
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Fjernmøte via Teams     
Møtedato: 02.04.2020 Tid: 08:30 - 12:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien  
 
 
 
Merknader:   
 
Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 15/20, fjernmøte den 17.03.2020: 

1. Øyer kommunestyre delegerer alle myndigheter som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i Øyer. 

2. Delegeringen har i første omgang en ramme fram til 01.05.2020. Delegeringen tas 
tilbake hvis smitterisikoen er over og samfunnet er tilbake til normaltilstand. 

3. Voteringen skjer elektronisk til formannskapssekretæren med svarfrist innen torsdag 
19. mars 2020 kl 08.00. 

4. De framtidige formannskapsmøtene skjer elektronisk så lenge det er smitterisiko. 
Administrasjonen ordner at møtene er tilgjengelig for pressen. 

 
 
Møtet ble avholdt som fjernmøte i Teams. Det ble gjort opptak av møtet. 
Kommunedirektør Ådne Bakke deltok. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, økonomileder 
Anne H Jorde, næringsrådgiver Henning Holmbakken og tjenesteleder plan og utvikling 
Øystein Jorde deltok.  
 
GD og Byavisa var invitert til å følge møtet via Teams. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Merknader til sakslista: 
 
Øyer AP og Øyer H fremmet følgende forslag til endring av sakslista: 
Sak 30/20 ORIENTERING-TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER 
KORONAKRISA  
Gjøres om til vedtakssak – vi foreslår en frist for når utredningen skal foreligge. 
 
Øyer SP og Øyer SV fremmer forslag om ny sak (34/20): 
UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 
 
Omforent forslag: 
Sak 30/20 tas ut av sakslista og sees i sammenheng med ny sak 34/20 
Sak 34/20 tilføyes på sakslista 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Omforent forslag om ny sak (35/20): 
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 02.04.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19 
Barnehager og skoler oppfordres til å holde åpent i påsken 
Det vil i dagens og kommende formannskapsmøter komme saker opp til behandling etter at 
sakspapirer er utsendt. Det vil være nyttig at det settes en hastesak på dagsorden til møtene i 
formannskapet. I dagens møte kom det en melding fra Regjeringen «Barnehager og skoler 
oppfordres til å holde åpent i påsken» som ble behandlet som sak 35/20. 
 
 
Ingen merknader til protokollen fra formannskapsmøtet den 24.03.2020. 
 
 
Orienteringer – Covid 19 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Status covid 19 i Øyer kommune – oppsummering sendes kommunestyrets 
medlemmer 

 
Kommunedirektør Ådne Bakke: 

 Påskeberedskap skole/barnehage og helse/omsorg etableres 
 Ordfører og kommuneledelsen holder krisemøter frem til og med onsdag 08.04.2020 
 Ådne har påskeberedskap – eventuelle spørsmål til administrasjonen rettes til han 
 Godt samarbeid administrativt og politisk 

 
Kommunalsjef Frode Fossbakken: 

 Status helse 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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28/20   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med forslag til 
framdriftsplan. Kommunestyret vedtar videre forslaget til organisering, med kommunestyret 
som prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeidsgruppe.  
 
Behandling: 
Øyer AP og Øyer H fremmet følgende forslag:  
«I sak utenfor dagsorden i forrige møte 24.3.2020 ble Formannskapet invitert til å drøfte 
Planstrategien. Det ble et flertallsvedtak for å utsette drøfting av planstrategien til juni, på 
grunn av den spesielle situasjonen som er i samfunnet med koronasmitte. Vi mente og mener 
fortsatt at arbeidet i denne krisefasen er krevende for kommunen og at det er riktig å utsette 
saker som ikke haster. Vi merker oss at saken en uke senere fremmes som vedtakssak, uten 
at vedtaket i saken en uke før er nevnt i saksfremlegget.  

I fremdriftsplan fra saksfremlegget fremmes det et forslag om at arbeidet med Planstrategien 
skal starte opp og det legges opp til et svært ambisiøst opplegg som skal ende med vedtak i 
september 2020. I den tilstand hele samfunnet befinner seg i nå, foreslår Øyer AP og Øyer 
Høyre at følgende endringer innarbeides i fremdriftsplan:  

1. Beslutning av kunnskapsgrunnlaget foretas i mai eller juni 2020 i et samla kommunestyre.  

2. Vedtak av planstrategi forskyves til november 2020».  

 

Øyer SP og Øyer SV fremmet følgende forslag til nye punkter i vedtaket: 
«Vi ønsker en bred involvering og medvirkning i Planstrategi-prosessen. Kommunal 
planstrategi er et svært viktig dokument, og det viktig å sikre god og bred involvering i 
kommunen.  Både kommunestyret, næringslivet i kommunen, ungdommen vår, eldre og våre 
nye landsmenn bør være med. Tatt i betraktning situasjonen vi nå er i kan dette bli 
utfordrende og vi ønsker å sikre dette. 
 

- Kommunestyret vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med 
framdriftsplanen. Kommunestyret justerer framdriftsplan med sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i desember. 

- Kunnskapsgrunnlag: Planstrategien skal bære preg av å tenke på tvers av fag og 
helhetlig. Med tanke på dagens situasjon så vil også samfunnssikkerhet være mer 
aktuelt. Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet og FN`s 
bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet.  

- Kommunestyret skal ha utkast til kunnskapsgrunnlag forelagt i mai-møtet som 
grunnlag for videre arbeid med planstrategien. 

- Kommunestyret ber om at fremdriftsplanen revideres i tråd med bred involvering og 
endret dato for sluttbehandling.  Ny fremdriftsplan legges frem for vedtak i 
formannskapsmøtet den 21.04.20».   
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Møtet hevet for møte mellom forslagsstillerne med mål om å komme fram til et omforent 
forslag mellom posisjon og opposisjon.  
 
Møtet satt. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende omforente forslag til nye punkter i vedtaket: 
«Vi ønsker en bred involvering og medvirkning i Planstrategi-prosessen. Kommunal 
planstrategi er et svært viktig dokument, og det viktig å sikre god og bred involvering i 
kommunen.  Både kommunestyret, næringslivet i kommunen, ungdommen vår, eldre og våre 
nye landsmenn bør være med. Tatt i betraktning situasjonen vi nå er i kan dette bli 
utfordrende og vi ønsker å sikre dette. 
  

 Kommunestyret vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med 
framdriftsplanen. Kommunestyret justerer framdriftsplan med sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i desember. 

 Kunnskapsgrunnlag: Planstrategien skal bære preg av å tenke på tvers av fag og 
helhetlig. Med tanke på dagens situasjon så vil også samfunnssikkerhet være mer 
aktuelt. Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet og FN`s 
bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet. Hele Kommunestyret skal delta i 
forbindelse med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget. 

 Kommunestyret skal ha utkast til kunnskapsgrunnlag forelagt i mai-møtet som 
grunnlag for videre arbeid med planstrategien. 

 Kommunestyret ber om at fremdriftsplanen revideres i tråd bred involvering og 
endret dato for sluttbehandling.  Ny fremdriftsplan legges frem for vedtak i 
formannskapsmøte den 21.04.20».  

 
Omforent forslag til nye punkter i vedtaket ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med forslag til 
framdriftsplan. Kommunestyret vedtar videre forslaget til organisering, med kommunestyret 
som prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeidsgruppe.  
 
Vi ønsker en bred involvering og medvirkning i Planstrategi-prosessen. Kommunal 
planstrategi er et svært viktig dokument, og det viktig å sikre god og bred involvering i 
kommunen.  Både kommunestyret, næringslivet i kommunen, ungdommen vår, eldre og våre 
nye landsmenn bør være med. Tatt i betraktning situasjonen vi nå er i kan dette bli 
utfordrende og vi ønsker å sikre dette. 
  

 Kommunestyret vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med 
framdriftsplanen. Kommunestyret justerer framdriftsplan med sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i desember. 

 Kunnskapsgrunnlag: Planstrategien skal bære preg av å tenke på tvers av fag og 
helhetlig. Med tanke på dagens situasjon så vil også samfunnssikkerhet være mer 
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aktuelt. Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet og FN`s 
bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet. Hele Kommunestyret skal delta i 
forbindelse med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget. 

 Kommunestyret skal ha utkast til kunnskapsgrunnlag forelagt i mai-møtet som 
grunnlag for videre arbeid med planstrategien. 

 Kommunestyret ber om at fremdriftsplanen revideres i tråd med bred involvering og 
endret dato for sluttbehandling.  Ny fremdriftsplan legges frem for vedtak i 
formannskapsmøte den 21.04.20».  

 
 
29/20   
ORIENTERING - REGNSKAP 2019   
 
Øyer kommunes regnskap 2019 ble avlagt 19. februar og er oversendt Innlandet Revisjon.  
Frist for revisjonsberetning er 15. april.  
 
Etter at revisjonsberetningen foreligger skal Kontrollutvalget behandle regnskapet og avgi sin 
uttalelse. Når denne foreligger kan kommunestyret behandle regnskapet.  
Neste møte i Kontrollutvalget er satt opp 29. april. Ut fra dette vil regnskap 2019 legges fram 
for kommunestyret i mai.  
 
Dette er normal saksgang for behandling av regnskapet. Det har videre vært praksis i Øyer 
kommune at formannskapet orienteres om regnskapsresultatet når dette er klart. Pga. 
koronasituasjonen og endring i møteplan har dette ikke blitt gjort på tidligere møter i år. 
Orientering gis 2.4.2020. 
 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen sendes til 
kommunestyrets medlemmer og legges som vedlegg til saken. 
 
 
30/20   
ORIENTERING - TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER KORONAKRISA   
 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre foreslår følgende midlertidige krisetiltak som vi ønsker å 
få utredet: 

1. Innbyggere kan få rentefri utsetting med betaling av kommunale avgifter til høsten 
2020 eller dele opp innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter uten ekstra 
kostnader for den enkelte.  

 
2. Alle næringsdrivende i kommunen som har fått vesentlig svikt i sin omsetning i 

forbindelse med koronakrisa kan få rentefri utsettelse med betaling av kommunale 
avgifter til høsten 2020 for å bedre bedriftene sin likviditetssituasjon. I tillegg innleder 
kommunen et nært samarbeid med Øyer næringsforening for så tidlig som mulig å 
avdekke utfordringer/behov og eventuelle konsekvenser for de næringsdrivende, for 
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om mulig å kunne bidra til at færrest mulig går konkurs. Formannskapet orienteres 
løpende om dialogen og hvilke tiltak som eventuelt kan være aktuelt å bidra med. 

 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Øyer AP og Øyer H fremmet følgende forslag:  
I møte 24.3.2020 ble det fattet enstemmig vedtak om å utrede tiltak for innbyggere og 
næringslivet. Øyer AP og Øyer Høyre foreslår nå, at det settes en frist for administrasjonen til 
å fremme utredningen til neste formannskapsmøte 21. april, da dette haster og kan ikke 
utsettes.  
 
Øyer SP og Øyer SV fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes med begrunnelse av at vi ønsker en bedre oversikt over hva krisepakke 3 
inneholder. Svarene her kommer først på fredag. Vi ønsker også at saken fremmes som en 
ordinær sak til neste møte den 21.04 med kommunedirektørens vurderinger/forslag til vedtak 
om hva Øyer kommune kan gjøre. 
 
Det vises til omforent forslag under merknader til sakslista. Saken utsettes og sees i 
sammenheng med ny sak 34/20. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
31/20   
ORIENTERING - UTTALELSE TIL INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024   
 
I sak 47/20 Referater i Plan- og miljøutvalgets møte 17.3.2020 ble det fattet følgende vedtak:  
Plan- og miljøutvalget ber om at det blir laget et svar på Innlandsstrategien, dersom det ikke 
blir sendt en felles uttalelse fra regionen.  
 
Det vil bli gitt en orientering om Innlandsstrategien i formannskapsmøtet 02.04.2020. 
Innlandsstrategien er den regionale planstrategien. Innspill til Innlandsstrategien er i stor grad 
politiske prioriteringer. Videre vil det bli satt opp en sak i formannskapsmøtet 21.04.2020. Det 
vil ikke bli laget saksframstilling, men det er meningen at formannskapet selv må komme med 
de innspillene som skal gis til Innlandsstrategien, og at administrasjonen vil sammenfatte 
dette og sende inn som høringssvar fra Øyer kommune. 
 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning. Øyer kommune sitt høringssvar vil bli forelagt 
Interkommunalt politisk råd og Innlandet fylke. 
 
Tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
Presentasjonen vil bli sendt til kommunestyrets medlemmer og legges ved saken. 
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Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende innspill fra Øyer SP og Øyer SV til den regionale 
planstrategien: 
 
Innlandsstrategien 

 FN`s bærekraftmål er et godt fundament å lage planstrategi på 
 Positivt med nytenkning: På tvers av fagfelt, gjennomgående tema, bygge ned 

«siloene» 
 Positivt med et kunnskapsgrunnlag som bygger på våre historiske røtter; bygger 

stolthet om hvem vi er (så får vi se om dette bidrar til at vi blir vi blir Innlendinger etter 
hvert) 

 Er det noen som har tanker om slagordet «Eventyrlige Muligheter»? 
 Større fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, spesielt helsevesenet 
 Den kommunale planstrategien må ses i sammenheng med den regionale 

planstrategien. 
 
 
32/20   
ORIENTERING - SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET I ØYER   
 
Behandling: 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Kommunedirektøren orienterte om status for næringslivet i Øyer og vil komme tilbake til 
saken i formannskapet den 21.04.2020 
 
 
33/20   
DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det tildeles kr 200.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2019/2020. 
2. Tilskuddet fordeles etter vedlagte oversikt. 
3. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet da han sitter i styret i Øyer 
Turskiløyper SA. Stein Plukkerud fratrådte. Saken ble vurdert etter Forvaltningsloven § 6, 
1.ledd bokstav e punkt 2. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Varamedlem Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Det tildeles kr 200.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2019/2020. 
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2. Tilskuddet fordeles etter vedlagte oversikt. 
3. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
 
 
34/20   
UTREDNING AV LOKALE TILTAK I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19   
 
Forslag til vedtak fra Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunedirektøren bes legge fram en egen sak til Formannskapsmøtet 21.4.2020 hvor det:  

 
1. Gjennomgå kommunens investeringsprosjekter og komme opp med en prioritert 

rekkefølge av prosjekter som kan startes opp raskt og sikre størst mulig grad av 
sysselsetting av lokal arbeidskraft.     

2. Utarbeide kostnadsoverslag for alle tiltak med en plan for inndekning på kort og lang 
sikt. 

3. Kartlegge behovet for arbeidskraft innenfor landbruket og se på muligheten til å 
sysselsette lokale arbeidstakere samt å sikre størst mulig normal drift av næringen.  

4. Utrede lokale tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for innbyggere, 
næringslivet, lag og foreninger.   

Behandling: 
 
Det vises til omforent forslag under sak 30/20 etter merknader til sakslista: 
Omforent forslag: 
Sak 30/20 tas ut av sakslista og sees i sammenheng med ny sak 34/20 
Sak 34/20 tilføyes på sakslista 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Kommunedirektøren bes legge fram en egen sak til Formannskapsmøtet 21.4.2020 hvor det:  

 
1. Gjennomgå kommunens investeringsprosjekter og komme opp med en prioritert 

rekkefølge av prosjekter som kan startes opp raskt og sikre størst mulig grad av 
sysselsetting av lokal arbeidskraft.     

2. Utarbeide kostnadsoverslag for alle tiltak med en plan for inndekning på kort og lang 
sikt. 
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3. Kartlegge behovet for arbeidskraft innenfor landbruket og se på muligheten til å 
sysselsette lokale arbeidstakere samt å sikre størst mulig normal drift av næringen.  

4. Utrede lokale tiltak for å lette den økonomiske situasjonen for innbyggere, 
næringslivet, lag og foreninger.   

 
35/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 02.04.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19   
 
Barnehager og skoler oppfordres til å holde åpent i påsken 
 
Regjeringen og partene i arbeidslivet vil sikre at barna til ansatte i kritiske 
samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken. 
Barnehager og skoler oppfordres til å holde åpent, også i helligdagene hvis det er behov. 
 
Behovet for påskeåpne tilbud forventes å variere mellom kommunene.  
Beslutninger om hvilke barnehager og skoler som skal ha åpent må fattes lokalt. 
Skoleeiere og barnehageeiere oppfordres til å finne gode løsninger som er tilpasset lokale 
forhold. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand refererte meldingen fra Regjeringen til 
kommunene som kom i dag. Kommunedirektøren ba om en tilbakemelding fra 
formannskapet.  
 
Omforent forslag: 
«Formannskapet ønsker å følge oppfordringen fra Regjeringen om å holde barnehager og 
skoler i Øyer åpne for å sikre at sårbare barn kan få et tilbud. Formannskapet delegerer 
fullmakt til kommunedirektøren til å etablere et tilbud i påsken». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Formannskapet ønsker å følge oppfordringen fra Regjeringen om å holde barnehager og 
skoler i Øyer åpne for å sikre at sårbare barn kan få et tilbud. Formannskapet delegerer 
fullmakt til kommunedirektøren til å etablere et tilbud i påsken. 
 
 


