
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Hammer hotell Lillehammer     
Møtedato: 12.02.2019 Tid: 09:00 – 13:45 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall fra kl 10.30 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro Forfall 
Varamedlem Steinar Grimsrud  
Varamedlem Arnfinn Gillebo Møtte fra kl 11.00 
 
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte under behandling av sak 10/19, sak 11/19,  
sak 12/19 og sak 13/19. Økonomisjef Anne H Jorde møtte under behandlingen av sak 14/19, 
sak 15/19, sak 16/19, sak 17/19 og sak 18/19. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) deltok i felles formannskapsmøte fra kl 09.00 – 10.30. I ordinært 
formannskap fra kl 11.00 møtte Arnfinn Gillebo (KrF) som vara. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 15.01.2019. 
 
Orienteringer: 
Rådmann Ådne Bakke og økonomisjef Anne H Jorde: 
Nye og gode rutiner i økonomiarbeidet viser resultater i regnskapsavslutningen for 2018. Det 
ligger an til mindreforbruk opp mot 3% av netto driftsresultat.  
 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

10/19 19/47     
  NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID    
 
11/19 18/46     
  HELHETLIG ROS 2019 FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-

ØYER 
  

 
12/19 18/2017     
  SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER 

KOMMUNE  
  

 
13/19 19/194     
  PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT    
 
14/19 19/166     
  INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
 
15/19 19/192     
  RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER    
 
16/19 19/209     
  PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE    
 
17/19 19/235     
  EMISJON HAFJELL IDRETT AS    
 
18/19 19/94     
  REFERATER - FSK 12.02.2019    
 
19/19 19/294     
  SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK 

FOTBALLAG VED ØYER UNGDOMSSKOLE  
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10/19   
NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 
2019.  

3. (Det henvises til saksutredningen, siste avsnitt: Til drøfting i felles 
formannskapsmøte). 

Behandling: 
Rådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Punkt 2: 
Siste setning (Frist for utkast til første versjon av handlingsdelen er 1. juni 2019) strykes. 
 
Ordførerens forslag til endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 3: 
«Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som rådmennene 
spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa bidrar til planlegging av 
neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal utrede kost/nytte eventuelt 
demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi eventuelt utvider til nye samarbeid». 
 
Ordførerens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. 

3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som 
rådmennene spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa 
bidrar til planlegging av neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal 
utrede kost/nytte eventuelt demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi 
eventuelt utvider til nye samarbeid. 
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11/19   
HELHETLIG ROS 2019  FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-ØYER 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
 
12/19   
SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 

kommunene i Hedmark og Oppland.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det 

oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 
 

 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken svarte på spørsmål. 
Ordfører fremmet forslag om at ……..kommunene i Hedmark og Oppland i punkt 1 endres til 
……kommunene i opptaksområdet. 
 
Rådmannens forslag med foreslått endring i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og 

kommunene i opptaksområdet.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det 

oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene. 
 

 
 
13/19   
PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
 
14/19   
INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
 
Behandling: 
Formannskapet ber administrasjonen følge opp vedtak fra KST-sak 98/18 punkt 3, 25.10.2018: 
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. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
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15/19   
RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
16/19   
PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 
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3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
 
17/19   
EMISJON HAFJELL IDRETT AS   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med  
kr 70 000, forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende 
eierandeler opprettholdes.   

2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med  

kr 70 000, forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende 
eierandeler opprettholdes.   

 
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement. 
 
 
18/19   
REFERATER - FSK 12.02.2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
19/19   
SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED ØYER 
UNGDOMSSKOLE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to  
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole. 

2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to  
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole. 

2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet. 

 
 


