
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 13.02.2018 Tid: 11:30 – 14:00 

 
 
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  
Varamedlem Steinar Grimsrud  
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken møtte under sak 16/18. 
Leder for Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen Carl Olav Holen og 
jordbruksrådgjevar Øystein Jorde møtte under sak 19/18. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Bestillinger til administrasjonen: 
Retningslinjer for bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond revideres med særlig 
vekt på investeringstiltak. 
 
 
Orienteringer: 
Kl 12.00 – 12.30 Eiendomsskatten v/ Helene Bjørge og leder for sakkyndig nemnd for 
eiendomsskattesaker Ottar Moe. 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Refererte fra dagens møte i Planforum 

 Kommunestyremøtet 22.02.2018 avlyses 
 
Rådmann Ådne Bakke: 

 Det ligger an til et pent årsresultat for 2017 
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Drøftingssaker: 
TV-aksjonen 2018 og Stavsmarten 2018: 
Ordføreren foreslo at det opprettes en aksjonskomite med 7 medlemmer for planlegging av 
arrangementene.  Dette kommer som egen sak til politisk behandling i formannskap og 
kommunestyre i mars 2018. 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

14/18 18/287     
  KULTURPRISEN 2018 FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER   
 
15/18 18/339     
  VM I PARABOB SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE   
 
16/18 18/75     
  SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

VEDRØRENDE CADILLAC DINER  
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS 

  

 
17/18 18/187     
  UTREDNING MÅLTID I SKOLEN    
 
18/18 18/312     
  HØRING: GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET I 2019 OG STORTINGSVALGET I 2021  
  

 
19/18 18/349     
  PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN 

LANDBRUK - OPPSTART AV PLANARBEIDET  
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14/18   
KULTURPRISEN 2018 FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris til etterretning.  
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende endringsforslag til punkt 5 i Retningslinjer for Øyer 
kommunes kulturpris: 
«Kulturkontoret planlegger og forestår prisutdelingen i samarbeid med 2-3 fra 
formannskapet og gjerne i samarbeide med frivillige foreninger som prisvinneren har 
tilknytning til. 
 
Steinar Grimsrud (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i Retningslinjer for Øyer 
kommunes kulturpris: 
«Øyer kommune kan hvert annet år dele ut en kulturpris innenfor rammen av årets 
bevilgning til formålet. Prisen består for tiden av en gave på kr 10.000,- samt diplom og 
blomster». 
 
Steinar Grimsruds endringsforslag til punkt 1 og Mari Botteruds endringsforslag til punkt 5 i 
Retningslinjer for Øyer kommunes kulturpris ble enstemmig vedtatt. 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
«Kommunestyret tar nye retningslinjer med vedtatte endringer for Øyer kommunes 
kulturpris til etterretning.  De nye retningslinjene  for Øyer kommunes kulturpris trer i kraft 
fra 01.01.2019». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer med vedtatte endringer for Øyer kommunes 
kulturpris til etterretning.  De nye retningslinjene for Øyer kommunes kulturpris trer i kraft 
fra 01.01.2019. 
 
 
15/18   
VM I PARABOB  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet bevilger kr. 10 000 til mottakelse under VM i Parabob 9.3.18. Tilskuddet 

dekkes over formannskapets særskilte konto, som settes ned fra kr. 75 000 til kr. 65 000 
 
2. Følgende budsjettjustering vedtas: 
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Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200 – 5030 – 3804 10 000   

Formannskapets 
særskilte konto 

14901-1000-1001   10 000 

Til sammen   10 000 10 000 

 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende endringsforslag: 
«Formannskapet bevilger kr 10 000,- til mottakelse under VM i Parabob 9.3.18. Tilskuddet 
dekkes av midler fra kommunalt næringsfond». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Mari Botteruds forslag ble Mari 
Botteruds forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr 10 000,- til mottakelse under VM i Parabob 9.3.18. Tilskuddet 
dekkes av midler fra kommunalt næringsfond. 
 
 
16/18   
SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND VEDRØRENDE CADILLAC DINER  
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Kongsvegen 1659 AS gis et tilskudd på kr. 120.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll.  
 

2. Det forutsettes at det inngås en langsiktig husleieavtale mellom Kongsvegen 1659 AS 
og Trond Bjerkestuen på 10 år. 

 
3. 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. 

 
4. 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: 
Roar Øien (H) fremmet følgende alternative forslag til punkt 1: 
«Søknad fra Kongsvegen 1659 AS gis et tilskudd på kr 60.000,-. Midlene tas fra næringsfond 
med statlig påfyll». 
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Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Roar Øiens forslag til punkt 1 ble 
Roar Øiens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til punkt 2-4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Søknad fra Kongsvegen 1659 AS gis et tilskudd på kr 60.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll.  
 

2. Det forutsettes at det inngås en langsiktig husleieavtale mellom Kongsvegen 1659 AS 
og Trond Bjerkestuen på 10 år. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
 
17/18   
UTREDNING MÅLTID I SKOLEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret velger alternativ II b, måltid i skolen lokalt tilberedt på den enkelte 
skole og kjøp av nødvendig utstyr.  

2. Storhusholdningsutstyr til sammen kr 883.000 dekkes ved tilleggsbevilgning på 
investeringsbudsjettet for 2018 og dekkes ved låneopptak. 

3. Kommunestyret vedtar at ordningen trer i kraft fra 1. januar 2019 og at den innføres 
for ………… dager pr uke. Driftsmessige konsekvenser avklares i budsjettbehandlingen 
for 2019.   

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Formannskapet er positive til ordningen, men trenger nærmere utredning av enkelte 

usikkerhetsfaktorer. Saken sendes tilbake til administrasjon for videre utredning.  

Disse punktene bes utredet og vurdert nærmere:  

Investeringer i utstyr-  

Spørsmål: Kan det være mulig å anskaffe brukt utstyr, hvilke kostnader vil da påløpe? Vil det 

være noe til hinder for at en kjøper brukt utstyr.  
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Det er usikkerhet om kostnadene knyttet til installering av utstyret på hver skole (elektriker, 

rørlegger, ventilasjon, m.v. )-  Ligger dette inne i summer som er beregnet eller hva vil dette 

koste? 

Vil det være samme kostnad om en kjøper nytt eller brukt? 

Vurder bruk av skolene til andre formål, vil slik utstyr bidra til økt bruk? 

Gjennomføring av måltid i skolen 

- Det utredes videre hvordan Måltid i skolen kan innføres og gjennomføres innen gitte 

økonomiske ramme. Vi bør starte i det små for å høste erfaringer, samt være villige til å 

justeringer når erfaringer er høstet.  Dette er en type utviklingsprosjekt der den videre 

utredningen bør angi nærmere hvordan vi kan bygge ut ordningen etter hvert. Og mer 

konkret hvordan ordningen skal fungere ved den enkelte skole.  

- Vi legger følgende forutsetninger til grunn: Tillaging og servering av mat skal være i tråd 

med Mattilsynets krav og regler. Det skal lages et opplegg for de som har allergier eller 

andre hensyn som skal ivaretas.  

- Ressursbruken av tilsatt arbeidskraft på hver skole er tenkt å være grunnbemanningen i 

ordningen, men vi skal vurdere bruk av de som trenger arbeidstrening i samarbeid med 

NAV, bruk av de som trenger arbeidstrening i forbindelse med integrering, samarbeid 

med voksenopplæringen, samarbeid med frivilligheten, samarbeid med pensjonister og 

andre grupper som trenger sosial kontakt og noen å dele et måltid mat med m.v.  

Frivilligheten, arbeidstrening mm skal ikke erstatte arbeidskraften på hver skole, men 

komme i tillegg til. Det utredes og avklares på hvem som kan bidra, hva de kan bidra 

med og når. Det bør synligjøres en type arbeids-/vaktplan på hver skole.  

- På Øyer ungdomskole er det i gang et prosjekt på utvidet skoledag, der serveres det 

måltid før utvidet skoledag begynner. Erfaringer herfra vil være veldig nyttig å få frem. 

Det må og vurderes hva og hvordan dette kan samordnes.   

- Forankring og informasjon før iverksetting, det utredes og arbeides videre med 

forankring av forslaget bla. På skolene, hos foreldrene og andre grupper.   

 

I vår første bestilling la vi et varmt måltid til grunn. Vi mener ikke med måltid i skolen at det 

må være varm mat hver dag, men det skal fremgå av en ukes-/ eller månedsmeny hvilke 

måltider som serveres den enkelte dag. Målet er at alle barn skal ha muligheten til hver dag 

å få servert et måltid som de blir mette av».  

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet er positive til ordningen, men trenger nærmere utredning av enkelte 

usikkerhetsfaktorer. Saken sendes tilbake til administrasjon for videre utredning.  

Disse punktene bes utredet og vurdert nærmere:  
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Investeringer i utstyr-  

Spørsmål: Kan det være mulig å anskaffe brukt utstyr, hvilke kostnader vil da påløpe? Vil det 

være noe til hinder for at en kjøper brukt utstyr.  

Det er usikkerhet om kostnadene knyttet til installering av utstyret på hver skole (elektriker, 

rørlegger, ventilasjon, m.v. )-  Ligger dette inne i summer som er beregnet eller hva vil dette 

koste? 

Vil det være samme kostnad om en kjøper nytt eller brukt? 

Vurder bruk av skolene til andre formål, vil slik utstyr bidra til økt bruk? 

Gjennomføring av måltid i skolen 

- Det utredes videre hvordan Måltid i skolen kan innføres og gjennomføres innen gitte 

økonomiske ramme. Vi bør starte i det små for å høste erfaringer, samt være villige til å 

justeringer når erfaringer er høstet.  Dette er en type utviklingsprosjekt der den videre 

utredningen bør angi nærmere hvordan vi kan bygge ut ordningen etter hvert. Og mer 

konkret hvordan ordningen skal fungere ved den enkelte skole.  

- Vi legger følgende forutsetninger til grunn: Tillaging og servering av mat skal være i tråd 

med Mattilsynets krav og regler. Det skal lages et opplegg for de som har allergier eller 

andre hensyn som skal ivaretas.  

- Ressursbruken av tilsatt arbeidskraft på hver skole er tenkt å være grunnbemanningen i 

ordningen, men vi skal vurdere bruk av de som trenger arbeidstrening i samarbeid med 

NAV, bruk av de som trenger arbeidstrening i forbindelse med integrering, samarbeid 

med voksenopplæringen, samarbeid med frivilligheten, samarbeid med pensjonister og 

andre grupper som trenger sosial kontakt og noen å dele et måltid mat med m.v.  

Frivilligheten, arbeidstrening mm skal ikke erstatte arbeidskraften på hver skole, men 

komme i tillegg til. Det utredes og avklares på hvem som kan bidra, hva de kan bidra 

med og når. Det bør synligjøres en type arbeids-/vaktplan på hver skole.  

- På Øyer ungdomskole er det i gang et prosjekt på utvidet skoledag, der serveres det 

måltid før utvidet skoledag begynner. Erfaringer herfra vil være veldig nyttig å få frem. 

Det må og vurderes hva og hvordan dette kan samordnes.   

- Forankring og informasjon før iverksetting, det utredes og arbeides videre med 

forankring av forslaget bla. På skolene, hos foreldrene og andre grupper.   

 

I vår første bestilling la vi et varmt måltid til grunn. Vi mener ikke med måltid i skolen at det 

må være varm mat hver dag, men det skal fremgå av en ukes-/ eller månedsmeny hvilke 

måltider som serveres den enkelte dag. Målet er at alle barn skal ha muligheten til hver dag 

å få servert et måltid som de blir mette av.  
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18/18   
HØRING: GJENNOMFØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2019 OG 
STORTINGSVALGET I 2021   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret støtter departementets forslag til gjennomføring av fylkestings- og 

kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019. 
 
2. Kommunestyret ser utfordringer med den foreslåtte gjennomføringen av stortingsvalget 

2021, men støtter å avvente valglovutvalgets innstilling før valgordningen endres.   
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende alternative forslag: 
«Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til gjennomføring av fylkestingsvalget 
og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019.  
Øyer kommunestyret mener at det ved valget i 2019 skal benyttes de to opprinnelige 

valgdistriktene/ fylkene ved valget til første felles fylkesting. To valgdistrikter vil gjelde ved 

Stortingsvalget i 2021.  

Ved å opprettholde fylkene som valgdistriktene forventes det at dette bedre sikrer bredden 
i sammensetningen av det første felles fylkestinget. Fordeling av antall mandater til felles 
fylkesting mellom de to valgdistriktene, fordeles etter folketall». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Høringsfristen er satt til onsdag 14.02.2018. Kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i 
haste-saker: 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, 
et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker 
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 
dettes neste møte. 

 
 
Vedtak: 
Kommunestyret støtter ikke departementets forslag til gjennomføring av fylkestingsvalget 
og kommunevalget i de sammenslåtte enhetene i 2019.  
Øyer kommunestyret mener at det ved valget i 2019 skal benyttes de to opprinnelige 

valgdistriktene/ fylkene ved valget til første felles fylkesting. To valgdistrikter vil gjelde ved 

Stortingsvalget i 2021.  

Ved å opprettholde fylkene som valgdistriktene forventes det at dette bedre sikrer bredden 
i sammensetningen av det første felles fylkestinget. Fordeling av antall mandater til felles 
fylkesting mellom de to valgdistriktene, fordeles etter folketall. 
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Hastevedtak foretatt i henhold til kommuneloven § 13. Høringssvar sendes på 
regjeringen.no 14.02.2018 og refereres i kommunestyret 22.03.2018. 
 
 
19/18   
PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK - OPPSTART AV 
PLANARBEIDET   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 

2. Planen utarbeides som en temaplan 
3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 

grunn for arbeidet med rullering av planen. 
 
Behandling: 
Leder for landbrukskontoret for Lillehammer-regionen Carl Olav Holen orienterte og svarte 
på spørsmål. 
 
Innspill til temaer m.v. til arbeidet sendes løpende til landbrukskontoret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 

2. Planen utarbeides som en temaplan 
3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 

grunn for arbeidet med rullering av planen. 
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