge trygghetsalarmer i hjemmet 
ble skiftet ut i perioden september 2016 – desember 2016. Trygghetsalarmene på Bakketun 
bo- og servicesenter ble skiftet ut i perioden januar – mars 2017. Antall trygghetsalarmer i 
bruk varierer gjennom året. Øyer kommune har pr juni 2017, 129 operasjonelle digitale 
trygghetsalarmer. 
 
En trygghetsalarm består av selve trygghetsalarmen, en nøkkelboks, en røykalarm og et 
helsefaglig bemannet mottak, ofte også kalt trygghetspakke.  
 
Det ble gjennomført en erfaringskartlegging blant brukere og ansatte, som er kalt 
temperaturmåling i evalueringsrapporten. Det kommer fram at  
 

 Både bruker og ansatt er trygg på at alarmen fungerer som den er tiltenkt.  

 Alarmmottaket avlaster hjemmetjenesten i daglig drift.  

 Ansatte bruker mindre tid på telefonkontakt med bruker. 
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 Ansatte reiser ikke unødvendig ut til bruker.  

 Antall utrykninger i hjemmetjenesten er senket, dette gjelder antall unødvendig 

utrykninger. 

 Det er lite feil på alarmen, og mobildekningen er god. 

 Bruker vet hvordan de skal tilkalle hjelp og er sikre og trygge på at de får hjelp når de 

trenger det.  

Vurdering: 
Omgjøring fra analoge til digitale alarmer er vellykket. Drift av disse trygghetsalarmene viser 
seg å være stabil.  En innbygger får ikke bare tildelt en trygghetsalarm, men en 
trygghetspakke. Brukere er tilfreds, og ansatte i hjemmetjenesten reiser betraktelig mindre 
unødvendig ut til brukere. Det jobbes konstant med optimalisering og forbedring av driften 
til trygghetspakken.   
Det er planlagt en evaluering over neste 18 måneders periode (oktober 2017 – mars 2019) 
med fokus på brukere, pårørende, ansatte og gevinstrealisering. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
 
 
 
Ådne Bakke                                                                                            Mike Görtz  
Rådmann                                                                                                Sektorleder 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2017 sak 69/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
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GJENNOMGANG AV KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET 
 
 

Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/237   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
67/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Regneark  - sammenstilling av gebyrer 

 Øyer kommunes gebyrregulativ innenfor utvalgte områder 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 K-sak 14/17 – Opprettelse av saksutvalg 

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

 
Sammendrag: 
Saksutvalget har i henhold til gitt mandat sammenlignet gebyrer på selvkostområdene med 
nabokommunene. Kommunestyret bes om å ta sammenstillingen til orientering. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 109/16 den 24.november 2016 at det skulle settes ned et 
saksutvalg for å gjennomgå gebyrer innenfor enkelte selvkostområder. Mandat for 
saksutvalget og medlemmer/leder av utvalget ble vedtatt i K-sak 14/17 den 23.februar 
2017. Saksutvalget har hatt tre møter i perioden april til september. 
 
Mandat: 

 Saksutvalget skal undersøke om gebyrene våre er i samsvar med gebyrene som er 
brukt i våre nabokommuner innenfor følgende områder:  

 Plansaker  

 Oppmålingsforretninger  

 Saksbehandling  

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov  

 Saker etter eierseksjoneringsloven  

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov  

 Byggesak  

 Infoland  

 
Kommunens fastsetting av gebyrregulativ følger forvaltningslovens regler for forskrifter. 
Kommunens øvre grense for ilegging av gebyr er bestemt etter selvkostprinsippet. Selvkost 
er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. 
Merkostnader tolkes i denne sammenhengen som kostnader knyttet til den samlede 
produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader som kommunen ville 
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hatt uavhengig av dette. Dette kan naturligvis variere fra kommune til kommune, avhengig 
av blant annet lønnsnivå, geografi og kompleksitet i saker. 

Retningslinjene for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester har sin bakgrunn 

i St.prp. nr. 100 (1989-90) Om kommuneøkonomien 1991 mv. I proposisjonen ble det 

presentert en gjennomgang av regelverket om fastsetting av kommunale gebyrer og 

egenbetaling, der konklusjonen bl.a. var at det var behov for en nærmere avklaring av 

innholdet i selvkostprinsippet. Departementet fulgte opp dette arbeidet videre og 

utarbeidet på bakgrunn av dette et sett retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester som ble revidert på nytt i 2014.  

Øyer kommune følger retningslinjene for beregning av selvkost ved fastsettelse av gebyr. 
Gebyrene varierer etter saks- og vedtakstype. Nivået på gebyrene varierer også, men skal 
søke å reflektere arbeidsmengden knyttet til den enkelte sak. Gebyret bør ideelt sett 
beregnes direkte opp mot den enkelte sak og den faktiske arbeidsmengden knyttet til denne 
og et tillegg for andre direkte og indirekte kostnader. Dette vil i praksis være vanskelig og 
arbeidskrevende. På bakgrunn av dette er det i de fleste kommuner etablert en ordning som 
baserer seg på en gjennomsnittsbetraktning av saker. Som en sikkerhetsventil ligger det 
også inne en mulighet for å redusere eller øke gebyret i en enkeltsak, dersom dette blir 
åpenbart urimelig i forhold til medgått arbeidsmengde. Gebyret beregnes da etter egen 
timesats. 
 
Saksutvalget har valgt gebyrer for sammenligning, men vil understreke at de ulike 
kommunenes gebyrregulativ er svært omfattende og innenfor enkelte områder vanskelig 
sammenlignbare. Det er derfor valgt ut enkelte gebyrer innenfor hvert område. Det gjøres 
oppmerksom på at skalaen i de ulike diagrammene varierer. 
 
Byggesak: 
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Sammenstillingene ovenfor viser at det er noen ulikheter mellom kommunene i forhold til 
gebyrer innenfor byggesak når det gjelder fritidsboliger og ordinær boligeiendom. Øyer 
skiller mellom byggetillatelse for boligeiendom og byggetillatelse for fritidsbolig. Det gjør 
ikke sammenligningskommunene. Øyer ligger derfor lavere enn 
sammenligningskommunene når det gjelder boliger og høyere enn når det gjelder 
fritidsboliger. Behovet for et høyere gebyr knyttet til fritidsboliger beror på at disse ofte 
foregår i krevende områder, noe som også krever mer omfattende oppfølging og 
tidkrevende kjøring enn ved tilsvarende oppfølging av en boligsak nede i bygda. 
 

 
 
Når det gjelder gebyrnivået på byggesaker knyttet til næringsbygg ligger Øyer marginalt 
høyere enn Gausdal og Ringsaker, på samme nivå som Ringebu og vesentlig under 
Lillehammer. 
 
Dispensasjoner: 
 
Man må søke om dispensasjon hvis saken avviker fra plan- og bygningslov eller godkjente 
reguleringsplaner og arealplaner.  
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Dispensasjonssakene kan være svært krevende, men det er i gebyrfastsettingen tatt hensyn 
til at noen saker er enklere enn andre og gebyret for disse er i Øyer kommune betydelig 
lavere. I Øyer kommune skilles det mellom mindre dispensasjoner som man behandler som 
del av byggesak, tyngre dispensasjoner som ikke trenger ekstern høring og dispensasjoner 
som krever ekstern høring til statlige myndigheter.  
 
Delingssaker: 
 
Eier man en større eiendom og ønsker å dele fra et passende areal for videresalg må man 
søke om fradeling. 
 

 
 
Når det gjelder delingssaker ligger Øyer kommune litt over Gausdal og Ringsaker kommuner, 
og en del under Lillehammer og Ringebu. 
 
Oppmåling: 
 
Inntektene innenfor oppmåling knytter seg i stor grad til oppmåling av nye enkelttomter og 
ulike grensejusteringer knyttet til eksisterende eiendommer. 
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Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter gitte satser i 
gebyrregulativet beregnes på grunnlag av anvendt timeverk og en fastsatt timesats. 
 

 
 
 
Reguleringsplan: 
 
Innenfor reguleringsplan er det kommunens arbeid med arealplanen som skal reflekteres. 
Hvilken verdi som ligger i utnyttelsen av de planlagte arealene er irrelevant i denne 
sammenhengen. 
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Ved gjennomgang av gebyrnivået for reguleringsplaner ser en at Øyer ligger godt over 
nabokommunene. Kostnadene for å utarbeide en reguleringsplan for den enkelte regulant 
har med nye lovmessige krav økt betydelig. Det samme har kommunens ressursbruk ved 
gjennomgang og saksbehandling av enkeltplaner. En ferdig reguleringsplan er samtidig et 
betydelig verdipapir og et instrument for privat og kommunal utvikling og utløser i ettertid 
som oftest langt større inntjening i form av investeringer, utbygging, salg og drift enn det 
som kan knyttes direkte til utvikling av planen. Gebyrer under selvkostnivået i 
reguleringsplansaker kan derfor være en del av et bevisst politisk valg for utvikling av en 
kommune. Dette er nok tilfelle i noen kommuner. I Øyer kommune er det lagt opp til 
inndekning etter selvkostprinsippet i reguleringsplansaker og dette synes å harmonere med 
nivået i større byer mer enn nabokommunene. Dette er tilsvarende funn som i 2010 og 
2011 da det også ble lagt fram sak om gebyrnivået. 
 
Det er ikke gått igjennom gebyr etter jordlov/konsesjonslov og gebyr for seksjonering da 
disse gebyrene er gitt i egen sentral forskrift og dermed er lik for alle kommunene. 
Størrelsen på gebyret kan sees på side seks i vedlegg til denne saken. Gebyr knyttet til 
infoland er gitt av leverandøren som leverer systemet «Infoland» og er derfor heller ikke 
tatt med i sammenligningen, størrelsen på disse gebyrene sees på side 10 i vedlegg til denne 
saken. 
 
Vurdering: 
Gebyrene på selvkostområdet blir gjennomgått hvert år for å sikre at disse ikke overskrider 
gebyrnivået for selvkostprinsippet. De siste årene har det innenfor funksjonene byggesak og 
oppmåling blitt avsatt midler til fond på grunn av høy aktivitet i Hafjell-området, mens det 
innenfor funksjonen reguleringsplan har vært en svikt i inntekter over år. Dette har medført 
et udekket merforbruk som det må påregnes at må dekkes inn over de neste årenes 
gebyrinntekter.  
 
Selvkostfunksjonene som er behandlet i denne saken er svært konjunktur-basert, det det 
ble tydelig under finanskrisen i 2008 da gebyrinntektene brått var langt lavere enn 
kostnadene og det var behov for å bruke av en god del midler fra fond. For å ivareta 
generasjonsprinsippet skal et positivt selvkostresultat (overskudd) være tilbakeført til 
selvkosttjenestene innen fem år. Dette innebærer at kommunen ikke skal bygge opp fond 
over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av fond som 
ledd i økonomiplanarbeidet. 
 
Sammenstillingen over viser at Øyer kommune ikke skiller seg nevneverdig ut i forhold til 
nabokommunene når det gjelder gebyrer. Unntaket er reguleringsplan. For plansiden er 
situasjonen preget av store og til dels uforutsigbare svingninger innenfor det private 
segmentet. Samtidig som gebyr knyttet til reguleringsplan er relativt høyt i forhold til 
nabokommunene så har ikke inntektene dekket kostnadene til arbeidet med 
reguleringsplaner i Øyer kommune de siste årene.   
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Saksutvalgets forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar sammenstillingen av gebyrene på selvkostområdene til orientering. 
 
 
 
Brit Kramprud Lundgård Annikken Reitan Borgestrand 
Leder                                                                                                  Saksbehandler 
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REFERATSAKER - KST 28.09.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/1923   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Årsmelding 2016 – Regionrådet i Lillehammer-regionen 
2. Avvikling av kommunale heimevernsnemnder og særutskrift av KST-sak 

101/15 Valg av heimevernsnemnd 
3. Aktivitetsplan for Stavsplassen SA (ref KST-sak 10/17 pkt.5) 
4. Et sammensatt budsjett for Stavsplassen SA (ref KST-sak 10/17 pkt.5) 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann
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EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK ORGANISERING - OPPRETTELSE AV 
SAKSUTVALG 
 
 

Saksbehandler:  Brit K. Lundgård Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 17/1944   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/17 Kommunestyret 28.09.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret oppnevner et saksutvalg på tre personer for å gjennomgå og evaluere 
politisk organisering, delegering av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett. I henhold til 
kommunelovens § 39 skal det nye kommunestyret selv vedta reglement for delegering av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret er 
konstituert.  
 
Saksutredning: 
Politisk styringsstruktur 
Gjeldende politiske styringsstruktur og organisering ble vedtatt 19.juni 2014 og skulle gjelde 
for perioden 2015-2019.  I K-sak 78/13 i møte 19.12.13 vedtok kommunestyret iverksetting 
av en bred prosess for å evaluere og foreslå eventuelle endringer i kommunens politiske 
styringsstruktur. Gjeldende vedtak om politisk organisering/politisk styringsstruktur og 
delegering: 
Styringsgruppe bestående av formannskapet med tillegg av representanter fra SV, KrF, 
Uavhengig og V ble opprettet. Første del av oppdraget som omfattet politisk 
styringsstruktur og antall medlemmer i kommunestyret ble behandlet i K-sak 58/14. 
Delegeringsreglementet var forutsatt lagt fram høsten 2014. 
 
 Vedtak i Kommunestyret 19.6.2014-  Sak 58/14 
1. Kommunestyret legger til grunn at omfanget av delegering til rådmannen videreføres på 
tilnærmet samme nivå i valgperioden 2015 – 2018. Styringsgruppen legger 
delegasjonsreglementet fram til behandling i kommunestyret i løpet av høsten 2014.  

2. Kommunestyret vedtar at det skal være 25 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 
2015 – 2019.  

3. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur gjeldende fra neste 
kommunevalgperiode:  

1. Ordningen med komiteer i hht kommunelovens § 10 a opphører  

2. Planutvalget opprettholdes som fast utvalg i hht kommunelovens § 10  
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3. Administrasjonsutvalget videreføres i hht kommunelovens § 8  
4. Ordningen med saksutvalg innføres. Både kommunestyret, formannskapet og 
planutvalget kan opprette saksutvalg innenfor sine respektive ansvarsområder.  

5. Separate råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og eldre videreføres  

6. Ungdomsråd videreføres  

7. Det opprettes ikke styrer på virksomhetene utover det lovpålagte.  
4. Utvalgsledere og rådmannen forutsettes å ha fokus på tilrettelegging av prosesser i 
utvalgene som sikrer nødvendig og god dialog mellom politikere, administrasjon og 
tillitsvalgte.  

5. Ved framtidig organisering av byggeprosjekter legges til grunn administrativ 
prosjektledelse. For større byggeprosjekt settes det ned saksutvalg som utarbeider forslag til 
skisseprosjekt.  
 
Politisk delegering- politisk reglementshefte 
Politisk delegering og politisk reglementshefte ble senere fremlagt som egen sak og vedtatt 
26.mars 2015 og gjaldt fra neste kommunestyreperiode. Vedtak i Kommunestyret 26.3.2015 
sak 0022/15: 
1. Kommunestyret vedtar politisk reglementshefte for Øyer kommune, med følgende 
endringer: Kontrollutvalget: Opposisjonen skal ha flertallet og leder i kontrollutvalget. 
Reglement for rådmannen: Stryke ordene: nærings- og sentrumsarealer. Politisk reglement: 
Motorferdsel i utmark. Nasjonal forskrift § 5 a Løyve i ervervsmessig øyemed, delegeres til 
planutvalget  

2. Kommunestyret vedtar delegering av myndighet til andre politiske organ og til 
rådmannen i samsvar med KFDelegering pr 18.03.15.  

3. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Gausdal og Lillehammer kommuner for å 
avklare interessen for oppretting av ei felles skjønnsnemnd for forpaktning.  

4. Kommunestyret vedtar følgende regler for innstillingsrett:  
a. Rådmannen har innstillingsrett til første behandling i et politisk utvalg unntatt 
kontrollutvalget og saksutvalg, der særskilte regler gjelder  

b. Formannskapet og planutvalget har innstillingsrett overfor kommunestyret  

c. Partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalget har innstillingsrett overfor 
kommunestyret  

d. Saksutvalg har innstillingsrett overfor det utvalget som har opprettet saksutvalget. 
Rådmannen har rett til å få sitt syn på saken gjengitt i saksutredningen.  

5. Politisk reglementshefte og nytt reglement for delegering trer i funksjon fra ny 
kommunevalgperiode. Dette gjelder ikke økte godtgjøringer, disse trer i kraft fra 01.01.2016.  
 
Vurdering: 
Dagens organisering ble vedtatt i forrige kommunestyreperiode, gjeldende fra denne 
kommunestyreperioden. Vi har passert halvveis inn i denne kommunestyreperioden og det 
er på tide at sittende kommunestyre evaluerer og vurderer om organisering, politisk 
reglement for saksbehandlingen, samt den politiske delegeringen fra kommunestyret til 
andre politiske utvalg og administrative nivåer er hensiktsmessig, i hht. til Kommuneloven § 
39.  
Til å forberede en sak for politisk diskusjon og avgjørelse i kommunestyret opprettes et 
saksutvalg på tre medlemmer i hht. til Reglement for saksutvalg, Politisk Reglementshefte 
26.5.2015 side 23 og hht. § 10, punkt 5 i Kommuneloven.  
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Saksutvalget skal gjennomgå og evaluere politisk organisering, samt delegering av 
avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett i hht. til Kommunelovens § 39 Reglement. Arkiv.   
1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for 
saksbehandlingen i folkevalgte organer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av 
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret 
og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder 
inntil nytt reglement er vedtatt. 

3. Departementet kan gi forskrifter om behandling, bevaring, ordning av og tilsyn med 
kommunens og fylkeskommunens arkiver. 
 
Kommunestyrets størrelse skal vurderes i hht. Kommuneloven §7.  

Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning. 

1. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt 
i lov. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettigede innbyggere i fylket etter 
regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. 

2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner 
med: 

a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 

b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 

c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 

d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 

e. over 100 000 innbyggere, minst 43. 

Fylkestingets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for fylkeskommuner med: 

a. ikke over 150 000 innbyggere, minst 19 

b. over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere, minst 27 

c. over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere, minst 35 

d. over 300 000 innbyggere, minst 43. 

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 
desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

4. Avgjørende for minste lovlige medlemstall er innbyggertallet i kommunen eller 
fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget. Viser det seg at medlemstallet på dette 
tidspunkt er for lite i forhold til antall innbyggere, uten at det er truffet noe vedtak om en 
utvidelse, økes medlemstallet til lovens minimum ved neste valg. 

 
Delegering  
Kommuneloven § 6 Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på 
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.  
All avgjørelsesmyndighet med virkning utad er lagt til kommunestyret, som delegerer til 
andre politiske utvalg og til administrasjonen ved rådmannen. Kommunestyret delegerer 
myndighet for å få en effektiv organisasjon. Hensyn som må avveies i forbindelse med 
delegering av myndighet er:  

 Rettssikkerhet for innbyggere  
 Effektiv ressursbruk  
 Service og saksbehandlingstid  
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Sammenheng mellom politiske mål og retningslinjer og vedtak i enkeltsaker  
 
 
 
 
Ordførers innstilling til Kommunestyret: 
Det opprettes et saksutvalg som skal evaluere politisk organisering og delegering. Utvalget 

får tre representanter, Ordfører Brit K. Lundgård, Marthe Lang Ree og Magnar Bjørke. 

Ordfører leder utvalget.  

Mandat 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er 

hensiktsmessig og forslå eventuelle alternativer for organisering  

2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 

3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og 

forslå eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle 

forbedringer 

5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og 

til administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer 

  

Arbeidsmåte: 

Saksutvalget bestemmer selv sin arbeidsmåte. Arbeidsmåten kan være både elektronisk 

med mailutveksling og/eller fysiske møter.  

 

Saksutvalget kan gjennomføre en spørreundersøkelse blant ordførerne i de andre 

kommunene i Gudbrandsdalen. Hensikten er å få frem hvordan kommunene i 

Gudbrandsdalen er organisert politisk og de erfaringene ordførerne har med denne 

organiseringen. Saksutvalget kan gjennomføre en undersøkelse blant dagens 

kommunestyrerepresentanter, medlemmer i Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Flerkulturelt råd for å få frem forslag og 

synspunkter på dagens politiske organisering.  

Oppsummeringer av undersøkelsene vedlegges saken når saksutvalget leverer sin 

innstilling til kommunestyret.  

 

Saksutvalget vil med bistand fra KS(siste opplæringsdag) gjennomføre et arbeidsmøte/en 

workshop for kommunestyrets medlemmer før innstillingen legges frem.   

 

Saksutvalget leverer sitt forslag og innstilling til kommunestyret senest 31.1.2018 for 

den politiske organiseringen, samtidig leveres innstilling etter kommuneloven § 7 om 

antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode.   



  Sak 69/17 

 

 Side 50 av 50   

 

Etter at vedtaket om organisering er truffet av kommunestyret, arbeider utvalget videre 

med evaluering og revidering av Politisk reglementhefte samt delegeringsreglementet, 

der innstilling leveres innen 30.4.2018.  

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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