
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 15.06.2021 Tid: 10:00 - 13:45 

 
 
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:   

Konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand og økonomisjef Anne H Jorde 
møtte. Kommunalsjef Frode Fossbakken og controller Knut Arne Kårsten møtte under sakene 
62/21 – 69/21. Næringsutvikler Henning Holmbakken møtte under sakene 62/21 – 65/21. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Møtet ble direktesendt. Opptaket publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Sak 68/21 Salg av tilleggsareal ved gbnr 102/96 Tuterudvegen 33: Ordfører fremmet forslag 
om at saken blir trukket i dagens møte. Saken legges frem på nytt når ytterligere 
dokumentasjon foreligger. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 18.05.2021 og møtet 10.06.2021. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli, konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand 
og kommunalsjef Frode Fossbakken – status Covid-19 og vaksinering i Øyer kommune. 
 
Økonomisjef Anne H Jorde – som følge av vedtak i kommunestyret 27.05.2021, sak 68/21 
punkt 4 ga økonomisjefen en muntlig statusrapportering om økonomisituasjonen i 
kommunen. 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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62/21   
FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I  
MJØSBYEN 2022-26   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune slutter seg til Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 
2022-26.  
2. Øyer kommunes representant i styringsgruppe og adm samarbeidsgruppe i 
Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker som er viktige for Øyer 
kommune, som redegjort for i saken. 
3. Deltakeravgift finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2021. Fra 2022 
innarbeides deltakeravgift og ressurser til bemanning for oppfølging i økonomiplan 2022-25. 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning. Saken er et resultat av vedtak i kommunestyret 
28.03.2019, sak 30/19. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune slutter seg til Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 
2022-26.  
2. Øyer kommunes representant i styringsgruppe og adm samarbeidsgruppe i 
Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker som er viktige for Øyer 
kommune, som redegjort for i saken. 
3. Deltakeravgift finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2021. Fra 2022 
innarbeides deltakeravgift og ressurser til bemanning for oppfølging i økonomiplan 2022-25. 
 
 
63/21   
DRØFTINGSSAK - MOBILITET OG DESTINASJONSUTVIKLING   
 
Øyer kommune har fått overlevert prosjektet ENTRÉ ØYER, og vedtok i sak 51/21 i 
formannskapet 18. mai 2021 å bevilge kr 600.000,- til det videre arbeidet. 
 
Næringslivet har over tid uttalt et behov for en rolle som destinasjonsutvikler. 
Hafjell Arrangement AS ble stiftet i 2017, og har 28 aksjonærer, hvorav mange sentrale 
nærings- og reiselivsaktører i Øyer. 
 
Dette selskapet ønsker å ta en aktiv rolle i utvikling av destinasjonen. Det er avholdt et 
eiermøte der dette er presentert. Selskapet kan ansette den nødvendige ressursen til å jobbe 
videre med ENTRÉ ØYER umiddelbart. 
 
En slik ressurs skal jobbe med forankring i næringslivet og relevante offentlige instanser, 
finansiering av videre jobbing og realisering av delprosjektene i ENTRÉ ØYER. 
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ENTRÉ ØYER kan være det første konkrete prosjektet som kan medføre en permanent 
destinasjonsutvikler.  
 
Kommunedirektøren ønsker en tilbakemelding fra formannskapet på en slik modell. 
 
Behandling: 
Næringsutvikler Henning Holmbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapet er positive til at Øyer kommune innehar en rolle som destinasjonsutvikler. 
Formannskapet ba om at det forberedes en konkret plan for organisering og at det legges 
fram en sak til formannskapet 17.08.2021. 
 
 
64/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: EUROSTEEL INSTALLATION AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om tilskudd på kr 100.000,- fra Eurosteel Installation AS avslås. 
 
Behandling: 
Ordføreren påpekte at det er en feil i saksutredningen i sak 64/21 og sak 65/21. Det er ingen 
midler til utdeling. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad om tilskudd på kr 100.000,- fra Eurosteel Installation AS avslås. 
 
 
65/21   
STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - GÅRDSBUTIKK MED LOKALMAT   
SØKER: JOHANNES NERMO 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om tilskudd til gårdsbutikk med lokalmat fra Johannes Nermo avslås da det ikke er 
midler igjen i næringsfondet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad om tilskudd til gårdsbutikk med lokalmat fra Johannes Nermo avslås da det ikke er 
midler igjen i næringsfondet. 
 



 
 

 Side 5 av 8

 
 
66/21   
INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
 
Behandling: 
Behandling i Ungdomsrådet den 08.06.2021, sak: 11/21 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet ønsker disse punktene inn i investeringsplanen: 

1. Dør til styrkerom i Øyerhallen byttes ut til ny dør som gir adgangskontroll med 
kortleser. 

2. Treningsapparater i styrkerommene i hallene oppgraderes. 
 
Brit K Lundgård (AP): Øyer AP/Øyer H foreslår at følgende føyes til kommunedirektørens 
forslag til vedtak:  
Unge voksne, fysisk og/eller psykisk utviklingshemmede trenger et tilrettelagt botilbud 
utenfor hjemmet i tråd med Helse og omsorgstjenesteloven § 3.7. Øyer kommune ber om at 
Øyer kommunale boligstiftelse utreder å bygge minimum 8 leiligheter for denne 
målgruppen.  
Vi vil peke på at det finnes alternative tomter som skal vurderes og utredes før bygging 
igangsettes, disse alternativene er utvidelse med nye leiligheter tilknyttet Tunfaret bosenter 
eller bygging på tomt i Trodalen eller bruk av tomt etter Kongsvegen rett overfor 
Ruglykkja, Kongsvegen 72/78.  
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Nisveta Tiro (SV): Tilleggsforslag 1 fra Øyer SP/Øyer SV: 
Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 
gjennom boligsosial plan. 
 
Nisveta Tiro (SV): Tilleggsforslag 2 fra Øyer SP/Øyer SV: 
Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvens-utredes. Finansierinsgbehovet utredes og 
behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan. Angående punkt 2 gis det 
tilbakemelding til ungdomsrådet om at de henvender seg til ØTI. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ved alternativ avstemming mellom Øyer AP/Øyer H sitt tilleggsforslag og Øyer SP/Øyer SV sitt 
tilleggsforslag 1 ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Øyer SP/Øyer SV sitt tilleggsforslag 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
 
Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 
gjennom boligsosial plan. 
 
Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvens-utredes. Finansierinsgbehovet utredes og 
behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan. Angående punkt 2 gis det 
tilbakemelding til ungdomsrådet om at de henvender seg til ØTI. 
 
 
67/21   
INSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I PLAN- OG BYGGESAKER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstiling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ta vedlagte instruks for barn og unges representant 
i plan- og byggesaker til etterretning.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ta vedlagte instruks for barn og unges representant 
i plan- og byggesaker til etterretning.  
 
 
68/21   
SALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33   
 
Saken trukket – se merknad til sakslista. 
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69/21   
OPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 915.000 til en ny løsning for trådløs telefoni 
og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 915.000 til en ny løsning for trådløs telefoni 
og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
 
70/21   
RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H) mot 2 stemmer 
(AP). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
 
71/21 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13  
FORPROSJEKTMIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING - ELEVBEHOV   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 100 000 til forprosjekt for å utrede universell utforming i 
forbindelse med elevbehov. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond.  

2. Investeringsbehov som følge av utredningen innarbeides i økonomiplan 2022-2025. 
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Behandling: 
Møtet ble lukket under behandlingen. 
 
Møtet ble åpnet før votering. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 100 000 til forprosjekt for å utrede universell utforming i 
forbindelse med elevbehov. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond.  

2. Investeringsbehov som følge av utredningen innarbeides i økonomiplan 2022-2025. 
 
 
72/21   
REFERATER - FSK 15.06.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


