
 

  

 Side 1 av 6 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 09.10.2018 Tid: 08:30 – 12:10 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem 
Varamedlem 

Nisveta Tiro 
Arnfinn Gillebo 

 

 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen i møtet den 18.09.2018. 
 
Ordfører Brit K. Lundgård/rådmann Ådne Bakke: 
Statsbudsjettet – Øyer «budsjettvinner» med 14,3 mill (5,1%) 
Formannskapsmøte 16.10.2018 – økonomi og budsjett.  
 
Kl 8.30 – 9.30 Rullering av regional næringsplan v/Erik Haagensen og Henning Holmbakken 
 
 
Orienteringssaker 
Klubbhus Øyer/Tretten idrettsforening – status bygging av nytt klubbhus v/Tor Formo og Jan 
Erik Fossheim. Søknad til kommunen om direkte tilskudd og forskuttering vil komme i 
nærmeste fremtid. 
 
Prosess mot ny E6 – orientering v/ordfører Brit K. Lundgård  – Nye Veier vil orientere om 
planer for strekningen  Storhove- Øyer sentrum i kommunestyremøtet den 25.10.2018. 
 
Status Sølvskottberget v/rådmann Ådne Bakke  – invitere Heimta til møte med 
administrasjonen for dialog. ROS-analyse foreløpig rapport utsatt inntil videre. 
 
Framdrift ombygging av ny kommunestyresal v/rådmann Ådne Bakke. 
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Tilsyn ulovlighetsoppføring gjerder – status etter kontroll/tilsyn v/tilsynsleder Synne Graue 
Emmerhoff. 182 vedtak sendt ut med klagefrist 3 uker. Synne vurderer hvilke klager som må 
opp i Kommunal klagenemnd og hvilke saker som kan sendes direkte til fylkesmannen. 
 
Serveringsbevilling gardsturisme – orientering om serveringsbevilling v/Laila Odden. 
 
Referatsaker 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

90/18 18/2234     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL 

UTVIDET INTERNTRANSPORT I HAFJELL  
  

 
91/18 18/2165     
  INNKJØPSSTRATEGI ØYER KOMMUNE    
 
92/18 18/2174     
  ANSKAFFELSE OG DRIFT AV ØYER KOMMUNES IKT - UTSTYR    
 
93/18 18/2251     
  GUDBRANDSDALSTING - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT 

FOR OPPOSISJONEN  
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90/18   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL UTVIDET INTERNTRANSPORT I 
HAFJELL   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1) Det gis et tilskudd på kr. 120.000,- til skibuss for 2019. 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: 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 
«Det gis et tilskudd på kr. 120.000,- til skibuss for 2019. Kr 100.000,- tas fra næringsfond 
med statlig påfyll og kr 20.000,- tas fra kommunens budsjett. Avtalen gjelder for perioden 
2019-2021». 
 
Ordførerens endringsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1) Det gis et tilskudd på kr. 120.000,- til skibuss for 2019. Kr 100.000,- tas fra næringsfond 

med statlig påfyll og kr 20.000,- tas fra kommunes budsjett. Avtalen gjelder for perioden 
2019-2021. 
 

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. 

 
 

 

 

 

 



 

  

 Side 5 av 6 

 

91/18   
INNKJØPSSTRATEGI ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar innkjøpsstrategi, datert 01.10.2018. 
2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om innkjøpsreglement og -rutiner 

innen utgangen av 2018. 
3. Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et lokalt og levedyktig 

næringsliv, og for at små og mellomstore bedrifter er konkurransedyktige innenfor de 
rammer anskaffelsesregelverket tillater. For å støtte opp om dette ber kommunestyret 
om at følgende tiltak blir fulgt opp der det er faglig og praktisk mulig:  

a. oppdeling av anskaffelser i delkontrakter (kap 7)  
b. praktisering av de tre tilretteleggingspunktene for i størst mulig grad å sette 

lokale leverandører i stand til å delta i konkurranser om levering av varer og 
tjenester i kommunen (kap 9). 

Oppfølgingen rapporteres til kommunestyret i årsmeldingen for hvert enkelt år, første 
gang for 2019.  

4. Kommunestyret ber om at seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter 
innarbeides i kommunens innkjøpsregelverk umiddelbart etter at de er avstemt mot 
gjeldende regelverk, jmfr kapitel 4.2. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar innkjøpsstrategi, datert 01.10.2018. 
2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om innkjøpsreglement og -rutiner 

innen utgangen av 2018. 
3. Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et lokalt og levedyktig 

næringsliv, og for at små og mellomstore bedrifter er konkurransedyktige innenfor de 
rammer anskaffelsesregelverket tillater. For å støtte opp om dette ber kommunestyret 
om at følgende tiltak blir fulgt opp der det er faglig og praktisk mulig:  

a. oppdeling av anskaffelser i delkontrakter (kap 7)  
b. praktisering av de tre tilretteleggingspunktene for i størst mulig grad å sette 

lokale leverandører i stand til å delta i konkurranser om levering av varer og 
tjenester i kommunen (kap 9). 

Oppfølgingen rapporteres til kommunestyret i årsmeldingen for hvert enkelt år, første 
gang for 2019.  

4. Kommunestyret ber om at seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter 
innarbeides i kommunens innkjøpsregelverk umiddelbart etter at de er avstemt mot 
gjeldende regelverk, jmfr kapitel 4.2. 
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92/18   
ANSKAFFELSE OG DRIFT AV ØYER KOMMUNES IKT - UTSTYR   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at det skal foretas en uavhengig benchmark av Ikomm AS når ny driftsavtale 
er signert. Dette søkes gjennomført i samarbeid med øvrige eierkommuner. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Det forutsettes at driftsavtalen har en varighet på 2 år». 
 
Ordførernes tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at det skal foretas en uavhengig benchmark av Ikomm AS når ny driftsavtale 
er signert. Dette søkes gjennomført i samarbeid med øvrige eierkommuner. Det forutsettes at 
driftsavtalen har en varighet på 2 år. 
 
 

93/18   
GUDBRANDSDALSTING - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT FOR OPPOSISJONEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret velger følgende representant fra opposisjonen som kommunens 
representant i Gudbrandsdalstinget ved siden av ordfører: 
 
…………………………………………… med ……………………………… som vararepresentant. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag på vegne av opposisjonen: 
«Steinar Grimsrud (SP) med Stein Plukkerud (SP) som vararepresentant». 
Opposisjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret velger følgende representant fra opposisjonen som kommunens 
representant i Gudbrandsdalstinget ved siden av ordfører: 
 
Steinar Grimsrud (SP) med Stein Plukkerud (SP) som vararepresentant. 
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