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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte under sak 70/19. 
Økonomisjef Anne H Jorde møtte under sak 72/19 og sak 73/19. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordføreren ønsker å ta med orienteringssaker/drøftingssaker som ikke er ført på sakslista. 
Enstemmig vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 13.08.2019. 
 
 
Orienteringssaker/Drøftingssaker: 

 Opplandstrafikk – arbeid med rutetilbudet fram til 2032. 
 

 Utbygging E6 gjennom Øyer: 
Ordføreren orienterte om framdriften. 
Anita Lerfald Vedum orienterte om utbyggingen og arealutnyttelsen. 
Ordføreren orienterte om at Øyer AP ville invitere de andre politiske partiene til et 
felles arbeidsmøte, før fristen for å gi innspill til administrasjon.  
 
 



 
 

 Side 2 av 11

 
 Opplæring av nytt kommunestyre. 

 
 Miljøkriminalitet i Hafjell v/Synne Graue Emmerhoff – 4-5 tonn husdyrgjødsel spredd 

utover et areal på 140 mål. Sak til kommunestyret 26.09.2019. 
 

 Barnevernet beskylt for korrupsjon – politianmeldelse. 
 

 Reglement for ungdomsrådet – forankret i formannskapet. Formannskapet benyttet § 
13 Hasteparagrafen og vedtok saksutvalgets forslag, slik at skolene kan starte på 
valgene til ungdomsrådet. Referatsak i kommunestyret 26.09.2019. 

 
 Orientering om innkjøp av Ipader til nytt kommunestyre. 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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80/19 19/1582     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD 

TIL ETABLERING AV SYSTUE  
SØKER: RAHIMEH AHMADI 
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70/19   
EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
 
Behandling: 
Kort innledning med spørsmål fra ordfører. Rådmannen og kommunalsjef Frode Fossbakken 
svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
 
 
71/19   
HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM 
KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 
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72/19   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å dekke 
rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
 
Behandling: 
Ordføreren la fram følgende tilleggsforslag: 
«Rådmannen gis fullmakt til å gi Flåtåmovegen på Tretten kr 30.000,- i tilskudd til vedlikehold 
av vegen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet».  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å dekke 
rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
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Rådmannen gis fullmakt til å gi Flåtåmovegen på Tretten kr 30.000,- i tilskudd til vedlikehold 
av vegen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som settes ned fra  
Kr 34 469 792 til kr 34 439 792. 
 
 
73/19   
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: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (3 AP, 1 H) mot 3 stemmer (2 SP, 1 SV). 
 
 
Formannskapets 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.  
 
 
74/19   
FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Alt 1: 
Kommunestyret vedtar å avslutte arbeidet med å bygge fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten 
sentrum opp mot Aurvoll skole. 
 
Alt. 2:  
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler til 
dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp mot 
Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om dette.  
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Øyer SP og Øyer SV fremmet følgende tilleggspunkt til alternativ 2: 
«Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en entrepriseform som i størst mulig grad 
sikrer mot kostnadssprekk». 
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Ordfører fremmet følgende presisering i alternativ 2: 
«Rådmannen bes om å fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% 
finansiering». 
 
Rådmannens forslag til alternativ 1 falt med 7 stemmer (3 AP, 2 SP, 1 H, 1 SV). 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggspunkt til alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens presisering i alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler til 
dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp mot 
Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% finansiering. 
 
Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en entrepriseform som i størst mulig grad 
sikrer mot kostnadssprekk. 
 
 
75/19   
TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet legger Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 ut til offentlig 
ettersyn med 6 ukers innspillsfrist.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet legger Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023 ut til offentlig 
ettersyn med 6 ukers innspillsfrist.  
 
 
76/19   
SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN)   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
 
 
77/19   
TV-AKSJONEN 2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til CAREs arbeid for å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 55.000,- til kr 30.000,-. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til CAREs arbeid for å 
skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 55.000,- til kr 30.000,-. 
 
 
78/19   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KRAFTTAK FOR GRØNN VEKST  
SØKER: SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark m/samarbeidspartnere gis et tilskudd på kr. 25.000,-. 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: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark m/samarbeidspartnere gis et tilskudd på kr. 25.000,-. 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. 

 
 
79/19   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV 
SNEKKERBEDRIFT   
SØKER: TERJE MIDTLI 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Terje Midtli gis et tilskudd på 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: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som tidligere arbeidsgiver til søker. 
Formannskapet vurderte Stein Plukkerud som habil under behandlingen av saken. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Terje Midtli gis et tilskudd på 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. 
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80/19   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - TILSKUDD TIL ETABLERING AV 
SYSTUE   
SØKER: RAHIMEH AHMADI 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

1. Rahimeh Ahmadi gis et tilskudd på kr. 31.000,-. 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: 
Formannskapet presiserer viktigheten av at Rahimeh Ahmadi gis veiledning og oppfølging til 
praktisk drift. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Rahimeh Ahmadi gis et tilskudd på kr. 31.000,-. 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. 

 
 
 


