
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - Samfunnssalen     
Møtedato: 11.06.2019 Tid: 09:30 – 13:30 
 
 
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 Forfall 
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem 
Varamedlem 

Steinar Grimsrud 
Arnfinn Gillebo 

 

 
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken, kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef 
Annikken Reitan Borgestrand og økonomisjef Anne H Jorde møtte. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 14.05.2019. 
 
Orientering: 
Kl 13.00 – Organisasjonen Frivillighet Norge v/Bjørn Lindstad 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Tilstandsrapport barnevern 
 Øyer fjellstyre – innført endring i fiskeregler i Øyer kommune. Arne Finn Brekke vil 

orientere i kommunestyret 20.06.2019. 
 Foreløpig evaluering legevaktordningen 
 Byggetillatelse – Franz Erik Kvam 
 Kulturuke i Øyer prestegård 
 Lyntogforum  

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

52/19 19/929    
  SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER 

SØKER: HERLIG FILM &TV  
  

 
53/19 19/1088     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYTT 

LYDANLEGG PÅ STAVSPLASSEN  
SØKER: STAVSPLASSEN SA 

  

 
54/19 19/1087     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BYGGING 

AV SPEAKERTÅRN PÅ STAVSPLASSEN  
SØKER: STAVSPLASSEN SA 

  

 
55/19 19/567     
  SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV NY PROFILERING OG 

LEASING AV EL-BIL - 2.GANGS BEHANDLING  
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE & RESTAURANT ANS 

  

 
56/19 19/1054     
  RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT    
 
57/19 19/1093     
  REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN 

- STRATEGI OG HANDLINGSPLAN  
  

 
58/19 19/981     
  TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE    
 
59/19 19/1030     
  SMITTEVERNPLAN 2019    
 
60/19 19/932     
  HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER    
 
61/19 19/964     
  PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING    
 
62/19 19/603     
  SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018    
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63/19 19/390     
  ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  - GODKJENNING 

AV SAMARBEIDS- OG DRIFTSAVTALE  
  

 
64/19 19/1084     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020    
 
65/19 19/1092     
  REFERATSAK TIL FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE I JUNI - 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID  
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52/19   
SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Herlig Film & TV om kr 100.00,- avslås. 
 
Behandling: 
Saksfremlegget er unntatt offentligheten etter søkers ønske. Rådmannen opphever 
graderingen. Ordføreren fremmet forslag om at saken ikke unntas offentligheten og at møtet 
ikke lukkes. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Herlig Film & TV om kr 100.00,- avslås. 
 
 
53/19   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYTT LYDANLEGG PÅ 
STAVSPLASSEN   
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr. 100.000,- til nytt lydanlegg. 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) hadde stilt spørsmål om hvor stor andel Øyer kommune har i 
Stavsplassen SA. Oversikt som viser at Øyer kommunes andel er på 67,95% ble lagt fram i 
møtet. 
 
Oversikt over Øyer kommunes økonomiske engasjement overfor Stavsplassen SA 2009-2018 
er sendt formannskapets medlemmer i forkant av møtet. 
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Mari Botterud (H) reiste spørsmål om sin habilitet som andelseier i Stavsplassen SA. Mari 
Botterud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Mari Botterud erklæres inhabil. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 50.000,- til nytt lydanlegg. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll. 

 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Roar Øiens endringsforslag til 
punkt 1 ble Roar Øiens endringsforslag vedtatt med 4 stemmer (2 AP, 1 H, 1 KrF) mot 2 
stemmer (1 SP, 1 SV). 
 
 
Vedtak: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 50.000,- til nytt lydanlegg. 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. 

 
 
54/19   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - BYGGING AV SPEAKERTÅRN PÅ 
STAVSPLASSEN  SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Stavsplassen SA til bygging av speakertårn avslås. 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) erklæres inhabil som andelseier i Stavsplassen SA som i sak 53/19. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Stavsplassen SA til bygging av speakertårn avslås. 
 
Mari Botterud tiltrådte. 
 
 
55/19   
SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING AV NY PROFILERING OG LEASING AV EL-BIL - 2.GANGS 
BEHANDLING   
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE & RESTAURANT ANS 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Pizza Drive ANS gis et tilskudd på kr. 50.000,- til profileringsarbeid (jfr. søknad) 
og innskudd til å lease El-biler. 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: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 
«Hafjell Pizza Drive ANS gis et tilskudd på kr. 50.000,- til profileringsarbeid (jfr. søknad). 
Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll». 
 
Arne Finn Brekkes endringsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt endring i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hafjell Pizza Drive ANS gis et tilskudd på kr. 50.000,- til profileringsarbeid (jfr. søknad). 
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. 

 
 
56/19   
RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell og Kvitfjell nasjonalanlegg, herunder 
konkret planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anleggene. 

 
Behandling: 
 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag: 
«……. Og Kvitfjell ……..strykes» 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende endringsforslag: 
«…….Hafjell som arena….» 
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Ordførerens endringsforslag og Roar Øiens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell som arena, herunder konkret 
planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anlegget. 

 
 
57/19   
REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG 
HANDLINGSPLAN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2019-
2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 
i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i sammenheng 
med budsjettprosessen i de tre kommunene 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) stilte spørsmål om det under Innsatsområder Økonomisk/sosial bærekraft 
kulepunkt 2 skal endres til: Bygge merkevaren Lillehammer og Gudbrandsdal. 
Dette undersøkes til behandlingen i kommunestyret den 20.06.2019. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2019-
2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 
i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i sammenheng 
med budsjettprosessen i de tre kommunene. 
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58/19   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
 
 
59/19   
SMITTEVERNPLAN 2019   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
 
 
 
60/19   
HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
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61/19   
PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
 
 
62/19   
SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr, mot bevilget 11,9 millioner 
kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samlet et 
mindreforbruk på kr 16 000.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr, mot bevilget 11,9 millioner 
kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samlet et 
mindreforbruk på kr 16 000.  
 
 
63/19   
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  - GODKJENNING AV SAMARBEIDS- OG 
DRIFTSAVTALE   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam Sør-
Gudbrandsdalen til rådmannen. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam Sør-
Gudbrandsdalen til rådmannen. 
 
 
64/19   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir Lillehammer skiklubb et tilskudd på kr 250 000 til å arrangere ski 
NM 2020.  

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
 

Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende 
presisering: 
«Formannskapet er positive til søknaden, men vil ikke ta stilling til selve bevilgningen før det 
foreligger et budsjett og det er avklart hvordan organisasjonskomiteen er sammensatt». 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende presisering: 
«Formannskapet er positive til søknaden, men vil ikke ta stilling til selve bevilgningen før det 
foreligger et budsjett og det er avklart hvordan organisasjonskomiteen er sammensatt». 
 
 
65/19   
REFERATSAK TIL FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE I JUNI - INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 


