
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 14.01.2020 Tid: 10.15 – 11.15 
 
 
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 møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet i formannskapet 10.12.2019. 
 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Invitasjon fra formannskapet i Lillehammer kommune om å delta på studietur til 
Trondheim kommune – planstrategiprosessen 

 Framtidig sykehusstruktur i Innlandet fylke 
 Møte med Tine på Tretten  

 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 



 
 

 Side 2 av 6

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/20 19/1379     
  VESLESETERVEGEN - BOMSATSER    
 
2/20 19/2052     
  ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - FORLENGING AV 

STYRELEDERVERV TIL 01.04.2020. VALG AV LEDER OG NESTLEDER 
FOR PERIODEN 01.04.2020 - 31.03.2024 

  

 
3/20 20/6     
  REFERATER - FSK 14.01.2020    
 
4/20 19/2285     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: DALE GUDBRANDS TRYKKERI AS 
  

 
5/20 19/2334     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: PER HØVREN 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 3 av 6

 
1/20   
VESLESETERVEGEN - BOMSATSER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomsatser for 
Veslesetervegen Veglag, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 
Kjøretøy Omsøkt pris 
Moped  30 kr 
Personbil  50 kr 
Traktor  50 kr 
Traktor med tilhenger 100 kr 
Lastebil 100 kr 
Lastebil med tilhenger 200 kr 
Ved manglende betaling betales 10 x 
billettprisen 
 
 
Behandling: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli reiste spørsmål om sin habilitet som deleier i 
Veslesetervegen. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte som ordfører. Jon Halvor Midtmageli 
fratrådte. Nisveta Tiro fremmet forslag om at Jon Halvor Midtmageli som part i saken 
erklæres direkte inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. Nisveta Tiros forslag ble 
enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Brit K. Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Formannskapet ber om en redegjørelse fra administrasjonen i neste formannskapsmøte om 
hvordan tidligere tilsvarende saker har blitt behandlet». 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Brit K. Lundgårds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomsatser for 
Veslesetervegen Veglag, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 
Kjøretøy Omsøkt pris 
Moped  30 kr 
Personbil  50 kr 
Traktor  50 kr 
Traktor med tilhenger 100 kr 
Lastebil 100 kr 
Lastebil med tilhenger 200 kr 
Ved manglende betaling betales 10 x 
billettprisen 
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Formannskapet ber om en redegjørelse fra administrasjonen i neste formannskapsmøte om 
hvordan tidligere tilsvarende saker har blitt behandlet. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
 
 
2/20   
ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - FORLENGING AV STYRELEDERVERV TIL 01.04.2020.  
VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 01.04.2020 - 31.03.2024 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. 
Arne Finn Brekke, Arnfinn Gillebo og Anne Aronsveen sine verv i styret i Øyer kommunale 
boligstiftelse forlenges frem til 01.04.2020. 

 
2. 
a) Som styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges:……………………………………………………………………….. 

 
b) Som nestleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges:……………………………………………………………………….. 
 
Behandling: 
Brit K. Lundgård (AP) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: 
«Arne Finn Brekke, Arnfinn Gillebo og Anne Aronsveen sine verv i styret i Øyer kommunale 
boligstiftelse forlenges til 31.03.2020». 
 
Ordfører fremmet følgende forslag til punkt 2 a og b for SP og SV: 
«Som styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges: Håvard Granskogen». 
 
«Som nestleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 velges: 
Astrid Simengård». 
 
Brit K. Lundgårds endringsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
SP og SV sitt forslag til punkt 2 a og b ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. 
Arne Finn Brekke, Arnfinn Gillebo og Anne Aronsveen sine verv i styret i Øyer kommunale 
boligstiftelse forlenges til 31.03.2020. 

 
2. 
a) Som styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges: Håvard Granskogen 
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b) Som nestleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges: Astrid Simengård 
 
 
3/20   
REFERATER - FSK 14.01.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
4/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: DALE GUDBRANDS TRYKKERI AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Dale Gudbrands Trykkeri AS 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) fremmet følgende tilleggsforslag fra SP og SV (tas ikke inn i vedtaket som 
sendes til søker) som innarbeides i saksbehandlingen av søknader om støtte fra 
næringsfondet: 
«Ved fremtidig utarbeidelse av saksutredninger, skal det innarbeides tydelige henvisninger til 
retningslinjer for tildeling av støtte fra næringsfondet. Det er viktig at det fremgår klart i 
saksutredningen hvilke kriterier i regelverket som ligger til grunn for forslag til vedtak fra 
kommunedirektøren». 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
SP og SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Dale Gudbrands Trykkeri AS 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. 

 
Ved fremtidig utarbeidelse av saksutredninger, skal det innarbeides tydelige henvisninger til 
retningslinjer for tildeling av støtte fra næringsfondet. Det er viktig at det fremgår klart i 
saksutredningen hvilke kriterier i regelverket som ligger til grunn for forslag til vedtak fra 
kommunedirektøren. 
 
 
5/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: PER HØVREN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Per Høvren 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: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Per Høvren 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. 

 
 


