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101/20   
TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 10 virksomheter tildeles til sammen kr 1.597.500 se spesifikasjon i vedlegg 1. 
2. Kr 478.715 disponeres til en ny utlysning som kunngjøres umiddelbart. 
3. Midlene tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond. 
4. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

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

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

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken orienterte om vurderingen av søknadene. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Saken  sendes tilbake for utredning hvor :  
- alle søknader vedlegges saken  
- det gjengis  tilstrekkelig beskrivelse av søknader i utredningen  
- det gis en vurdering av søknader  i forhold til retningslinjer for Covid 19  næringsfond 
vedtatt av kommunestyret i sak 49/20». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Saken  sendes tilbake for utredning hvor :  
- alle søknader vedlegges saken  
- det gjengis  tilstrekkelig beskrivelse av søknader i utredningen  
- det gis en vurdering av søknader  i forhold til retningslinjer for Covid 19  næringsfond 
vedtatt av kommunestyret i sak 49/20. 
 
 
102/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - STØTTE TIL KJØP AV DRIVHUS TIL 
ØKOLOGISK GRØNNSAKSPRODUKSJON  
SØKER: ANN IREN BRATT OG SVENN ARNE LIE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Ann Iren Bratt og Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller 
inntil kr 25.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (NKM). 
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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: 
Inger Synnøve Bratt (AP) reiste spørsmål om sin habilitet da hennes ektefelle er onkel til en 
av søkerne. Inger Synnøve Bratt fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres 
habil i henhold til Forvaltningsloven § 6 1. og 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Inger Synnøve Bratt tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Ann Iren Bratt og Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50% av prosjektkostnad eller 
inntil kr 25.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (NKM). 

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. 

 
 
103/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - OPPSTART AV LAGER   
SØKER: NORDIC DOG V. ROHDE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad om tilskudd på kr 40.000,- til oppstart av lager innvilges ikke. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) presiserte viktigheten av å gi søker råd og veiledning i etableringsfasen. 
Næringsrådgiver følger opp dette. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknad om tilskudd på kr 40.000,- til oppstart av lager innvilges ikke. 
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104/20   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  

 
 

 
Forslag til budsjettjusteringer Endring  

(tall i 1 000 kr) 
Tjenesteenhet 

Forhold knyttet til covid-19-situasjonen     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
  -10 997   
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
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Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

  10 997   
      
Øvrige budsjettjusteringer     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 
Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 

 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggspunkt for Øyer SP og Øyer SV: 
«6. Til behandling i kommunestyret legges det frem en oversikt over corona-relaterte 
kostnader pr.august for alle tjenesteområder». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggspunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  

 
 

 
Forslag til budsjettjusteringer Endring  

(tall i 1 000 kr) 
Tjenesteenhet 

Forhold knyttet til covid-19-situasjonen     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
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Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
  -10 997   
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

  10 997   
      
Øvrige budsjettjusteringer     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 
Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 
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Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 
6. Til behandling i kommunestyret legges det frem en oversikt over corona-relaterte 

kostnader pr.august for alle tjenesteområder. 
 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
 
 
105/20   
SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER   
 
Kommunedirektørens oppdaterte forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, med planbestemmelser datert 10.9.2020, 
plankart og planbeskrivelse datert 3.9.2020. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer, feilrettinger ol. av 
planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby. 
 
Behandling: 
Ordfører opplyser at han av saksbehandler er gjort oppmerksom på at det er feil i 
kommunedirektørens forslag til innstilling. Kommunedirektørens forslag til innstilling ble 
oppdatert i møtet før voteringen. 
 
Kommunedirektørens oppdaterte forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, med planbestemmelser datert 10.9.2020, 
plankart og planbeskrivelse datert 3.9.2020. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer, feilrettinger ol. av 
planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby. 
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106/20   
KLIMAGASSREGNSKAP 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer kommunes 
klimagassregnskap for 2020. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som et godt grunnlag for videre arbeid med 
reduksjon av klimagassutslipp i KDP Øyer Sør og en fremtidig rullering av plan for klima og 
energi. 
 
Kommunestyret ber om at de data om arealbruksendringer som fremkommer om forskjeller 
mellom ulike byggemetoder tas med inn i arbeidet med KDP Øyer sør, for å redusere 
fremtidige klimagassutslipp. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV:  
«Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer 
kommunes 1. utkast til klimagassregnskap. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for videre 
arbeid for reduksjon av klimagassutslipp i Øyer. 
  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes løpende med å videreutvikle 
Klimagassregnskapet slik dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige 
politiske valg».   
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer 
kommunes 1. utkast til klimagassregnskap. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for videre 
arbeid for reduksjon av klimagassutslipp i Øyer. 
  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes løpende med å videreutvikle 
Klimagassregnskapet slik dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige 
politiske valg.   
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107/20   
SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt.  
Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan 
for psykisk helse i inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. 
  
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024. 
  
3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2016 -2020 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.09.2024. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro(SV) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 2 for Øyer SP og Øyer SV: 
«Nytt avsnitt kapittel 6  
Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
Skjenkebevilling innvilges kun til skjenkesteder som gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. 
Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos 
bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn. 
  
Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra 
skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet.» 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt.  
Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan 
for psykisk helse i inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. 
  
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024 med nytt avsnitt i kapittel 6: 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
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Skjenkebevilling innvilges kun til skjenkesteder som gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. 
Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos 
bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn. 
  
Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra 
skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet 
  
3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2016 -2020 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.09.2024. 
 
 
108/20   
TV-AKSJON 2020 - OPPFORDRING TIL BIDRAG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000 til årets TV-aksjon som har fått navnet «Et hav av 
muligheter» som i år går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Utgiften dekkes av 
Formannskapets bevilgningspost. 
 
Behandling: 
Ordføreren orienterte om kommunekomiteens forberedelser til TV-aksjonen som i år blir 
gjennomført med digitale bøssebærere. Formannskapets medlemmer oppfordres til å 
registrere seg som digitale bøssebærere. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000 til årets TV-aksjon som har fått navnet «Et hav av 
muligheter» som i år går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Utgiften dekkes av 
Formannskapets bevilgningspost. 
 
 
109/20   
ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste for 
Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med 
virkning fra 01.01.2021. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) reiste spørsmål om sin habilitet da hun er ansatt som 
formannskapssekretær i Gausdal kommune. Nisveta Tiro fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at hun erklæres habil i henhold til Forvaltningsloven § 6 og Kommuneloven § 13-3 
da hun ikke har vært med på å avgjøre eller forberede saken. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Nisveta Tiro tiltrådte. 
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste for 
Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med 
virkning fra 01.01.2021. 
 
 
110/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 15.09.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19   
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
«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: 
 
SAK 1 – SMITTEVERN OG ØKONOMI SOLVANG SKOLE 
Notat fra kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand: 
SFO Solvang skole må opprettholde 5 kohorter ifølge smitteveileder. Det betyr at de mangler 
to ansatte dersom de skal ha full åpningstid. Merkostnad på ca kr 450.000. 
 
Alternativet er å redusere åpningstiden til SFO sik at den ikke overstiger 7,5 timer hver dag. 
De ansatte jobber i skolen de timene SFO ikke er åpent og kan derfor ikke dekke hele 
åpningstiden slik det er i dag. 
 
 
SAK 2 – BEHOV FOR UTVIDET RENHOLD PÅ ØYER FOLKEBIBLIOTEK 
Kostnad ved økt renhold: 
Øyer folkebiblioteket utvidet renhold.  
De har før korona hatt åpent fire dager pr uke, og renhold to ganger pr uke.  Plan for 
åpningstid fra høsten er mandag, onsdag og fredag fra 1200 – 1900, og tirsdag for 
skolebesøk og norsktrening.  
Det ønskes utvidet renhold fra to til fire ganger pr uke.  
Dette medfører en økning på 10%. Stillingen er i dag på 15%, altså vil totalen bli 25% 
stilling.  Dette utgjør ca 60000.- kr pr år. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Utvide renhold på biblioteket og øke bemanning på SFO så lenge det er behov for 
smitteverntiltak». 
 
 



 
 

 Side 14 av 14

 
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Utvide renhold på biblioteket og øke bemanning på SFO så lenge det er behov for 
smitteverntiltak. 
 
 
111/20   
REFERATER - FSK 15.09.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet datert 02.09.2020: LOVLIGHETSKONTROLL - POLITISK 
OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI , OPPVEKST OG 
HELSE 
Vedtaket ble referert i innledningen til arbeidsmøte økonomi i dagens møte. Refereres i 
kommunestyret 24.09.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


