
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 13.10.2020 Tid: 10.00 – 12.30 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien  

 
 
 
Merknader:   

Kommunedirektør Ådne Bakke, kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken 
Reitan Borgestrand, økonomileder Anne H Jorde møtte. Controller Knut Arne Kårsten møtte 
under arbeidsmøte økonomi. Næringsrådgiver Henning Holmbakken møtte under  
sak 114/20. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
MØTET (unntatt arbeidsmøte – økonomi) BLE STREAMET OG DIREKTESENDT. OPPTAKET ER 
LAGT UT PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
Brit K Lundgård (AP) hadde forstått at dagens formannskapsmøte skulle være budsjettmøte 
og stilte spørsmål om hvorfor dette var endret. Ordføreren svarte at budsjettmøtet er flyttet 
til formannskapsmøtet den 20.10.2020 for å gi administrasjonen tid til gjennomgang av 
statsbudsjettet. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 15.09.2020. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup 06.10.2020 om 
kommuneøkonomi. 

 Øyer kommune invitert av Skatteetaten til å delta i «Tett-på-arbeid» - helhetlig arbeid 
mot svart arbeid. Målgruppe byggesaker, boliger og fritidsboliger.  
 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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Kommunedirektør Ådne Bakke: 

 Politisk delegeringsreglement - oppnevning av politisk arbeidsutvalg. 
- politisk behandling i formannskapet 20.10.2020. 

 
 
Arbeidsmøte – økonomi: 
Kommunedirektør Ådne Bakke og økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på 
spørsmål. 
Presentasjonen «Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021» legges ved protokollen. 
 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

113/20 20/1116     
  KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 

2020-2023  
  

 
114/20 20/2758     
  2.GANGS BEHANDLING - TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT  

COVID-19 NÆRINGSFOND  
  

 
115/20 20/3425     
  HASTESAKER I FORMANNSKAPET 13.10.2020 I FORBINDELSE MED 

UTBRUDDET AV COVID 19  
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113/20   
KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Formannskapet tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Formannskapet gir følgende innspill: 

- … 
- … 
- … 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak i planstrategisaken fra SP/SV: 
«Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et grundig, 
forankret og  omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet.  En annen viktig 
faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. For å få dette til foreslår SP/SV 
følgende framdriftsplan: 
 
-              Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal 
utarbeides et forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte kunnskapsgrunnlaget. 
-              Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).      
-              Februar 2021: Vedtak av planstrategien». 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
AP/H støtter forslaget fra SP/SV. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Formannskapet tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Formannskapet gir følgende innspill: 
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et 
grundig, forankret og  omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet.  En 
annen viktig faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. For å få dette til 
foreslår SP/SV følgende framdriftsplan: 
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-              Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal 
utarbeides et forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte 
kunnskapsgrunnlaget. 
-              Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).      
-              Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 

 
 
 
114/20   
2.GANGS BEHANDLING - TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 15 virksomheter tildeles til sammen kr. 2.077.500,- 
2. Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond, kr 1.285,- tas fra 

kommunalt næringsfond. 
3. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger.  
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Brit K Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet da hun er tante til en av søkerne. Brit K 
Lundgård fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Brit K Lundgård erklæres habil i 
henhold til forvaltningsloven § 6c. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Brit K 
Lundgård tiltrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra SP/SV: 
«1.    10 virksomheter tildeles til sammen kr 2.076.215,- 
2.    Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
3.    Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
4.    Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
5.    Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.  
6.    Følgende søknader avslås: 
- Alpinco AS, Sømløs kundereise  
- Visit Lillehammer, Nye turist målgrupper – nye virkemidler 
- Visit Lillehammer, MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
7.    Støtte til Stavplassen SA tildeles kr 766 215,- 
8.    HKB Turbuss tildeles kr 100 000.-» 
 
Ordfører foreslo gruppemøte. Møtet hevet. 
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Møtet satt. 
 
Omforent forslag: 
1.    10 virksomheter tildeles til sammen kr 1.790.000,- 
2.    Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
3.    Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
4.    Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
5.    Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.  
6.    Følgende søknader avslås: 
- Alpinco AS, Sømløs kundereise  
- Visit Lillehammer, Nye turist målgrupper – nye virkemidler 
- Visit Lillehammer, MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
7.    Kr 286.215,- avsettes til senere søknader. Søknadsfrist 15.11.2020. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og omforent forslag ble 
omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1.    10 virksomheter tildeles til sammen kr 1.790.000,- 
2.    Kr 2.076.215,- tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond.  
3.    Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
4.    Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
5.    Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet.  
6.    Følgende søknader avslås: 
- Alpinco AS, Sømløs kundereise  
- Visit Lillehammer, Nye turist målgrupper – nye virkemidler 
- Visit Lillehammer, MICE prosjekt Visit Lillehammer regionen 
7.    Kr 286.215,- avsettes til senere søknader. Søknadsfrist 15.11.2020. 

 
 
 
115/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 13.10.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19   
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
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«Det vil i dagens og kommende formannskapsmøter komme saker opp til behandling etter at 
sakspapirer er utsendt. Det vil være nyttig at det settes en hastesak på dagsorden til møtene i 
formannskapet».  
 
Behandling: 
Ingen hastesaker. 
 
Ingen vedtak. 
 
 


