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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 10.04.2018 Tid: 08:30 – 12:15 

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

Steinar Grimsrud 
Arnfinn Gillebo 
Laila A. Jonassen Skåden 

 
 
Sak 32/18 

 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken møtte under sak 30/18, sak 31/18, sak 32/18 og sak 
33/18. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
 
Orienteringer: 
Rådmann Ådne Bakke: 

 Kommunebarometeret – 46% av nøkkeltallene økt siste år (foreløpige tall) 

 Planstrategi – rådmannen gis fullmakt til å lage felles plan (livsløpsplan) for sektorene 
oppvekst/helse og omsorg/familie og inkludering 

 Salg/kjøp av arealer – rådmannen gis fullmakt til å skrive en felles sak for kjøp og salg 
av mindre arealer  

 Romdisponering – rådmannen gis fullmakt til omdisponering av rom i forbindelse 
med de ledige lokalene ved legesenteret i Øyer 

 Orgel til Øyer kirke – rådmannen kommer tilbake med sak om tilskudd til orgel 
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Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Skatteinngang 1.kvartal 2018 – foreløpig prognose 1 mill opp fra 2017. 

 Gudbrandsdalsting – ordførermøte 11.04.2018 – 9 saker bla valg 

 Årsmøter – bla GE A/S og Eidsiva (12.04.2018) 

 Statssekretær Tommy Nipe Skjervold, Samferdselsdepartementet besøker Øyer  
30.04.2018 – invitasjon kommer 

 Fakkelmannen – mindretallets krav om at saken settes på dagsorden – orientering 
om status i saken 

 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Medlem i fylkeskommunal komite for TV-aksjonen 2018 

 Spørsmål om deltakelse på seminar i Fjellnettverket  

 Etterspør byggeregnskap for Øyer Helsehus fra byggekomiteen leder 
 
 
Spørsmål: 

 Arnfinn Gillebo (KrF) ba om en orientering /status vedr framdrift flomarbeid i Øyer 
kommune – bekymring fra beboere. Rådmannen orienterte og kommer tilbake til 
saken i kommunestyremøtet den 19.april 

 Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om NVEs svar vedr framdrift flomarbeid 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

30/18 18/557     
  NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING    
 
31/18 18/733     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: ANNE BRAASTAD LIE 
  

 
32/18 18/527     
  SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: HAFJELL ARRANGEMENT SUS 
  

 
33/18 18/751     
  TILSKUDD TIL BREIBANDSPROSJEKTET 2018-2020    
 
34/18 18/754     
  REFERATER - FSK 10.04.2018    
 
35/18 18/287 Unntatt offentlig ofl §13    
  KULTURPRISEN 2018    
 
36/18 18/774     
  HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT 

NYE OPPGAVER TIL FYLKESKOMMUNENE  
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30/18   
NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene. 
 
Behandling: 
Reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene omarbeides med 
omforente innspill fra formannskapet. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Tildelt støtte må brukes innen ett år fra vedtaksdato. Det kan søkes om utsettelse på inntil 
ett år». Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med omforente innspill og ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene omarbeides med 
omforente innspill og vedtatte forslag fra formannskapet. 
 
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene. 
 
 

31/18   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: ANNE BRAASTAD LIE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Anne Braastad Lie med et tilskudd på kr 50.000,- fra næringsfond 

med kommunale midler, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av 
prosjektets utgifter.  

 
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: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Anne Braastad Lie med et tilskudd på kr 50.000,- fra næringsfond 

med kommunale midler, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av 
prosjektets utgifter.  

 
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.  

 
 

32/18   
SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: HAFJELL ARRANGEMENT SUS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Arrangement SUS gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond 
med kommunale midler. 
 

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) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 2 ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Laila A. Jonassen Skåden (SP) tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hafjell Arrangement SUS gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond 
med kommunale midler. 
 

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. 
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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.  
 

Laila A. Jonassen Skåden fratrådte. Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 

33/18   
TILSKUDD TIL BREIBANDSPROSJEKTET 2018-2020   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Det ytes et tilskudd på kr. 30.000,- fra Øyer kommune til Breibandsprosjektet i 

Lillehammer-regionen. 

2. Tilskuddet bevilges fra næringsfond med kommunale midler. 

 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Det ytes et tilskudd på kr. 30.000,- fra Øyer kommune til Breibandsprosjektet i 

Lillehammer-regionen. 

2. Tilskuddet bevilges fra næringsfond med kommunale midler. 

 
 

34/18   
REFERATER - FSK 10.04.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 

 

35/18 Unntatt offentlig ofl §13  
KULTURPRISEN 2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Møtet lukket.  
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Forslag om at ………………. tildeles kulturprisen 2018 ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av komite for utdeling av kulturprisen 2018: 

- Varaordfører Mari Botterud 
- Leder for sektor kultur og fritid Frode Fossbakken 
- Arnfinn Gillebo 

 
Møtet åpnet. 
 
Vedtak: 
Kulturprisvinneren 2018 vil bli offentliggjort så snart vedkommende har blitt informert. 
 
Utdelingen av kulturprisen vil foretas av ordføreren etter forslag fra komiteen. 
 
 

36/18   
HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT NYE OPPGAVER TIL 
FYLKESKOMMUNENE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 

 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de 
store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et 
virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i 
dag.   

 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten 
kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   
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 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 

 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de 
store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et 
virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i 
dag.   

 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten 
kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   
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 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
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