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Møtested: Elektronisk møte via Teams 
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Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem 
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Merknader:   

Kommunedirektør Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Det ble gjort opptak av møtet som vil bli publisert på kommunens hjemmeside i etterkant; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Sak 129/20 ble behandlet som siste sak (etter 136/20) i møtet. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 10.11.2020. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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129/20   
AVTALE - NORSK KULTURARV   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune inngår avtale med Norsk Kulturarv: Deltaking i det nasjonale 

dugnadslaget for kulturarven.  
2. Den årlige samarbeidsavgiften dekkes av kommunens årlig avsatte midler til 

næringsformål.  
 
Behandling: 
Tor Valdvik, Norsk kulturarv orienterte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune inngår avtale med Norsk Kulturarv: Deltaking i det nasjonale 

dugnadslaget for kulturarven.  
2. Den årlige samarbeidsavgiften dekkes av kommunens årlig avsatte midler til 

næringsformål.  
 
 
130/20   
KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen som erstatning for den slitasje som 
offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne nå blir 
dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
Behandling: 
Flere av medlemmene stilte spørsmål om sin habilitet som eiere/medeiere i veger som 
tildeles tilskudd. Saken utsettes til habilitetsspørsmålene er avklart. 
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Vedtak: 
Saken utsettes til 19.januar 2021. 
 
 
131/20   
SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2021 PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2021 

(datert 07.12.2020), tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016 - 2025,  
 
B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
 
Ordinære anlegg: 
1. Øyer Idrettspark – klubbhus 
2. Tretten Idrettshall – Rehabilitering 
3. Mosetertoppen – Rulleskianlegg 
4. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 2020 (ny) 
 
Nærmiljøanlegg: 
1. Parkour/styrkeapparater (tilleggsbevilgning). 
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune, for videre behandling. 
 
C. Fram til neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv, utarbeider administrasjonen en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye.  

 
D. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg skjer gjennom kommunestyrets 

prioriteringer i økonomiplan og årsbudsjett og/eller i enkeltsaker.  
 
Behandling: 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som leder i ØTI-ski. Roar Øien fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil som direkte part i saken i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2021 

(datert 07.12.2020), tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016 - 2025,  
 
B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
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Ordinære anlegg: 
1. Øyer Idrettspark – klubbhus 
2. Tretten Idrettshall – Rehabilitering 
3. Mosetertoppen – Rulleskianlegg 
4. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 2020 (ny) 
 
Nærmiljøanlegg: 
1. Parkour/styrkeapparater (tilleggsbevilgning). 
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune, for videre behandling. 
 
C. Fram til neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv, utarbeider administrasjonen en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye.  

 
D. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg skjer gjennom kommunestyrets 

prioriteringer i økonomiplan og årsbudsjett og/eller i enkeltsaker.  
 

 
Roar Øien tiltrådte. 
 
 
132/20   
2.GANGS BEHANDLING - TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Seks virksomheter tildeles til sammen kr 286.215,-. Midlene tas fra ekstraordinært 
Covid-19 næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger.  

4. 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. Seks virksomheter tildeles til sammen kr 286.215,-. Midlene tas fra ekstraordinært 
Covid-19 næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen 6 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
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3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger.  

4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
133/20   
SØKNAD OM TILSKUDD - KRAFTTAK FOR GRØNN VEKST I GUDBRANDSDALEN - 
HOVEDPROSJEKT   
SØKER: SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark gis et tilskudd på kr 75.000,- (kr 25.000,- pr år i tre år) til 
prosjektet Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre 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: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Skåppå kunnskapspark gis et tilskudd på kr 75.000,- (kr 25.000,- pr år i tre år) til 
prosjektet Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen. Midlene tas fra kommunalt 
næringsfond. 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre 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. 

 
 
134/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: VIDAR NERAASEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Vidar Neraasen om støtte til gjenåpning av Samvirkelagkaféen på Tretten 
avslås. 
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Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Cafe på Tretten er et godt tiltak. Det er bra at kommunedirektøren gir bistand til en ny 
søknad og venter på å få saken tilbake. SP og SV går for innstilling til kommunedirektøren». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 6 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H, 1 AP – Dag 
Norvald Hansen) mot 1 stemme (Brit K Lundgård, AP). 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Vidar Neraasen om støtte til gjenåpning av Samvirkelagkaféen på Tretten 
avslås. 
 
Cafe på Tretten er et godt tiltak. Det er bra at kommunedirektøren gir bistand til en ny 
søknad og venter på å få saken tilbake. 
 
 
135/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - SFO SKISKOLE   
SØKER: HAFJELL SKISKOLE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell Skiskole gis et tilskudd på kr 45.000,-. 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. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag falt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 H). 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Hafjell Skiskole om støtte til SFO skiskole avslås. 
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136/20   
GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 for gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
matrikkelloven og eierseksjonsloven, samt enkelte gebyrer etter forurensningsloven og 
betaling for eiendomsinformasjon i samsvar med vedlegg 1 Gebyrregulativ for Øyer 
kommune del 2. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Nisveta Tiro fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021». 
 
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: 
Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021. 
 
 
 
 


