
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Fjernmøte via Teams     
Møtedato: 14.05.2020 Tid: 08:30 - 13:15 
 
 
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 Forfall 
Medlem Roar Øien  
Varamedlem Arne Skogli  
 
 
 
Merknader:   
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 16/20, fjernmøte den 27.04.2020: 

1. Øyer kommunestyret delegerer alle myndigheter som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i Øyer. 

2. Delegeringen har en ramme fram til 15.06.2020. Delegeringen tas tilbake hvis 
smitterisikoen er over og samfunnet er tilbake til normaltilstand. 

3. Voteringen skjer elektronisk til formannskapssekretæren med svarfrist innen onsdag 
29. april 2020 kl 08.00. 

4. De framtidige formannskapsmøtene skjer elektronisk så lenge det er smitterisiko. 
Administrasjonen ordner at møtene er tilgjengelig for pressen. 

 
Møtet ble avholdt som fjernmøte i Teams. Det ble gjort opptak av møtet. 
Kommunedirektør Ådne Bakke deltok. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, økonomileder 
Anne H Jorde, controller Knut Arne Kårsten, regnskapskonsulent Anne Haneborg, 
tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde, næringsrådgiver Henning Holmbakken, 
assisterende næringssjef Lillehammer-region Vekst Dag Vågsnes deltok.  
 
Kommunestyrets medlemmer, GD og Byavisa var invitert til å følge møtet via Teams. 
 
Lenke til opptak fra møtet legges ut på kommunens hjemmeside: 
https://www.oyer.kommune.no/web-overfoering-fra-kommunestyremoeter.415825.no.html 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/web-overfoering-fra-kommunestyremoeter.415825.no.html
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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Sak 51/20 – Delegering fra kommunestyret til Plan- og miljøutvalget og sak 54/20 – G/BNR 
43/6 Hågålykkja i Øyer – søknad om konsesjon behandles som saker delegert fra 
kommunestyret til formannskapet etter vedtak i KST-sak 16/20, møte 27.04.2020. Ordføreren 
foreslo at formannskapet behandler disse to sakene som kommunestyre før formannskapets 
ordinære saker. Ordførerens forslag ble godtatt. 
 
Sak 59/20 – Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS og Øyer kommune som ble ettersendt 
erstatter sak 58/20 – Hastesaker i formannskapet 14.05.2020 i forbindelse med utbruddet av 
Covid 19. 
 
Sak 57/20 behandles før sak 55/20 jfr. vedtak i FSK-sak 37/20 pkt 5. 
 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra formannskapsmøtet den 21.04.2020. 
 
 
Orienteringer – Covid 19: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli/kommunedirektør Ådne Bakke: 

 Status skole/barnehage 
 Status smitte/helse 
 Administrasjonen legger planer fra 18.05.2020 - følger anbefalinger fra HDI (vedlegges 

protokollen) særlig pkt 1-3 om tilpasset arbeidstid/hjemmekontor frem til 15.06.2020 i 
første omgang 

 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Formannskapsmøtet den 26.05.2020 flyttes til 09.06.2020 
 Møte i Valgnemnd og Partssammensatt utvalg 02.06.2020 
 Revidert nasjonalbudsjett 2020 
 E6-utbyggingen – regionale og statlige innsigelser vedr manglende utredning 

flom/ras/skred 
 
Assisterende næringssjef Lillehammer-region Vekst Dag Vågsnes: 
Orienterte om Status bredbåndsarbeidet i Øyer og svarte på spørsmål. 
 
Ordfører ba administrasjonen om en snarlig sak om mulige alternativer og kostnader for å få 
«fart» på arbeidet med utbygging av bredbåndsarbeidet. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

47/20 20/521     
  ÅRSREGNSKAP 2019    
 
48/20 20/1227     
  FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019    
 
49/20 20/1453     
  ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019    
 
50/20 20/1228     
  OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 

2020  
  

 
51/20 20/986     
  DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET    
 
52/20 20/1481     
  FRAMDRIFT - KDP ØYER SØR    
 
53/20 20/1184     
  ØKNING AV BOMAVGIFTER MOSÆTERVEGEN    
 
54/20 20/1420     
  G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON    
 
57/20 20/1653     
  TILSKUDD TIL SMÅ VIRKSOMHETER TIL DEKNING AV EGENANDEL I 

FORBINDELSE MED KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FORETAK 
MED VESENTLIG OMSETNINGSFALL SOM FØLGE AV 
KORONASITUASJONEN (KONTANTSTØTTEN) 

  

 
55/20 19/2381     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 

FORPROSJEKT BEITERYDDING LANGS KRAFTLINJETRASE SØKER: 
SVENN ARNE LIE 

  

 
58/20 20/1611     
  HASTESAKER I FORMANNSKAPET 14.05.2020 I FORBINDELSE MED 

UTBRUDDET AV COVID 19  
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56/20 19/2150     
  REFERATSAK 14.05.2020    
 
59/20 20/1651     
  UTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER KOMMUNE    
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47/20   
ÅRSREGNSKAP 2019   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2019 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2019 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

23 928. 
4. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2019 på kr 

4 217 026,05 ved bruk av lån (ubrukte lånemidler).  
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning til de fire økonomisakene og minnet om vedtatte 
handlingsregler og viktigheten av samarbeidet mellom politisk og administrativ ledelse. 
 
Økonomileder Anne H Jorde holdt en felles orientering om de fire økonomisakene og svarte 
på spørsmål. Regnskapskonsulent Anne Haneborg og controller Knut Arne Kårsten var også 
tilgjengelig for spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2019 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2019 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

23 928. 
4. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2019 på kr 

4 217 026,05 ved bruk av lån (ubrukte lånemidler).  
 
 
48/20   
FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
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49/20   
ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de femten prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 19,59 millioner kroner, mot bevilget 
19,45 millioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 144 000. De tre VA-prosjektene (sjølkost) har 
samla påløpte utgifter på 18,54 millioner kroner mot bevilget 18,1 millioner kroner, et samla 
merforbruk på kr 444 000.   
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de femten prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 19,59 millioner kroner, mot bevilget 
19,45 millioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 144 000. De tre VA-prosjektene (sjølkost) har 
samla påløpte utgifter på 18,54 millioner kroner mot bevilget 18,1 millioner kroner, et samla 
merforbruk på kr 444 000.   
 
 
50/20   
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 77,6 millioner kr i henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 5 477 000 
b. Bruk av lån     kr 48 200 000 
c. Inntekter fra salg av anleggsmidler  kr 4 400 000 
d. Andre inntekter     kr 19 500 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 43 132 000 millioner 
kr.  

 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
«Overflytting av investeringsmidler  
Plusse på 1 mill. på overføring til 2020 - da Fakkelmannen må inn igjen inntil det er lagt frem og 
behandlet egen sak der det også tas stilling til reguleringsplan».  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Brit K Lundgård falt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP,  
1 H). 
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Formannskapets innstilling: 

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 77,6 millioner kr i henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 5 477 000 
b. Bruk av lån     kr 48 200 000 
c. Inntekter fra salg av anleggsmidler  kr 4 400 000 
d. Andre inntekter     kr 19 500 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 43 132 000 millioner 
kr.  

 
 
51/20   
DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 

2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre alle ikke-prinsipielle 
dispensasjonssaker etter Plan og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, beslutningsmyndighet til Plan- og 
miljøutvalget å avgjøre fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 15.06.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 16/20, møte 27.04.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 16/20, møte 27.04.2020. 
 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 
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2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre alle ikke-prinsipielle 
dispensasjonssaker etter Plan og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, beslutningsmyndighet til Plan- og 
miljøutvalget å avgjøre fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 15.06.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
 
52/20   
FRAMDRIFT - KDP ØYER SØR   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet tek framdriftsplanen til orientering, og har merka seg risikofaktorane som er 
nemnde. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet under behandling av fremdriftsplanen 
for Kommunedelplan Øyer Sør. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at 
Stein Plukkerud erklæres inhabil.  
«Ordfører mener Stein Plukkerud er inhabil i kraft av at mange av hans selskaper blir påvirket 
av resultatet da de har avgitt ønsker om utbyggingsområder i planområdet. Her mener jeg 
Forvaltningslovens § 6 andre ledd skal legges til grunn: 
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 
hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det 
skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP og Øyer SV: 

1. «Formannskapet er klar over risikofaktorer ved en stram fremdriftsplan, men ber om 
at fremdriftsplanen revideres med forutsetning om endelig vedtak i mai/juni 2021 
med begrunnelse i at denne planen har høyeste prioritet. 

2. Dersom det oppstår hendelser som kan føre til endringer i fremdriftsplanen eller økte 
utgifter som følge av økt ressursbruk, skal dette så tidlig som mulig bringes inn for 
formannskapet. Kommuneplanutvalget avgjør deretter om fremdriftsplanen skal 
endres». 

Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og forslaget fra Øyer SP og 
Øyer SV ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Formannskapet er klar over risikofaktorer ved en stram fremdriftsplan, men ber om at 
fremdriftsplanen revideres med forutsetning om endelig vedtak i mai/juni 2021 med 
begrunnelse i at denne planen har høyeste prioritet. 

2. Dersom det oppstår hendelser som kan føre til endringer i fremdriftsplanen eller økte 
utgifter som følge av økt ressursbruk, skal dette så tidlig som mulig bringes inn for 
formannskapet. Kommuneplanutvalget avgjør deretter om fremdriftsplanen skal 
endres. 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
 
 
53/20   
ØKNING AV BOMAVGIFTER MOSÆTERVEGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomtakster for Mosætervegen, 
slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 
Kjøretøy Godkjent 

pris 
Personbil  45 kr 
Lastebil 100 kr 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn Mosætervegen med sideveger. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet som daglig leder i Mosetervegen AS. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil 
(direkte inhabil som part i saken). Saken er vurdert etter forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav 
a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som 
varamedlem. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomtakster for Mosætervegen, 
slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 
Kjøretøy Godkjent 

pris 
Personbil  45 kr 
Lastebil 100 kr 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn Mosætervegen med sideveger. 
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Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang Ree fratrådte. 
 
 
54/20   
G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til planutvalget,  
KST-sak 23/20, møte 24.03.2020. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Tommy Røsberg på 
erverv av landbrukseiendom g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Øyer kommune.  
 
Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen ett (1) 
år etter overtakelse og bebor den i minimum 5 år. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 16/20, møte 27.04.2020. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Øyer kommune vil minne om at en som eier av landbrukseiendom har ansvar for å ivareta 
gjerdeplikten som hører til eiendommen». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 16/20, møte 27.04.2020. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Tommy Røsberg på 
erverv av landbrukseiendom g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Øyer kommune.  
 
Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen ett (1) 
år etter overtakelse og bebor den i minimum 5 år. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
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Øyer kommune vil minne om at en som eier av landbrukseiendom har ansvar for å ivareta 
gjerdeplikten som hører til eiendommen. 
 
 
57/20   
TILSKUDD TIL SMÅ VIRKSOMHETER TIL DEKNING AV EGENANDEL I FORBINDELSE MED 
KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FORETAK MED VESENTLIG OMSETNINGSFALL SOM 
FØLGE AV KORONASITUASJONEN (KONTANTSTØTTEN) 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det avsettes kr 300.000,- til dekning av egenandel i kompensasjonsordningen. 
2. Tildeling av tilskudd skjer etter følgende retningslinjer for ordningen: 

o Tilskuddet gjelder for bedrifter registrert i Øyer kommune 
o Tilskuddet skal dekke egenandelen på kr 10.000,- pr bedrift pr måned, 

eventuelt det beløpet som gjelder etter nye vedtak. 
o Tilskuddet kan tildeles bedrifter som ikke er nedstengt av staten og som er 

innvilget kompensasjon. 
o Bedriften søker pr måned og kan søke for alle månedene ordningen gjelder. 
o Gjelder for bedrifter med under kr 50.000,- i godkjente faste kostnader i 

ordningen. 
o Bedrifter som faller under grensen for utbetaling av tilskudd, dvs tilskuddet blir 

under kr 5.000,- etter fratrukket egenandel på kr 10.000,-, kan også søke. 
o Søknad sendes pr epost til LRV og skal inneholde søknad og vedtak fra 

kompensasjonsordningen. 
3. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede er 

godkjent. 
5. 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. Det avsettes kr 300.000,- til dekning av egenandel i kompensasjonsordningen. 
2. Tildeling av tilskudd skjer etter følgende retningslinjer for ordningen: 

o Tilskuddet gjelder for bedrifter registrert i Øyer kommune 
o Tilskuddet skal dekke egenandelen på kr 10.000,- pr bedrift pr måned, 

eventuelt det beløpet som gjelder etter nye vedtak. 
o Tilskuddet kan tildeles bedrifter som ikke er nedstengt av staten og som er 

innvilget kompensasjon. 
o Bedriften søker pr måned og kan søke for alle månedene ordningen gjelder. 
o Gjelder for bedrifter med under kr 50.000,- i godkjente faste kostnader i 

ordningen. 
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o Bedrifter som faller under grensen for utbetaling av tilskudd, dvs tilskuddet blir 
under kr 5.000,- etter fratrukket egenandel på kr 10.000,-, kan også søke. 

o Søknad sendes pr epost til LRV og skal inneholde søknad og vedtak fra 
kompensasjonsordningen. 

3. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede er 

godkjent. 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
  

 
55/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING 
LANGS KRAFTLINJETRASE   
SØKER: SVENN ARNE LIE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  

kr 25.000,-. 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 følgende endringsforslag til pkt 1 fra Øyer SP og Øyer SV: 
«1. Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil kr 12.500,-. 
Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll». 
 
Avstemming: 
Pkt 1: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV 
sitt forslag ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Pkt 2-3: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  

kr 12.500,-. 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. 
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58/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 14.05.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19  
 
Behandling: 
UTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER KOMMUNE behandles som sak 59/20. 
 
Ingen andre hastesaker. 
 
 
56/20   
REFERATSAK 14.05.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatet tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatet tas til etterretning. 
 
 
59/20   
UTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §17-4 om saksbehandling og 
offentlighet, å legge forslag til utbyggingsavtale med Sørbygda Infra AS, datert 13.05.2020, ut 
til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet som eier i Hafjell maskin AS. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil (direkte 
inhabil som part i saken). Saken er vurdert etter forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
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«Øyer kommune er svært opptatt av at dette prosjektet gis høy prioritet for gjennomføring, 
tiltaket medfører rask sysselsetning av lokale entreprenører, risikoen til kommunen tas ned 
og overføres til private aktører. 
 
Kommunestyret gir dette høy prioritet og ber kommunedirektøren følge dette opp videre». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §17-4 om saksbehandling og 
offentlighet, å legge forslag til utbyggingsavtale med Sørbygda Infra AS, datert 13.05.2020, ut 
til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Øyer kommune er svært opptatt av at dette prosjektet gis høy prioritet for gjennomføring, 
tiltaket medfører rask sysselsetning av lokale entreprenører, risikoen til kommunen tas ned 
og overføres til private aktører. 
 
Kommunestyret gir dette høy prioritet og ber kommunedirektøren følge dette opp videre. 
 
 
 


