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KOMPENSASJONSORDNING 5.RUNDE, 7.TILDELINGSRUNDE - DISPONERING AV MIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3357     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Tildelingsbrev fra KDD datert 28.02.2022 
Regneark med oversikt over søknadene 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 23/22 – Kommunal kompensasjonsordning til næringslivet fra 
Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) , møte 22.03.2022. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å slutte seg til kommunedirektørens vurdering av 
søknadene og forslag til vedtak. 9 virksomheter tildeles til sammen kr 1.530.000,-. Midlene 
tas fra ekstraordinært kommunalt næringsfond.  
 
Bakgrunn: 
Øyer kommune fikk den 28. februar tildelt kr 1,52 mill  i 7. runde av den kommunale 
kompensasjonsordningen. 

I Formannskapet i Øyer kommune den 22. mars ble det gjort følgende vedtak: 

1. Midlene fra 7. tildelingsrunde av kommunal kompensasjonsordning på kr 1,52 mill 
utlyses 23. mars 2022 med søknadsfrist 25. april 2022. 

2. Følgende bransjer prioriteres: 
○ 55000 - Overnattingsvirksomhet 
○ 56000 - Serveringsvirksomhet 
○ 79000 - Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 
○ 82300 - Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
○ 90000 - Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 
○ 93000 - Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

3. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling (ett eller flere av kriteriene må 
oppfylles): 

○ Virksomheter som kan dokumentere minimum 30% omsetningsfall fra 
31.12.2019 til 31.12.2021 kan tildeles støtte. 

○ Mer enn 50% av egenkapitalen er tapt fra 31.12.2019 til 31.12.2021. 
○ Nyetablerte virksomheter som kan dokumentere negativt driftsresultat pr 

31.12.2021 kan tildeles støtte. 
4. Søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Resultatregnskap og balanse pr 

31.12.2019 og 31.12.2021 skal vedlegges søknaden. 
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5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.    

For bedrifter etablert etter 31.12.19 vedlegges kun regnskap og balanse pr 31.12.21.   
 

Tildeling av midlene gjøres i formannskapet 10. mai 2022. 
I tillegg er det en rest på kr. 10.000,- fra tidligere tildelinger. 

Den kom inn 12 søknader innen fristen.  
 
Følgende virksomheter tilfredsstiller kravene om ENTEN mer enn 30% omsetningsfall fra 
31.12.19 til 31.12.21, ELLER mer enn 50% tap av egenkapital fra 31.12.2019 til 31.12.21: 
GAIA RESTAURANTDRIFT AS 
HAFJELL PLUS AS 
50 DEGREES NORTH NORDIC AS 
HAFJELL HOTELL AS 
 
Følgende virksomheter et etablert etter 31.12.19 og har negativt driftsresultat pr. 31.12.21: 
LODGEN DRIFT AS 
NERMO RESTAURANTDRIFT AS 
RESTAURANT FAVN AS 
CADILLAC DRIFT AS 
 
Følgende virksomheter tilfredsstiller IKKE kravene om ENTEN mer enn 30% omsetningsfall 
fra 31.12.19 til 31.12.21, ELLER mer enn 50% tap av egenkapital fra 31.12.2019 til 31.12.21: 
STAVSPLASSEN SA 
GLOMSTAD GJESTEHUS AS 
 
Følgende virksomheter faller utenfor prioriteringene da de ikke er innenfor rett NACE-kode: 
COSMO INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY AS 
HKB TURBUSS AS 
 
I tillegg til de ovenfor nevnte kriteriene, har kommunedirektøren også vurdert hvorvidt 
søkerne har mottatt tilskudd fra kommunen eller staten tidligere. 
 
Følgende virksomheter har IKKE mottatt noen form for tilskudd tidligere: 
RESTAURANT FAVN AS 
CADILLAC DRIFT AS 
COSMO INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY AS 
 
Vurdering:  
På bakgrunn av de oppgitte kriteriene for støtte, innstiller kommunedirektøren på følgende 
fordeling: 
GAIA RESTAURANTDRIFT AS      kr 220 000 
HAFJELL PLUS AS       kr 220 000 
50 DEGREES NORTH NORDIC AS     kr 220 000 
HAFJELL HOTELL AS       kr 220 000 
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LODGEN DRIFT AS       kr   50 000 
NERMO RESTAURANTDRIFT AS     kr 220 000 
RESTAURANT FAVN AS      kr 220 000 
CADILLAC DRIFT AS       kr   70 000 
 
Selv om søker ikke er innenfor prioritert NACE-kode har virksomheten ikke mottatt noen 
form for offentlig støtte, innstilles det på følgende: 
COSMO INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY AS   kr   90 000 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1.  9 virksomheter tildeles tilskudd på til sammen kr 1.530.000,- jfr. retningslinjer vedtatt i 
formannskapet 22. mars 2022: 
GAIA RESTAURANTDRIFT AS      kr 220 000 
HAFJELL PLUS AS       kr 220 000 
50 DEGREES NORTH NORDIC AS     kr 220 000 
HAFJELL HOTELL AS       kr 220 000 
LODGEN DRIFT AS       kr   50 000 
NERMO RESTAURANTDRIFT AS     kr 220 000 
RESTAURANT FAVN AS      kr 220 000 
CADILLAC DRIFT AS       kr   70 000 
COSMO INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY AS   kr   90 000 
2.  Kr 1.530.000,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond. 
3.  Støtten utbetales umiddelbart. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag    
forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
Åsmund Sandvik Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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ÅRSREGNSKAP 2021 OG ÅRSBERETNING 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 22/637     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2021 med noter, av 22. februar 2022 
2. Årsberetning Øyer kommune 2021, av 29. mars 2022 
3. Rapportering på styringskort 2021  
4. Revisjonsberetning 2021 fra Innlandet Revisjon, av 12. april 2022 
5. Kontrollutvalgets uttalelse, av 02.05.2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2021 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykning av 
bruk av disposisjonsfond på 7,1 million kroner og deretter avsetning til disposisjonsfond på 
14,4 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse etter at det er foretatt 
strykning av bruk av lån. Kommunestyret vedtar framlagt årsregnskap og årsberetning for 
2021. 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven inneholder bestemmelser om årsregnskapet. I henhold til § 14-2 plikter 
kommunestyret selv å vedta årsregnskap og årsberetning.  
 
§ 14-3 om behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning sier at års-
regnskap og årsberetning skal vedtas seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert 
årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Årsregnskap 2021 og års-
beretning 2021 legges fram i denne sak (Vedlegg 1 og 2). Som vedlegg til årsberetningen 
rapporteres det på styringskort 2021 (Vedlegg 3).  
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet 
Revisjon IKS 12. april 2022 (Vedlegg 4). 
 
Formannskapet innstiller til vedtak om årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal ut-
tale seg om årsregnskap og årsberetning før formannskapet innstiller til vedtak. (Vedlegg 5). 
 
Øyer kommunes driftsregnskap 2021 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykning av 
bruk av disposisjonsfond på kr 7 130 854,40 og avsetning av årets mindreforbruk til disposi-
sjonsfond på kr 14 409 022,19. Strykning og avsetning er foretatt i henhold til regnskapsfor-
skriften § 4-3. 
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Netto driftsresultat for 2021 er 17,5 millioner kroner og utgjør 3,1 % av brutto driftsinntekt-
er. Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat på 0,5 % i 2021. 
 
Det er avsatt 25,0 millioner kroner til disposisjonsfond i 2021. Det var budsjettert med en 
avsetning på 10,6 millioner kroner, og bruk av disposisjonsfond på 7,1 millioner kroner.  
 
I årsresultatet for 2021 inngår innhenting av tidligere års merforbruk på selvkostområde 
Reguleringsplan på kr 619 546.  
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 14 678 651 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2021 og 
skal utgiftsføres (inkl. arbeidsgiveravgift) over kommende 7 år.  
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2021 er gjort opp i balanse etter at det er foretatt 
strykning av bruk av lån på kr 9 065 860,31, i henhold til regnskapsforskriften § 4-6. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for 
analyser og vurdering av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer kom-
mune ved utgangen av 2021.  
 
Driftsregnskapet er avlagt i balanse, etter strykning av bruk av disposisjonsfond og avsetning 
av årets mindreforbruk til disposisjonsfond. Etter tidligere regnskapsforskrift skulle kom-
munestyret vedta disponering av regnskapsmessig mindreforbruk. Etter ny forskrift skal 
udisponerte midler avsettes til disposisjonsfond før regnskapet avsluttes.  
 
Kommunedirektøren anbefaler to omdisponeringer knyttet til årsoppgjøret, for å oppfylle 
politiske vedtak fattet i 2021. 
 
I budsjettvedtak for 2021, KS-sak 82/20, heter det:  

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pen-
sjon, fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).  

 
Avsetning til pensjonsfond er ikke foretatt, da dette ikke er tallfestet gjennom politisk vedtak 
i 2021. Årets premieavvik pensjon inngår dermed i årets mindreforbruk, og er tilført kom-
munens disposisjonsfond. Årets premieavvik pensjon, inkludert arbeidsgiveravgift, utgjør kr 
16 748 340,79. Amortisert premieavvik, inkl. arbeidsgiveravgift, utgjør kr 5 451 809,81. 
Kommunedirektøren anbefaler at differansen på kr 11 296 530,98 overføres fra 
disposisjonsfond til pensjonsfond (ubundet driftsfond).    
 
I KS-sak 80/21 vedtok kommunestyret en bevilgning på kr 2 150 000 til kommunal egenandel 
for etablering av bredbånd i områder uten grunnlag for kommersiell etablering. Midlene har 
ikke kommet til anvendelse i 2021, og det er ikke eksplisitt fattet vedtak om at midlene skal 
tilføres bredbåndsfond. Midlene er derfor å anse som frie midler i kommunens drifts-
regnskap, og inngår i årets mindreforbruk som er tilført disposisjonsfondet. Kommunedirek-
tøren anbefaler at kr 2 150 000 overføres fra disposisjonsfond til bredbåndsfond (ubundet 
driftsfond).  
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I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan 
et negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond (bundet driftsfond), eller skape et 
framførbart underskudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyr-
ene for den enkelte selvkosttjeneste kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen 
fond for de ulike tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond. 
 
Selvkostfunksjon Slam har negativt resultat i 2021 på kr 173 000. jfr. regnskapsnote 14. 
Dette er framførbart underskudd for kommende år.  
 
.. Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsregnskap for 2021. 
2. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsberetning for 2021. 
3. Kommunestyret vedtar at kr 11 296 530,98 overføres fra disposisjonsfond til Pen-

sjonsfond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 82/20. 
4. Kommunestyret vedtar at kr 2 150 000 overføres fra disposisjonsfond til Bredbånds-

fond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 80/21.  
5. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

173 000.   
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 &14  
Arkivsaksnr.: 22/682     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport for Øyer kommune per 31.12.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 79/18 Finansreglement Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2021 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommuneloven § 14-13 skal kommunedirektøren minst to ganger i året rapport-
ere til kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. Etter årets utgang skal 
kommunedirektøren legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved 
utgangen av året.  
 
I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres på forvaltning av ledig likvidi-
tet og andre midler beregnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko.   
 
Vurdering: 
Tabeller i finansrapporten, sammen med kommunedirektørens kommentarer, gir oversikt og 
status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 
kommunens gjeldsportefølje.  
 
Det rapporteres ikke om avvik i forhold til kommunens vedtatte finansreglement.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2021 til orientering.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2021 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210 &14  
Arkivsaksnr.: 22/686     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2021 
til orientering. Samlet har 19 investeringsprosjekter et marginalt merforbruk i forhold til be-
vilget budsjettramme, med kr 20 000. Øyers investeringsandel for innkjøp av ny stigebil i 
Lillehammer Region Brannvesen er ved en feil ikke budsjettert. Seks investeringsprosjekter 
VA (sjølkost) har et samla mindreforbruk på kr 6 760 000.  
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
sluttrapporteres til kommunestyret for det enkelte investeringsprosjekt. Det framlegges med 
dette en samlesak for 26 investeringsprosjekter som er sluttført i 2021, herav seks VA-
prosjekter.  
 
Økonomisk sluttrapportering av investeringsprosjekter viser totalt påløpte kostnader opp 
mot samla budsjettbevilgning. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette hensyntatt og 
omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.   
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Vurdering: 
Det vises til vedlegg med prosjektleders økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt.  
 
Samlet er det et marginalt merforbruk på kr 20 000 for 19 investeringsprosjekter som avslut-
tes i 2021. Dette vitner om god prosjektstyring. I tillegg til disse 19 prosjektene inngår Øyers 
investeringsandel for kjøp av ny stigebil i Lillehammer Region Brannvesen i sluttrapportering-
en. Investeringen var planlagt i 2020 og ble ved en feil ikke ble lagt inn i Øyer kommunes 
investeringsplan.    
 
Videre sluttrapporteres det på seks VA-prosjekter, som har et samlet mindreforbruk på 6,8 
millioner kroner. Dette skyldes at omfanget på særlig ett av prosjektene ble langt mindre 
enn det var planlagt for. 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de 20 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 16,2 millioner kroner, mot bevilget 14,7 
millioner kroner, et merforbruk på 1,4 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes ett pro-

Prosjektnr Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik Periode
001066 Skole - Kjøp av iPader 2021 830 833 -3 2021
001070 Velferdsteknologi 2020 500 506 -6 2020-2021
001071 Helse og omsorg - Nye biler 1 400 1 433 -33 2020-2021
001220 Øyer Kirke - Vanntåkeanlegg 1 749 1 751 -2 2019-2021
001228 Øyer samfunnshus - Bytte av heis 800 822 -22 2019-2021
001230 Asfaltering av kommunale veger 2 500 2 498 2 2019-2021
001305 Aurvoll skole - SD anlegg 500 500 0 2020-2021
001313 Øyer helsehus - Kjøling 660 679 -19 2020-2021
001314 Skogvegen - Gatelys 700 704 -4 2020-2021
001315 Lyngvegen - Gatelys 350 354 -4 2020-2021
001318 Øyer helsehus - Bytte av vinduer 400 416 -16 2020-2021
001319 Idrettshallene - Bord og stoler 220 222 -2 2020-2021
001321 Flomsikring Kramprudåa 2020 215 220 -5 2020
001322 Flomsikring Mosbekken 2020 170 177 -7 2020-2021
001324 Aurvoll skole - Døråpnere og adgangskontroll 640 678 -38 2021
001332 Solvang Skole - Klappseter i amfi - Solskjerming 850 808 42 2021
001333 Øyer ungdomsskole - Asfaltering 400 366 34 2021
001339 Øyer helsehus - Oppgradering heiser 340 342 -2 2021
001340 Øyer kirke - Tårn og tårnluker 1 525 1 420 105 2021
001342 Stigebil LRBV 2021 - Andel Øyer kommune 0 1 444 -1 444 2021

Totalt 14 749 16 173 -1 424
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV - Langvik 4 000 187 3 813 2020-2021
006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate 2 400 2 056 344 2019-2021
006200 Rehabilitering kummer og ledningstrekk 2 000 433 1 567 2020
006202 Rehabilitering Lyngvegen / Skogvegen 13 600 13 009 591 2020-2021
006205 Vannverk 4G-nett (Driftsovervåking) 1 400 1 154 246 2020-2021
006208 Lastebil med kran 1 200 1 001 199 2021

Totalt VA 24 600 17 840 6 760
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sjekt uten bevilgning. De seks VA-prosjektene (sjølkost) har samla påløpte utgifter på 17,8 
millioner kroner mot bevilget 24,6 millioner, et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 



  Sak  36/22 
 

Side 13 av 22   

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 &61  
Arkivsaksnr.: 22/687     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2021 til 2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 127/21 Justering av investeringsbudsjett 2021 – periodisering mellom år 
 
Sammendrag: 
Det tilrås at ubenyttede investeringsmidler på 42,8 millioner kroner overføres fra 2021 til 
2022 i henhold til tabelloversikt i saken. Investeringene som overføres fra 2021 finansieres 
ved merverdiavgiftskompensasjon og bruk av lån. Vedtaket innebærer økt låneopptak på 
27,9 millioner kroner i 2022, etter først å benytte tidligere års ubrukte lånemidler.  
 
Saksutredning og vurdering: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, noe som medfører at budsjetterte 
prosjekter 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 det en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2021 til 2022 
for prosjekter med utsatt framdrift. for noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort 
tidligere enn 2021.  
 
I KS-sak 127/21 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med 
utsatt framdrift. Denne saken danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2021 
til 2022. Samlet tilrås det å overføre investeringsmidler på 42,8 millioner kroner. Vedlagt ta-
bell viser hvilke prosjekter dette gjelder.  
 
Økningen i investeringsbudsjett 2022 finansieres ved bruk av lån, samt merverdiavgiftskom-
pensasjon for investeringer.  
 
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 37,7 millioner kroner. Ved inngangen 
til 2022 er ubrukte lånemidler balanseført med kr 9 773 621,46. På bakgrunn av denne saken 
økes lånefullmakten i 2022 med 27,9 millioner kroner.  
 
Videreutlån (startlån) finansieres med bruk av lån til videreutlån. Ved inngangen til 2022 er 
ubrukte lånemidler startlån balanseført med kr 5 908 029,51. Disse midlene overføres til in-
vesteringsbudsjett 2022, uten behov for nytt låneopptak.  
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For status og framdrift i de enkelte investeringsprosjekter vises til tertialrapportering.  
Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak, med ett unntak.  
 
Det er bevilget 190.000 kroner til arkivkjerne sikker sone, disse midlene er udisponert. Det er 
ikke gjennomført anskaffelse på arkivkjerne sikker sone. Dette skyldes to forhold: 

1. Anskaffelse av arkivkjerne sikker sone knyttet til IKT – system for barnevern ble ikke 
gjennomført på grunn av etablering av at felles barneverntjeneste ble etablert i 
Gausdal. 

2. Arkivkjerne sikker sone knyttet til øvrige IKT – systemer er anskaffet og kostnadsført 
som en del av andre prosjekter. 

 
Kommunen står foran en konkurranseutsetting av sak og arkivsystem Vi har fått melding fra 
leverandør om at dagens system ikke lengre vil bli vedlikeholdt. Et bytte av sak og arkivsyst-
em vil kreve store ressurser fra organisasjonen, både i fase med forprosjekt, anskaffelse og 
innføring. Kommunedirektøren foreslår derfor at 190.000 kroner flyttes fra prosjektet 
«Arkivkjerne sikker sone» til «Forprosjekt arkiv». 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjett 2022 økes med ubrukte midler fra 2021 på 42,8 millioner kroner 
i henhold til vedlegg 1.  

2. Investeringene finansieres slik:  
a. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer:  kr 5 084 000 
b. Bruk av lån       kr 37 691 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på 27,9 millioner kroner.  
4. Videreutlån økes med kr 5 908 029,51 finansiert med bruk av lån til videreutlån.  
5. Ubrukte investeringsmidler på kr 190 000 bevilget til «Arkivkjerne sikker sone» 

omdisponeres til «Forprosjekt arkiv.»  
 

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING I OPPLAND - IUA 
NY ORGANISERING 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X20  
Arkivsaksnr.: 22/1457     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Samarbeidsavtale Kommunalt oppgavefellesskap – IUA Oppland – Interkommunalt utvalg 
mot akutt forurensing 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta samarbeidsavtalen «Kommunalt 
oppgavefellesskap – IUA Oppland Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing». 
 
Saksutredning: 
Kommunene skal sørge for beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan 
inntreffe eller medføre skadevirkninger i kommunen, og som ikke dekkes av privat 
beredskap. 
 
Kommunene skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning 
som kan forårsakes av normal virksomhet i kommunen. I medhold av forurensingsloven § 43 
omfatter kommunens aksjonsplikt alle utslipp i kommunen, uansett omfang, som ikke 
håndteres av ansvarlig forurenser. I medhold av forurensningslovens § 47 har kommunen og 
bistandsplikt til staten dersom det blir iverksett statlig aksjon. 
 
Kommunene i Oppland har hatt et samarbeid om håndtering av akutt forurensning siden 
1992. 
 
Med ny kommunelov er tiden nå inne for å revidere samarbeidsavtalen og de administrative 
vedtektene i IUA Oppland. 
 
Styret i IUA Oppland gjorde med bakgrunn i endringene over, vedtak om utarbeiding av ny 
samarbeidsavtale, samt nye administrative vedtekter. Samarbeidsavtale og administrative 
vedtekter er utarbeidd i styret. De administrative vedtektene ligger som vedlegg til saken 
som orientering, og skal behandles av Representantskapet. 
 
Vurdering: 
Grunnet endring i kommuneloven er det nødvendig å reetablere IUA Oppland. 
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Det er ønskelig å videreføre dagens beredskapsordning tilpassa ny kommunelov. Derfor er 
den nye samarbeidsavtalen utarbeidet som et kommunalt oppgavefellesskap med 
utgangspunkt i kommunelovens kapittel 19. Derav tittelen «Kommunalt oppgavefellesskap – 
IUA Oppland - Utvalg mot Akutt forurensing», som i dagligtale fortsatt vil hete IUA Oppland. 
 
Avtale om oppgavefelleskapet omfatter kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, 
Nord-Fron, Sør-Fron, Lillehammer, Ringebu, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, 
Lunner, Gran, Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre 
Slidre, Østre Slidre, Vang, der Lillehammer kommune er vertskommune, og Lillehammer 
region brannvesen har sekretariatet. 
 
Den nye samarbeidsavtalen bruker samme prinsipp som betalingsmodell «betaling pr. 
innbygger» med 2 kroner pr. innbygger gjeldende fra 2023. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA 
Oppland Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensing», slik den ligger som vedlegg til 
denne saken. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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TV-AKSJON 2022 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1520     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 21.04.2022: Anmodning til ordfører om å 
opprette kommunekomité for TV-aksjonen 2022 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår at det opprettes en kommunekomité innen 1.juni 2022 som 
består av ressurspersoner fra kommunen. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt 
til å gjennomføre TV-aksjonen 2022. 
 
Saksutredning: 
TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og 
medisiner til mennesker som trenger det mest.  
 
I brev fra Statsforvalteren i Innlandet 21.04.2022 står det bl.a.: 
«Med TV-aksjonen bidrar vi som nasjon til ulike bærekraftsmål hvert år. TV-aksjonen er 
derfor et godt verktøy der lokalt engasjement bidrar til endringer globalt. Den lokale 
mobiliseringen for TV-aksjonen gjør verden til et litt bedre sted hvert eneste år. Dette er det 
god grunn til å være stolt av. 
 
Kommunekomitéene er helt avgjørende for en vellykket TV-aksjon. Mobilisering av 
bøssebærere og samhandling mellom det offentlige, frivilligheten, skoler og næringslivet gir 
fantastiske resultater år etter år». 
 
TV-aksjonsarbeidet i Innlandet ledes av Statsforvalteren i Innlandet og de ber om hjelp til å 
opprette en komité i den enkelte kommune. Ordførerne står fritt til å forespørre de 
organisasjoner og personer de ønsker skal delta. 
 
Det planlegges for en dør-til-dør-bøsseaksjon i år. Den digitale bøssa vil bli et ekstra 
supplement til å engasjere enda flere. 
 
Vurdering: 
Den årlige TV-aksjonen er en nasjonal dugnad. Øyer kommune ønsker å gjøre sitt til at alle 
husstander i kommunen blir besøkt for å sikre størst mulig bidrag fra vår kommune. For å få 
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til dette er det nødvendig å komme tidlig i gang med planleggingen. Det er takket være alle 
frivillige bøssebærere at vi høster de gode bidragene.  
 
Kommunekomitéen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, 
foreninger, idrettslag og bøssebærere. Kommunedirektøren anbefaler at daglig leder i Øyer-
Tretten frivilligsentral velges inn i komiteen da frivilligheten er en viktig del av 
gjennomføringen av den årlige TV-aksjonen. Tidligere år har ordfører, varaordfører og en 
representant fra opposisjonen deltatt i kommunekomitéen. Kommunedirektøren foreslår at 
ordfører og en representant fra opposisjonen er tilstrekkelig når sammensetningen endres. 
 
Det er hensiktsmessig at kommunekomitéen gis fullmakt til planlegging og gjennomføring av 
TV-aksjonen 2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2022:  
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Et medlem fra opposisjon AP/H: ……..  
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.  

2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2022. 

 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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KJØP AV UBEBYGD TOMT PÅ TINGBERG, KONGSVEGEN 316 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1534     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Utsnitt av kart og reguleringsplan 
- Verditakst av tomta 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet overfor kommunestyret innstiller på at Øyer 
kommune kjøper eiendommen med gnr 34, bnr 50, Kongsvegen 316, på Tingberg. Selger er 
Geir-Ivar Fjerdumsmoen. Etter at takst er innhentet og det har vært avholdt 
forhandlingsmøte med selger, er partene enige om at tomta overdras til kommunen for 
250.000 kr + omkostninger. 
 
Saksutredning: 
Det var under kartforretning senhøsten 2021 at selger tilbød kommunen å kjøpe tomta. Den 
ligger mellom bygningen der hvor lensmannskontoret holdt til og boligeiendommen i 
Kongsvegen 312 som eies av kommunen. Kommunen vil også være formell eier også 
Kongsvegen 314 (her lå tidligere Øyer Pensjonat) når vegvesenet får ordnet med 
overdragelsen. Denne eiendommen var en erstatnings-tomt etter oppgjøret med ny E6 i 
2012. På eiendommen Kongsvegen 316 lå det en bygning som bl.a. ble brukt som lokaler for 
en losje når nåværende eier kjøpte eiendommen i 2004. Kjøpesummen den gang var 
250.000 kr, og rivekostnadene for bygningen kom på 150.000 kr.  
 
Kongsvegen 316 er en flat tomt på ca 1.100 m2. På tomta nærmest E6 ligger det kommunale 
vann- og avløpsledninger. Ifølge gjeldene reguleringsplan er tomta regulert til Forretning, 
men det er byggegrense på 100 m fra E6 og 15 m fra fylkesvegen (Kongsvegen) som gjør at 
tomta ikke kan bebygges slik dagens situasjon er. 
 
Vurdering: 
Tomta har i mange år vært benyttet av Øyer kommune som parkeringsplass for ansatte og 
besøkende til bedrifter på Tingberg-området. Selger har gitt tillatelse til denne bruken mot 
at kommunen skulle holde grusdekket på plassen i brukbar stand. 
 
For å få satt en verdi på tomta, har kommunen engasjert Lie Bygg & Takst as v/Morten Lie til 
å foreta en verditakst av tomta. Den forelå den 29.3.2022 og sier at en normal markedsverdi 
på tomta er 240.000 kr.  
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I et forhandlingsmøte den 7.4.22 hvor kommunedirektøren og enhetsleder for Bolig og 
eiendom møtte selger, ble det oppnådd enighet om at tomta kan overdras fra selger for 
250.000 kr. I tillegg vil kommunen dekke kostnader til taksten og utstedelse av nødvendige 
dokumenter for å fullføre eiendomsoverdragelsen. 
Selger ønsker overtagelse så snart som mulig, og senest 1. juli 2022. 
 
Det er i hovedsak 2 vesentlige grunner til at kommunedirektøren ønsker å takke ja til 
tilbudet om å få kjøpe tomta. Den ene er at kommunen da vil kunne disponere et større 
område på Tingberg og eie sitt eget parkeringsareal der. Det andre er at kommunen da på 
kort sikt vil sitte som grunneier på arealet som ligger mellom Kongsvegen og E6 fra busskuret 
inntil rampa opp til Øyer bru i sør og nordover til Kongsvegen 318 og 320. Deler av dette 
området kan det da utvikles som næringsområde hvor kommunen kan leie ut eller selge 
areal, eller kan disponere området selv til å etablere en ny driftsstasjon for tekniske 
tjenesteenheter. 
 
Saldo på ubundet investeringsfond per 3.5.2022 er kr 348 063,53. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå en kjøpsavtale for erverv av 
Kongsvegen 316 med selger av eiendommen. Kommunen dekker omforent beløp på 250.000 
kr samt kjøpsomkostninger ved bruk av ubundet investeringsfond. 
 
 
Åsmund Sandvik Torstein Hansen 
Kommunedirektør 
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KLAGE GEBYR - GBNR 155/299/5/0 - LUNNSTADLIA 8 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: IEIGB 

3440/155/299/5/0  
Arkivsaksnr.: 22/1341     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/22 Formannskapet 10.05.2022 
 
Vedlegg: 

- Klage 05.04.2022 
- Vedtak – avslag dispensasjon  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan  
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hafjell Arena, Lunnstaden 
den 15.12.2021. Plan- og miljøutvalget behandlet dispensasjonssøknaden den 22.03.2022 og gav 
søker avslag på søknaden. 

Øyer kommune mottok klage på gebyret den 05.04.2022. Klage på gebyr er mottatt rettidig og klager 
har rettslig klageinteresse. Deler av klagen omhandler et fremtidig gebyr hvor vedtak ikke har blitt 
fattet, ei heller omsøkt per dags dato. For at kommunen skal kunne foreta en realitetsbehandling av 
klagen er det et vilkår at det klages på et «enkeltvedtak», jf. forvaltningsloven §§ 28 og 2 første ledd 
bokstav b. Da det ikke foreligger noe enkeltvedtak avvises denne delen av klagen, jf. fvl. § 34 første 
ledd, da vilkåret i fvl. § 28 første ledd ikke er oppfylt. Underinstansen avviser denne delen av klagen, 
jf. fvl. § 33 annet ledd.  

Saksutredning: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hafjell Arena, Lunnstaden 
den 15.12.2021. Plan- og miljøutvalget behandlet dispensasjonssøknaden den 22.03.2022 og gav 
søker avslag på søknaden. Det ble på vanlig måte utsendt gebyr for behandling av søknaden om 
dispensasjon. Siden det var en enklere søknad om dispensasjon, som heller ikke måtte på høring, ble 
det fakturert for laveste gebyrsats for behandling av dispensasjonen. 

Øyer kommune mottok klage på gebyret den 05.04.2022. Klage på gebyr er mottatt rettidig og klager 
har rettslig klageinteresse. Deler av klagen omhandler et fremtidig gebyr hvor vedtak ikke har blitt 
fattet, ei heller omsøkt per dags dato. Denne delen av klagen er avvist av underinstansen.  

Klager anfører at saken ikke burde vært sendt videre til behandling hos Plan- og miljøutvalget da det 
var uklart hvorvidt flere dispensasjoner var nødvendig. Klager mener det blir feil om han faktureres 
dobbelt opp fordi kommunen har vært for raske med å videresende saken.  

 
Vurdering: 
Følgende fremgår av kommunens gebyrregulativ:  
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«Dersom gebyret blir urimelig ift. det arbeid plan- og bygningsmyndighetene har, kan 
kommunedirektøren fastsette et passende gebyr. Klager på fastsetting av gebyr blir behandlet av 
formannskapet som klageinstans» 

Slik kommunedirektøren ser det, klages det på to forhold, gebyret som er gitt, og framtidig gebyr. 
Når det gjelder framtidig gebyr så er det slik at for at kommunen skal kunne foreta en 
realitetsbehandling av klagen er det et vilkår at det klages på et «enkeltvedtak», jf. forvaltningsloven 
§§ 28 og 2 første ledd bokstav b. Da det ikke foreligger noe enkeltvedtak tilrår kommunedirektøren 
at denne delen av klagen avvises, jf. fvl. § 34 første ledd, da vilkåret i fvl. § 28 første ledd ikke er 
oppfylt. Dersom det ev. kommer inn søknad om dispensasjon fra flere forhold i reguleringsplanen, 
må ev. gebyr vurderes da. Men det er slik at det gebyret som nå er fakturert, gjelder enkle søknader 
om dispensasjon, og om det legges til flere forhold, vil det ikke nødvendigvis være en enkel søknad 
lenger, og da blir det høy gebyrsats for behandling av dispensasjoner. 

Det anføres i klagen at søknaden om dispensasjon ikke burde blitt sendt til behandling i Plan- og 
miljøutvalget (PMU), da det var sendt inn utfyllende dokumentasjon. Denne dokumentasjonen er 
sendt inn samme dag som skrivefristen for saker til PMU i mars. Det er ikke bedt om at søknaden om 
dispensasjon trekkes. Så er det også slik at kommunen må behandle søknader om dispensasjon innen 
12 uker, ellers avtar gebyret og etter hvert bortfaller. 

Spørsmålet er om gebyret blir urimelig i forhold til det arbeid kommunen har hatt med behandling av 
dispensasjonssøknaden. Søknad om dispensasjon er behandlet på lik linje med tilsvarende søknader, 
det er ikke holdepunkter for at behandlingen av søknaden har vært mindre arbeids- og tidkrevende 
enn tilsvarende saker. Det ble søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om tillatt utnyttelsesgrad 
etter gjeldende reguleringsplan. Saken er utredet og gjennomgått i tråd med kommunens praksis. 
Søknaden ble ikke trukket og ble derfor behandlet av kommunen. Dersom klager på et senere 
tidspunkt søker om dispensasjon fra reguleringsplanen på andre punkter vil dette behandles som en 
ny søknad. Det er også lagt den lave satsen på 11 100 kr til grunn, som gjelder enkle søknader om 
dispensasjon. Det vil også være slik at om det søkes om dispensasjon for mange forhold, vil det ikke 
lenger være en enkel søknad om dispensasjon, og annen sats for behandling av søknad om 
dispensasjon kunne kommet til anvendelse.. Kommunedirektøren kan ikke se at det fastsatte gebyret 
fremstår som urimelig. Det foreligger ingen nye opplysninger i klagen som endrer denne delen av 
vedtaket.  

Konklusjon: 
Når det gjelder gitt gebyr for behandling av søknad om dispensasjon, er dette gitt etter punktet om 
enkle søknader om dispensasjon. Arbeidsomfanget er omtrent som i andre tilsvarende saker. Og 
kommunedirektøren tilrår at klagen avslås da vilkåret for fastsettelse av annet gebyr ikke ansees 
oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet og klagen avslås.  
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
 
 


