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80/21   
KOMPENSASJONSORDNING 3.RUNDE - DISPONERING AV MIDLER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner: 

o Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet 
o Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet 
o Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner: 

o Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet 
o Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet 
o Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2 

 
 
81/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  SØKER: SKRIVERFORM AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Skriverform AS gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

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. 

4. Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som 
forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

5. Vedtaket forutsetter tilbakeføring av midler fra Covid-19 fondet til det kommunale 
næringsfondet. 

 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet da hans svigersønn er ansatt i 
Skriverform AS. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Steinar 
Grimsrud erklæres habil da svigersønnen ikke har en ledende stilling i bedriften og dermed 
ingen  økonomisk fordel av vedtaket. Steinar Grimsrud tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Skriverform AS gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

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. 

4. Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som 
forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

5. Vedtaket forutsetter tilbakeføring av midler fra Covid-19 fondet til det kommunale 
næringsfondet. 

 
 
82/21   
TV-AKSJONEN 2021: OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE OG BIDRAG   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2021:  
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Et medlem fra opposisjon AP/H: ……..  
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.  

2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2021. 
3. Øyer kommune bevilger kr 20.000,- til TV-aksjonen 2021 som har fått navnet «Barn, - ikke 

brud». Utgiften dekkes av formannskapets bevilgningspost. 

Behandling: 
Det vil bli fremmet forslag om medlem fra opposisjonen ved behandling av saken i 
kommunestyret. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2021:  
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Et medlem fra opposisjon AP/H: ……..  
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.  

2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2021. 
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3. Øyer kommune bevilger kr 20.000,- til TV-aksjonen 2021 som har fått navnet «Barn, - ikke 
brud». Utgiften dekkes av formannskapets bevilgningspost. 

 
 
83/21   
KULTURSTRATEGI FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021 - 2025: HØRINGSUTTALELSE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse til Kulturstrategi for Innlandet 
fylkeskommune, slik denne framgår av saksframlegget til Lillehammer-regionen 
Interkommunalt politisk råd.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse til Kulturstrategi for Innlandet 
fylkeskommune, slik denne framgår av saksframlegget til Lillehammer-regionen 
Interkommunalt politisk råd.  
 
 
84/21   
SOLSKJERMING KOMMUNALE BYGG   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner at bevilgninger til investeringsprosjekt 001331 på kr 700 000 og 
investeringsprosjekt 001335 på kr 150 000 slås sammen til ett felles prosjekt; Solavskjerming 
kommunale bygg.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner at bevilgninger til investeringsprosjekt 001331 på kr 700 000 og 
investeringsprosjekt 001335 på kr 150 000 slås sammen til ett felles prosjekt; Solavskjerming 
kommunale bygg.  

 
85/21   
INNFØRING AV HELSEFELLESSKAP INNLANDET  AVTALE TIL VEDTAK 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 

Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet. 
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2. Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdalen» 
(HSG), etter forslag i figur 1. Dette er en formalisering av tidligere samarbeid. 

 
3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan 

ikke binde kommunene i prinsipielle spørsmål. 
 
4. Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% 

stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil bidra med delfinansiering av 
interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. 
innbygger (2,50 for 2021). 

 
5. Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren ansvar for å sikre deltakelse i 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, samt delegering av ansvar for representasjon i 
Helsefelleskap Innlandet derfra. I dette ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i 
HSG til å inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes representant til HSG gis 
myndighet til å fatte avgjørelser i HSG ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, 
eller saker som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal fortsatt sendes til 
politisk behandling. 

 
Behandling: 
Tilleggsforslag i pkt 3 fra Brit K Lundgård (AP): 
Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan ikke 
binde kommunene i økonomiske eller prinsipielle spørsmål. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Brit K Lundgårds tilleggsforslag i pkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 

Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet. 
 
2. Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdalen» 

(HSG), etter forslag i figur 1. Dette er en formalisering av tidligere samarbeid. 
 
3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan 

ikke binde kommunene i økonomiske eller prinsipielle spørsmål. 
 
4. Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% 

stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil bidra med delfinansiering av 
interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. 
innbygger (2,50 for 2021). 
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5. Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren ansvar for å sikre deltakelse i 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, samt delegering av ansvar for representasjon i 
Helsefelleskap Innlandet derfra. I dette ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i 
HSG til å inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes representant til HSG gis 
myndighet til å fatte avgjørelser i HSG ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, 
eller saker som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal fortsatt sendes til 
politisk behandling. 

 
 
86/21   
TRODAL BOLIGFELT: STATUS PR SEPTEMBER 2021 OG FULLFØRING AV POSJEKTET   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at utbygging av Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og 
flomsikringstiltak fullføres i henhold til saksutredning med kostnadsoverslag og 
investeringsplan over, med en totalkostnad inkl. mva på kr 124 mill. 
 
Det forutsettes bidrag fra Phusicosprosjektet med 60% av kostnadene for reåpning av 
Trobekken. Øyer kommune forplikter seg til å drifte anlegget i etterkant.  
 
Tverrvegen inkl. prosjekteringskostnader og andel av grunnerverv, finansieres med 50% 
bidrag fra utbyggingsavtaler i henhold til utbyggingsprogram vedtatt i 2008, med bidrag til 
«Sentrumsringen»  
 
Konsekvenser av økt bevilgning og økte låneopptak innarbeides i investeringsplan og 
økonomiplan.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at utbygging av Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og 
flomsikringstiltak fullføres i henhold til saksutredning med kostnadsoverslag og 
investeringsplan over, med en totalkostnad inkl. mva på kr 124 mill. 
 
Det forutsettes bidrag fra Phusicosprosjektet med 60% av kostnadene for reåpning av 
Trobekken. Øyer kommune forplikter seg til å drifte anlegget i etterkant.  
 
Tverrvegen inkl. prosjekteringskostnader og andel av grunnerverv, finansieres med 50% 
bidrag fra utbyggingsavtaler i henhold til utbyggingsprogram vedtatt i 2008, med bidrag til 
«Sentrumsringen»  
 
Konsekvenser av økt bevilgning og økte låneopptak innarbeides i investeringsplan og 
økonomiplan.  
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87/21   
BUDSJETTMODELL FOR GRUNNSKOLEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettmodell for grunnskole. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettmodell for grunnskole. 
 
 
88/21   
HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA"   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende innspill: 
 

1. Øyer kommune er opptatt av at likebehandling forutsetter like plikter og rettigheter 
og støtter den lokale samhandlingsmodellen som flertallet i Storberget - utvalget 
foreslår. 

 
2. Øyer kommune støtter at kommunen gis anledning til å forplikte private barnehager 

til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt 
bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. 

 
3. Øyer kommune støtter flertallets forslag og mener det legger til rette for 

forutsigbarhet, økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd kommer barna 
til gode. 

 
4. Øyer kommune er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale 

satser i alle kommuner. Dette vil svekke kommunens muligheter til å prioritere på 
vegne av våre innbyggere. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende innspill: 
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1. Øyer kommune er opptatt av at likebehandling forutsetter like plikter og rettigheter 
og støtter den lokale samhandlingsmodellen som flertallet i Storberget - utvalget 
foreslår. 

 
2. Øyer kommune støtter at kommunen gis anledning til å forplikte private barnehager 

til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt 
bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. 

 
3. Øyer kommune støtter flertallets forslag og mener det legger til rette for 

forutsigbarhet, økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd kommer barna 
til gode. 

 
4. Øyer kommune er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale 

satser i alle kommuner. Dette vil svekke kommunens muligheter til å prioritere på 
vegne av våre innbyggere. 

 
 
89/21   
EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at uttak av tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner gjøres over en periode på sju år. Første uttak av midler skjer i forbindelse 
med pensjonsfaktura for 4. kvartal 2021. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at uttak av tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner gjøres over en periode på sju år. Første uttak av midler skjer i forbindelse 
med pensjonsfaktura for 4. kvartal 2021. 
 
 
 


