Øyer kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Rådhuset - møterom "Lågen"
14.05.2019
Tid: 09:00 – 13:30

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Brit Kramprud Lundgård
Mari Helene Botterud
Arne Finn Brekke
Roar Øien
Marthe Lang-Ree
Stein Plukkerud
Nisveta Tiro

Forfall

Merknader:
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen.
Kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, økonomileder
Anne H Jorde, controller Knut Arne Kårsten og regnskapskonsulent Anne Haneborg møtte.
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til protokollen fra møtet 30.04.2019.
Uttalelser fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet til
sak 41/19, sak 42/19 og sak 44/19 ble delt ut i møtet.
Orientering kl 12.30 – 13.00: v/Thor Westergaard Bjørlo Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa

Brit K. Lundgård
Ordfører
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41/19
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VIDEREFØRING AV SNOWBALL TIL OG MED 2021
SØKER: VISIT LILLEHAMMER
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WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM
TILSKUDD

43/19

19/892
BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020

Side 2 av 15

44/19

19/615
ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT
DRIFTSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM
DIAKON

45/19

19/865
DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2019

46/19

19/271
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
PROSJEKTERING SPEAKERTÅRN PÅ STAVSPLASSEN OG OPPGRADERE
EKSISTERENDE HØGTALERANLEGG 2.GANGS SØKNAD
SØKER: STAVSPLASSEN SA

47/19

19/567
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE & RESTAURANT ANS

48/19

19/684
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMERREGIONEN FOR 2018

49/19

19/822
VETERANPLAN 2019-2023

50/19

19/897
REFERATER - FSK 14.05.2019
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33/19
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold til vedlegg 1.
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;
a. Avsetning til pensjonsfond
kr 5 120 218
b. Avsetning til disposisjonsfond
kr 4 293 747,26
c. Finansiering av stilling juridisk rådgiver
kr 200 000
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder:
a. Vann
kr 304 000
b. Slam
kr 79 000
Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045.
Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i denne sak er saldo kr 36 189 792.
Behandling:
Økonomileder Anne H Jorde orienterte om hovedtrekkene i Årsregnskapet 2018.
Punkt 3 c. Finansiering av stilling juridisk rådgiver kr 200 000 strykes. Tas med i behandlingen
av sak 37/19.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold til vedlegg 1.
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;
a. Avsetning til pensjonsfond
kr 5 120 218
b. Avsetning til disposisjonsfond
kr 4 493 747,26
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder:
a. Vann
kr 304 000
b. Slam
kr 79 000
Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045.
Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i denne sak er saldo kr 36 389 792.
34/19
FINANSRAPPORT PER 31.12.2018
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.
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Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.
35/19
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1.
2. Investeringene finansieres slik:
a. Momskompensasjon investeringer
kr 5 624 000
b. Bruk av lån
kr 52 064 000
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1.
2. Investeringene finansieres slik:
a. Momskompensasjon investeringer
kr 5 624 000
b. Bruk av lån
kr 52 064 000
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr.
36/19
BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og
tilleggsbevilger 1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til
kjøp av utstyr i henhold til tabell 3.
2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for
1.kvartal.
3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk
behandling i forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og
tilleggsbevilger 1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til
kjøp av utstyr i henhold til tabell 3.
2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for
1.kvartal.
3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk
behandling i forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023.
37/19
OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen, med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken.
2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
Behandling:
Finansiering på de 200 000 kr er bruk av disposisjonsfond, etter at mindreforbruk 2018 ble
avsatt til fond i regnskapssaken.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen, med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken. Finansiering
på de 200 000 kr er bruk av disposisjonsfond, etter at mindreforbruk 2018 ble avsatt til
fond i regnskapssaken.
2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
38/19
UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stilling som arkivmedarbeider. Stillingen
opprettes som full stilling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske
rammer inneværende år.
2. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
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1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stilling som arkivmedarbeider. Stillingen
opprettes som full stilling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske
rammer inneværende år.
2. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
39/19
BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR
Rådmannens forslag til innstilling:
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli
vedtatt i kvartalsrapporten.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli
vedtatt i kvartalsrapporten.
40/19
ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt
tilskudd til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det
foretas følgende budsjettjusteringer:
Konto

Ansvar

Funksjon

Tiltak

10100 Lønn
(inkl.
sos.avg)
16002
Foreldrebetaling
13700 Kjøp
fra private

3200
Vidarheim
barnehage
3200
Vidarheim
barnehage
2300
Fellesutgifter
barnehage

2011
Kommunale
barnehager
2011
Kommunale
barnehager
2015 Private
barnehager

Økt
bemanning
Vidarheim
Økt foreldrebetaling
Vidarheim
Økt tilskudd
Granrudmoen
barnehage

Utgiftsreduksjon/
Inntektsøkning

Utgiftsøkning/
Inntektsreduksjon
1 130 000

152 000
265 000
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19400 Bruk
av disposisjonsfond

9000 Skatt
og finans

8801 Interne Bruk av
finansierings- disposisjonstransaksjoner fond

1 243 000
1 395 000

1 395 000

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019:
a. Kjølelager Øyer helsehus
kr 500 000
b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus
kr 120 000
c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter
kr 350 000
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter:
a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212)
kr 500 000
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224)
kr 500 000
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000
Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med
rådmannens innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt
tilskudd til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det
foretas følgende budsjettjusteringer:
Konto

Ansvar

Funksjon

Tiltak

10100 Lønn
(inkl.
sos.avg)
16002
Foreldrebetaling
13700 Kjøp
fra private

3200
Vidarheim
barnehage
3200
Vidarheim
barnehage
2300
Fellesutgifter
barnehage
9000 Skatt
og finans

2011
Kommunale
barnehager
2011
Kommunale
barnehager
2015 Private
barnehager

Økt
bemanning
Vidarheim
Økt foreldrebetaling
Vidarheim
Økt tilskudd
Granrudmoen
barnehage

19400 Bruk
av disposisjonsfond

8801 Interne Bruk av
finansierings- disposisjonstransaksjoner fond

Utgiftsreduksjon/
Inntektsøkning

Utgiftsøkning/
Inntektsreduksjon
1 130 000

152 000
265 000

1 243 000
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1 395 000

1 395 000

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019:
a. Kjølelager Øyer helsehus
kr 500 000
b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus
kr 120 000
c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter
kr 350 000
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter:
a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212)
kr 500 000
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224)
kr 500 000
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000
Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med
rådmannens innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792.
41/19
VIDEREFØRING AV SNOWBALL TIL OG MED 2021
SØKER: VISIT LILLEHAMMER
Rådmannens forslag til innstilling:
 Øyer kommune sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt bidrag til
basisfinansiering med kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tillegg utbetales bidrag for 2018 på
tilsvarende beløp. Beløpet indeksreguleres.
 Midlene tas fra kommunalt næringsfond.
Behandling:
Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet - Felles møte
mandag 13.05.2019:
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener
kommunestyret ikke bør prioritere videreføring av bidrag til finansiering av Snowball for
perioden 2019 – 2020.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
 Øyer kommune sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt bidrag til
basisfinansiering med kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tillegg utbetales bidrag for 2018 på
tilsvarende beløp. Beløpet indeksreguleres.
 Midlene tas fra kommunalt næringsfond.
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42/19
WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup i
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021.
2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond
«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 2020
- 2023 og årsbudsjett 2021.
Behandling:
Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet - Felles møte
mandag 13.05.2019:
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener
kommunestyret ikke bør prioritere Hafjell Kvitfjell As sin søknad om tilskudd til World cup i
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021.
Roar Øien (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1:
«Forutsetningen er at det arbeides for å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært
slalåm, storslalåm eller Super G og å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023».
Omforent forslag til nytt punkt 3:
«Forslag til retningslinjer for overføring fra disposisjonsfond «Idrettsarrangement» utarbeides
av administrasjonen».
Rådmannens forslag til punkt 1 ble vedtatt med 6 stemmer (2 AP, 2 H, 2 SP) mot 1 stemme
(SV).
Roar Øiens tilleggsforslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Omforent forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup i
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og
2021. Forutsetningen er at det arbeides for å få tildelt årlige WC-renn for damer til
Hafjell, primært slalåm, storslalåm eller Super G og å få tildelt WC-finalen til Hafjell og
Kvitfjell i 2023.
2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond
«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan
2020 - 2023 og årsbudsjett 2021.
3. Forslag til retningslinjer for overføring fra disposisjonsfond «Idrettsarrangement»
utarbeides av administrasjonen.

43/19

Side 10 av 15

BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens
oppgaver fra 01.01.2020.
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med:
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slutte seg til arbeidet med
utredningen som pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer.
Alternativt:
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med:
Ringebu kommune v/ rådmannen for å bli en del av det interkommunale samarbeidet som er
etablert i Midtdalsregionen, dvs. en felles barneverntjeneste for Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu
og Øyer.
Behandling:
Rådmannens forslag til 1 avsnitt ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 SP, 1 SV) mot 3 stemmer
(2 AP, 1 SP).
Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt.
Alternativ 2 falt med 7 stemmer.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens
oppgaver fra 01.01.2020.
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med:
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slutte seg til arbeidet med
utredningen som pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer.
44/19
ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL
DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON
Innstilling:
Rådmannen legger saken fram uten forslag til innstilling.
Behandling:
Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet - Felles møte
mandag 13.05.2019:
Eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener
kommunestyret bør støtte opprettelse av stilling for diakon.
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Det oppsto usikkerhet om brevet fra Bispedømmerådet om finansieringen av stillingen som
diakon.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
«Saken tas opp til behandling i kommunestyret når saken er nærmere avklart».
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Saken tas opp til behandling i kommunestyret når saken er nærmere avklart.
45/19
DRIFTSMIDLER FOR LØYPEKJØRING 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det tildeles kr 200.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2018/2019.
2. Tilskuddet fordeles etter vedlagte oversikt.
3. 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 styremedlem i Øyer turskiløyper.
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres
inhabil. Saken er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Det tildeles kr 200.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2018/2019.
2. Tilskuddet fordeles etter vedlagte oversikt.
3. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å
tilbakebetale støtten i sin helhet.
Stein Plukkerud tiltrådte.

46/19
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND PROSJEKTERING SPEAKERTÅRN PÅ
STAVSPLASSEN OG OPPGRADERE EKSISTERENDE HØGTALERANLEGG 2.GANGS SØKNAD SØKER: STAVSPLASSEN SA
Rådmannens forslag til vedtak:
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1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 100.000,-. 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:
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen for at
bestillingen fra formannskapet 30.04.2019 om at det legges fram to saker til politisk
behandling blir gjennomført.
Formannskapet ba administrasjonen legge fram en oversikt over Øyer kommunes totale
engasjement på Stav de siste 10 år.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for at bestillingen fra formannskapet 30.04.2019 om
at det legges fram to saker til politisk behandling blir gjennomført.
Administrasjonen legger fram en oversikt over Øyer kommunes totale engasjement på Stav
de siste 10 år.
47/19
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: HAFJELL PIZZA DRIVE & RESTAURANT ANS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hafjell Pizza Drive ANS 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:
Nisveta Tiro (SV) fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen for
nærmere vurdering av søknaden.
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere vurdering av søknaden.
48/19
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med
vedlegg til orientering.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med
vedlegg til orientering.
49/19
VETERANPLAN 2019-2023
Rådmannens forslag til innstilling:
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner,
legekontor og andre aktuelle.
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres
tilgjengelig via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner,
legekontor og andre aktuelle.
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune.
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REFERATER - FSK 14.05.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatene tas til underretning.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til underretning.
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