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62/20   
ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødven-
dige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup Hafjell-
Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskudd til Ski NM 2020 på 250 000 kr 
(Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrangement på samlet 
697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer 
Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 
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Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) og Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet i forslagets pkt 6. Stein 
Plukkerud og Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud og Roar 
Øien erklæres inhabile i behandlingen av hele saken i henhold til bestemmelsene i 
Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Grimsrud (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektør og økonomileder orienterte og svarte på spørsmål. Vedlegg oppdateres til 
kommunestyret 18.06.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 – 7 ble enstemmig vedtatt med seks medlemmer i 
formannskapet. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødven-
dige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup Hafjell-
Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskudd til Ski NM 2020 på 250 000 kr 
(Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrangement på samlet 
697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 
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Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
 
63/20   
INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024.  
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2021-

2024 og årsbudsjett 2021. 

Behandling: 
Kommunedirektør og økonomileder orienterte og svarte på spørsmål. Vedlegg oppdateres til 
kommunestyret 18.06.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024.  
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2021-

2024 og årsbudsjett 2021. 

 
 
64/20   
GRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - 
HØRINGSUTTALELSE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer 
Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 
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Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 
 

1. Øyer kommune støtter Fylkesmannens tilråding om grensejustering mellom Øyer og 
Lillehammer kommune. 

2. Øyer kommune mener at de berørte eiendommene er naturlig tilknyttet til Øyer. Det 
er bare noen hundre meter til nærmeste boligfelt og det har vært tradisjon i 
generasjoner for at innbyggerne i området bruker tjenestetilbudet i Øyer.  

3. Øyer kommune mener at dagens grense er uhensiktsmessig ut fra både infrastruktur 
og tjenestetilbud.  

4. Øyer kommune støtter en grensejustering da det er viktig at beboere med en naturlig 
tilknytning til vår kommune kan få mulighet til demokratisk påvirkning i den 
kommunen der de benytter tjenester. 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 

1. Øyer kommune støtter Fylkesmannens tilråding om grensejustering mellom Øyer og 
Lillehammer kommune. 

2. Øyer kommune mener at de berørte eiendommene er naturlig tilknyttet til Øyer. Det 
er bare noen hundre meter til nærmeste boligfelt og det har vært tradisjon i 
generasjoner for at innbyggerne i området bruker tjenestetilbudet i Øyer.  

3. Øyer kommune mener at dagens grense er uhensiktsmessig ut fra både infrastruktur 
og tjenestetilbud.  

4. Øyer kommune støtter en grensejustering da det er viktig at beboere med en naturlig 
tilknytning til vår kommune kan få mulighet til demokratisk påvirkning i den 
kommunen der de benytter tjenester. 

 
 
65/20   
GBNR 16/35 - EIENDOMSSKATT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
 
66/20   
GBNR 155/299/21 - EIENDOMSSKATT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
 
67/20   
GBNR 16/55 - EIENDOMSSKATT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
 
68/20   
GBNR 17/77 - TIDSBEGRENSET FRITAK -  KOMMUNALE AVGIFTER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

 
69/20   
REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 12/163   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
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2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

 
 
70/20   
GBNR 9/156 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - REKSTET 11   
 
Søker har trukket søknaden. 
 
 
71/20   
GBNR 17/307 - FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
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2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
 
72/20   
GBNR 12/68 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - GRUVEVEGEN 71   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt 3: 
«Øvrige spørsmål i henvendelsen besvares av administrasjonen i følgeskriv til vedtaket». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Brit K Lundgård sitt forslag falt med 3 stemmer (2 AP, 1 H) mot 4 stemmer (3 SP, 1 SV) 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

 
73/20   
GBNR 155/272/0/39 - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER - LUNNSTADMYRVEGEN 180   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
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2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 

 
74/20   
GBNR 15/21 - KREDITERING KOMMUNALE AVGIFTER - MOSÆTERVEGEN 143   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
 
75/20   
GBNR 17/129 - REFUSJON OG FRITAK EIENDOMSSKATT - MÅSÅBERGVEGEN 29   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
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2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

 
76/20   
GBNR 13/5/39 - EIENDOMSSKATT / KOMMUNALE AVGIFTER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  
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77/20   
GBNR 155/227 - KOMMUNALE AVGIFTER - VARDVEGEN 51   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 28. 
Søknaden avslås. 
 
2)Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås.  

 
78/20   
REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale. 
 
Behandling: 
Daglig leder GLØR IKS Inge Morten Haave orienterte og svarte på spørsmål. Han vil komme 
tilbake med presentasjon i kommunestyret den 18.06.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen til Renovasjonsselskapet GLØR IKS, slik det 
fremgår av saksfremstillingen og vedlagte utkast til revidert selskapsavtale. 
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79/20   
NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering.  
2. i tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre framdrift i prosjekt nytt servicebygg.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar saken til orientering.  
2. i tråd med IKS-loven og selskapsavtalen for GLØR IKS beslutter representantskapet 

videre framdrift i prosjekt nytt servicebygg.  

 
80/20   
SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG   
 
Kommunedirektørens alternative forslag til innstilling: 

1) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

2) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 300 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 

3) Øyer kommunestyre avslår søknaden om støtte til nytt arenabygg i Hafjell Nasjonal-
anlegg. 

Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 

1) «Alternativ 1 Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell 
Nasjonalanlegg, med kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

Brit k Lundgård fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
1) «Alternativ 1 Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell 

Nasjonalanlegg, med kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  

 Kommunedirektørens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med 
kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
 
 
 



 
 

 Side 17 av 25

 
 
81/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BIRØKT/HONNING   
SØKER: JAN VEDUM, VEDUMS BIGÅRD 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Jan Vedum, Vedums Bigård gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil 
kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 
 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Dag Norvald Hansen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som venn av søkeren. Dag Norvald 
Hansen fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Dag Norvald Hansen erklæres habil i 
henhold til bestemmelsene i Forvaltningslovens § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Dag Norvald Hansen tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Jan Vedum, Vedums Bigård gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil 
kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

 
3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

  
 
82/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: HAFJELL SLAKTERI AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Slakteri AS gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil kr. 
100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
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2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 
 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 - 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Hafjell Slakteri AS gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller inntil kr. 
100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 
 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
83/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer Turskiløyper gis et tilskudd på inntil 75% av prosjektkostnad eller inntil  
kr. 168.500,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 
 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som nestleder i styret for Øyer 
Turskiløyper AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til bestemmelsene i Forvaltningslovens § 6, bokstav e. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Steinar Grimsrud tiltrådte som varamedlem. 
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Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Det forutsettes dialog med berørte parter og at evt. nødvendige godkjenninger og tillatelser 
fra grunneier og off. myndigheter er på plass før tiltaket gjennomføres.»  

Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende endringsforslag til andre setning i pkt 1 i 
kommunedirektørens forslag: 
«Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll med kr. 105 000,- og fra kommunalt 
næringsfond uten statlig påfyll med kr. 63 000,-». 
 
Avstemming: 
Randi Øverhaug Sagheim sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Nisveta Tiro sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag pkt 1-3 med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer Turskiløyper gis et tilskudd på inntil 75% av prosjektkostnad eller inntil  
kr. 168.500,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll med kr. 105 000,- og fra 
kommunalt næringsfond uten statlig påfyll med kr. 63 000,-. 

2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

 
3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
4. Det forutsettes dialog med berørte parter og at evt. nødvendige godkjenninger og 

tillatelser fra grunneier og off. myndigheter er på plass før tiltaket gjennomføres. 
 
 
84/20   
AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL  
INTENSJONSERKLÆRING FOR ØYER KOMMUNE 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer 
intensjonserklæringen . 

2. Det legges fram ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune støtter videre arbeid med tiltaket Akson, og signerer 
intensjonserklæringen . 
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2. Det legges fram ny sak for kommunestyret før inngåelse av forpliktelsesavtale.  

 
 
85/20   
REVIDERING AV PLANGEBYR   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endrede gebyr for planer i tråd med reviderte plangebyr av 8. mars 
2020. Virkningstidspunktet settes til 1. mars 2020. 
 
De endrede gebyrene legges ut til offentlig ettersyn etter kommunestyremøtet 18.06.2020. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggspunkt for Øyer SP og Øyer SV: 
«Teksten: For behandling av reguleringsplaner som må sendes i retur på grunn av ikke 
etterkommet krav eller av andre grunner har medført ekstra arbeid, kan plangebyret økes 
med inntil 50% under Merarbeid reguleringsplan tas ut». 
 
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar endrede gebyr for planer i tråd med reviderte plangebyr av 8. mars 
2020. Virkningstidspunktet settes til 1. mars 2020.  
Teksten: For behandling av reguleringsplaner som må sendes i retur på grunn av ikke 
etterkommet krav eller av andre grunner har medført ekstra arbeid, kan plangebyret økes 
med inntil 50% under Merarbeid reguleringsplan tas ut. 
 
De endrede gebyrene legges ut til offentlig ettersyn etter kommunestyremøtet 18.06.2020. 
 
 
86/20   
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes orienterte og 
svarte på spørsmål. Presentasjonen legges ved protokollen. 
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2019 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
 
 
87/20   
TV-AKSJONEN 18. OKTOBER 2020 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2020:  
Leder Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Nestleder Varaordfører Nisveta Tiro 
Et medlem fra opposisjon AP/H:  
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2020. 

Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til medlem fra opposisjonen AP/H: 
«Dag Norvald Hansen (AP)» 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2020:  
Leder Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Nestleder Varaordfører Nisveta Tiro 
Et medlem fra opposisjon AP/H: Dag Norvald Hansen 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2020. 

 
 
88/20   
REFERATER - FSK 09.06.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
89/20   
INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022 - 2025   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre gir følgende innspill til Innlandet fylkeskommune sitt arbeid med 
handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) 

Pri Tiltak Begrunnelse 
1 Fv. 2556. G/S-vei. Sør-Tretten 

vegen fra Fv Kongsvegen (Prix 
Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Skoleveg. 
Ferdig regulert og planlagt av Øyer kommune. 
50% finansiering av Øyer kommune. 

2 G/S-veg langs Kongsvegen 
(FV2522) fra Måkerudgutua til 
Ensby 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Tilrettelegge 
for sykkel mot Lillehammer. Stor trafikk langs 
strekningen på grunn av trafikk til hytter i 
Hafjell og Hafjell Alpinanlegg. Skoleveg. 
Trafikkøkning på grunn av bom på E6 nord for 
Ensby 

3 Fv. 2522. 4 Busslommer langs 
Kongsvegen (FV2522) på 
strekningen fra Oddvang til 
Trodalen  

Bedre forhold for spesielt skolelelever ved av- 
og påstigning buss langs strekninger. 
(Oddvang, Vidarheim, Jevne og Trodal) 

4 G/S-veg fra Ihle til Bjørgekrysset 
langs FV 2560 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulerte 
boligfelt rundt Bagstadvegen og frem til 
Bjørgekrysset. Regulert i områdeplan B12. Stor 
trafikk på grunn av trafikk til hytter i Hafjell. 
Delfinansieres gjennom utbyggingsavtaler. 

5 G/S-veg Rabbevegen (arm av 
FV2532) på strekningen fra Øyer 
bru til Vestsidevegen 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulert 
boligfelt Øyer Vest til Tingberg. Rekkefølgekrav 
i fastsatt regulering.  

6 G/S-veg langs Musdalsvegen 
(FV254) fra krysset mot 
Nordmedlia (FV2532) og krysset 
mot Vestsidevegen (FV2532) 

Sterkt trafikkert veg, Skoleveg. 

7 Massefangdam Søre Bryhnsåa, 
ovenfor bru i Kongsvegen 
(FV2522) 

Nødvendig tiltak for at eksisterende bru skal 
takle fremtidige flommengder. Vil også bedre 
forhold med tanke på avsetting av masser 
under bru for E6 

8 Bru over Nordre Bryhnsåa, 
Kongsvegen (FV2522)   

Øke kapasitet for både gangbru og kjørebru 
slik at den kan ta unna fremtidige 
flommengder. NVE har plan under 
utarbeidelse. 

9 Fv. 2554 - Omlegging av Nord-
Trettenvegen, ved gården Enge  

Vegen går rett gjennom tunet på gården. 
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10 Vedlikehold av fylkesveger. 
Spesielt Sør-
Trettenvegen(FV2556) mellom 
Stalsbjørgkrysset og 
Tårstadkrysset 

Dårlig veg med mye telehiv, vannproblematikk 
og dårlig dekke. 

      
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som part i saken. Stein Plukkerud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
bestemmelsene i Forvaltningslovens § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Steinar Grimsrud tiltrådte som varamedlem. 
 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
«Omprioritering: Flytte pkt 9 opp som pkt 2, de andre forskyves nedover» 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med foreslått omprioritering ble vedtatt med 6 stemmer (2 SP, 2 
AP, 1 SV og 1 H) mot 1 stemme (Steinar Grimsrud SP). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre gir følgende innspill til Innlandet fylkeskommune sitt arbeid med 
handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27) 

Pri Tiltak Begrunnelse 
1 Fv. 2556. G/S-vei. Sør-Tretten 

vegen fra Fv Kongsvegen (Prix 
Tretten) til Kv 
Kjørkjebakken/Tretten kirke, 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Skoleveg. 
Ferdig regulert og planlagt av Øyer kommune. 
50% finansiering av Øyer kommune. 

2 Fv. 2554 - Omlegging av Nord-
Trettenvegen, ved gården Enge 

Vegen går rett gjennom tunet på gården. 

3 G/S-veg langs Kongsvegen 
(FV2522) fra Måkerudgutua til 
Ensby 

Bedre sikkerhet for fotgjengere. Tilrettelegge 
for sykkel mot Lillehammer. Stor trafikk langs 
strekningen på grunn av trafikk til hytter i 
Hafjell og Hafjell Alpinanlegg. Skoleveg. 
Trafikkøkning på grunn av bom på E6 nord for 
Ensby 

4 Fv. 2522. 4 Busslommer langs 
Kongsvegen (FV2522) på 
strekningen fra Oddvang til 
Trodalen  

Bedre forhold for spesielt skolelelever ved av- 
og påstigning buss langs strekninger. 
(Oddvang, Vidarheim, Jevne og Trodal) 

5 G/S-veg fra Ihle til Bjørgekrysset 
langs FV 2560 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulerte 
boligfelt rundt Bagstadvegen og frem til 
Bjørgekrysset. Regulert i områdeplan B12. Stor 
trafikk på grunn av trafikk til hytter i Hafjell. 
Delfinansieres gjennom utbyggingsavtaler. 
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6 G/S-veg Rabbevegen (arm av 
FV2532) på strekningen fra Øyer 
bru til Vestsidevegen 

Bedre sikkerhet for fotgjengere fra regulert 
boligfelt Øyer Vest til Tingberg. Rekkefølgekrav 
i fastsatt regulering.  

7 G/S-veg langs Musdalsvegen 
(FV254) fra krysset mot 
Nordmedlia (FV2532) og krysset 
mot Vestsidevegen (FV2532) 

Sterkt trafikkert veg, Skoleveg. 

8 Massefangdam Søre Bryhnsåa, 
ovenfor bru i Kongsvegen 
(FV2522) 

Nødvendig tiltak for at eksisterende bru skal 
takle fremtidige flommengder. Vil også bedre 
forhold med tanke på avsetting av masser 
under bru for E6 

9 Bru over Nordre Bryhnsåa, 
Kongsvegen (FV2522)   

Øke kapasitet for både gangbru og kjørebru 
slik at den kan ta unna fremtidige 
flommengder. NVE har plan under 
utarbeidelse. 

10 Vedlikehold av fylkesveger. 
Spesielt Sør-
Trettenvegen(FV2556) mellom 
Stalsbjørgkrysset og 
Tårstadkrysset 

Dårlig veg med mye telehiv, vannproblematikk 
og dårlig dekke. 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
 
90/20   
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI): NYE VEDTEKTER OG 
UTGIFTSFORDELING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) sitt forslag til 
nye vedtekter for KSI.  
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ENDRINGER - REGLEMENTSHEFTE FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-
2023 ØYER KOMMUNE   
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 
Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 1.avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalg». 
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 
Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 1.avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalg». 
 
 
92/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 09.06.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19   
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
«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».  
 
Ekstraordinære midler (2 510 000) - Forslag til tiltak som er raskt gjennomførbare ved bruk 
av lokale aktører – Prioritet 1-10. 
 
Kommunedirektøren og økonomilederen orienterte og la frem en liste over tiltak som er 
raskt gjennomførbare ved bruk av lokale aktører. Det vil bli lagt frem egen sak for behandling 
i kommunestyret den 18.06.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til den prioriterte lista.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt og legges frem for kommunestyret som 
egen sak. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til den prioriterte lista.  
 


