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Formannskapet 
 

Møtested: Digitalt møte via Teams 

 

    

Møtedato: 16.02.2021 Tid: 10.00 – 13.00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud Permisjon til kl 11.30 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem 
Varamedlem 

Roar Øien 
Marthe Lang-Ree 

 
Vara fra 08.30 – 11.30 

 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte som stedfortreder for kommunedirektør 
Ådne Bakke. Settekommunedirektør Lars Rudi, kommunalsjef Frode Fossbakken, 
økonomileder Anne H Jorde og tjenesteleder for plan og utvikling Øystein Jorde møtte. Fra 
Lillehammer-regionen Vekst møtte assisterende næringssjef Dag Høiholdt-Vågsnes og 
næringsrådgiver Henning Holmbakken. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Opptak av møtet publiseres i etterkant på kommunens hjemmeside: 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordføreren flyttet behandlingen av sak 12/21 som siste sak på sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen til formannskapsmøtet den 19.01.2021. 
 
Orienteringer v/ordfører Jon Halvor Midtmageli: 
Rekrutteringsprosess for valg av ny styreleder i GE AS – ordføreren ber om innspill som 
sendes han. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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9/21   
GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - 
TILLEGGSVURDERING   
 
Siden det allerede er fattet innstilling i saken, legges saken fram uten innstilling.  
  
Behandling: 
Omforent forslag: 
Formannskapet tar ikke stilling til økning av gebyrene og sender saken til behandling i 
kommunestyret. Innspill fra SP/SV vurderes fram mot kommunestyremøtet den 25.02.2021 
og kommunedirektøren legger fram saken på nytt. 
 
Formannskapets omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet tar ikke stilling til økning av gebyrene og sender saken til behandling i 
kommunestyret. Innspill fra SP/SV vurderes fram mot kommunestyremøtet den 25.02.2021 
og kommunedirektøren legger fram saken på nytt. 
 
 
10/21   
KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
 
Behandling: 
Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte som ordfører. Tjenesteleder Øystein Jorde og 
settekommunedirektør Lars Rudi orienterte og svarte på spørsmål i sak 10/21 og 11/21. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
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11/21   
PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra opposisjon- Øyer AP og Øyer Høyre: 
Forslaget sendes tilbake da den ikke er tilstrekkelig utredet til å fatte vedtak. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og opposisjonens forslag ble 
kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022. 
 
Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte som ordfører. Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
 
12/21   
BREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021 (Behandlet etter sak 19/21) 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt 
grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for bredbåndshandlingsplan.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Tillegg til kommunedirektørens forslag: 
Strategien skal være ferdigstilt i god tid før søknadsfrist for offentlig tilskudd for 2021 går ut, 
slik at strategien kan utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget ved søknadene. 
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Nye punkt: 
Fra politisk nivå ønskes det å gi ett tydelig signal om at bredbånd skal være en svært høyt 
prioritert sak, spesielt oppfølging av prosjekter og søknader slik at utbygging av nett kan 
gjennomføres. 
 
Ved fremtidige saksutredninger bes det om at tidligere saker og behandlinger vises i 
saksfremlegget. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag og forslag til nye 
punkt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1.Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan. Strategien skal være ferdigstilt i god tid før søknadsfrist for offentlig 
tilskudd for 2021 går ut, slik at strategien kan utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget ved 
søknadene. 
 
2. Fra politisk nivå ønskes det å gi ett tydelig signal om at bredbånd skal være en svært høyt 
prioritert sak, spesielt oppfølging av prosjekter og søknader slik at utbygging av nett kan 
gjennomføres. 
 
3. Ved fremtidige saksutredninger bes det om at tidligere saker og behandlinger vises i 
saksfremlegget. 
 
 
13/21   
EKSTRAORDINÆR BÅNDTVANG I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f), samt 
kommuneloven § 11-8 vedtar Formannskapet i Øyer følgende forskrift om ekstraordinær 
båndtvang for hund i Øyer kommune:  
 
«Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Innlandet 
Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer 16.02.2021 med hjemmel i Lov om hundehold 
(hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).  
 
§ 1. Formål  
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar. Alle hunder 
skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.  
 
§ 2. Virkeområde  
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Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og 
redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund 
etter såret eller sykt vilt.  
 
§ 3. Hund som løper løs  
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til 
hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal 
den leveres til politi.  
 
§ 4. Dispensasjon  
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 
forskriften for bruk av løs hund i kommunen.  
 
§ 5. Straff  
Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.  
 
§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft fra og med 16. februar 2021 og frem til 1. april 2021, da ordinær 
båndtvang etter hundeloven gjelder. 
 
§ 7. Klageadgang 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. 
 
2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret som referatsak i førstkommende 
møte. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra opposisjon 
§1 Formål 
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hunder i Øyer kommune fra 16.februar 2021 for 
områder opp til høydekote 850 moh.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Opposisjonens tilleggsforslag falt med 3 stemmer (2 AP, 1 H) mot 4 stemmer (3 SP, 1 SV). 
 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f), samt 
kommuneloven § 11-8 vedtar Formannskapet i Øyer følgende forskrift om ekstraordinær 
båndtvang for hund i Øyer kommune:  
 
«Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Innlandet 
Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer 16.02.2021 med hjemmel i Lov om hundehold 
(hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).  
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§ 1. Formål  
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar. Alle hunder 
skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.  
 
§ 2. Virkeområde  
Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og 
redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund 
etter såret eller sykt vilt.  
 
§ 3. Hund som løper løs  
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til 
hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal 
den leveres til politi.  
 
§ 4. Dispensasjon  
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 
forskriften for bruk av løs hund i kommunen.  
 
§ 5. Straff  
Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.  
 
§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft fra og med 16. februar 2021 og frem til 1. april 2021, da ordinær 
båndtvang etter hundeloven gjelder. 
 
§ 7. Klageadgang 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. 
 
2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret som referatsak i førstkommende 
møte. 
 
 
14/21   
TILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS  PERSONLØFTERE 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 
  Kto Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 
Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 
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Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840 
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 
  Kto Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 
Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 

 
Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840 
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
 
 
15/21   
INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune. 
2. Kommunestyret tar stilling til plassering av dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne. 

Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med 
toalettanlegg og solcelle.  

3. Dagsturhytta settes opp i 2022. 
4. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres 

av disposisjonsfondet. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet 
fylkeskommune. 

2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne 
om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal 
utstyres med toalettanlegg og solcelle.  

 
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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Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet 
fylkeskommune. 

2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne 
om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal 
utstyres med toalettanlegg og solcelle.  

 
 
16/21   
FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Kommunestyret vedtar 11 måneders foreldrebetaling med ferie – SFO inkludert. 
3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 

virkningstidspunkt 01.08.21 
4. Kommunestyret vedtar at ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med 

lav inntekt også skal gjelde for 3. – og 4. klasse med virkningstidspunkt 01.08.21. 
Kostnaden innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 

5. Prismodellen evalueres høsten 2022 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra SP/SV nytt punkt 2: 

- Dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder videreføres. Dagsats for ferie – 
SFO settes lik dagsats ellers i året, 190 kroner. 

 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer 
SV sitt forslag ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder videreføres. Dagsats for ferie – 
SFO settes lik dagsats ellers i året, 190 kroner. 

3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 
virkningstidspunkt 01.08.21 
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4. Kommunestyret vedtar at ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med 
lav inntekt også skal gjelde for 3. – og 4. klasse med virkningstidspunkt 01.08.21. 
Kostnaden innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 

5. Prismodellen evalueres høsten 2022 
 
 
17/21   
ÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR   
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år med 
mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
 
Behandling: 
Brit K Lundgård fremmet følgende forslag for opposisjonen: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som fast stilling. 
 
Ved alternativ avstemming mellom ordførerens forslag og opposisjonens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år med 
mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
 
 
18/21   
GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens svar på spørsmål fra Brit K Lundgård (AP): 
Boligene som omfattes av gebyrregulativet er kommunens egne boliger. Ingen innleide 
boliger inngår der. 
På kommunens egne boliger har vi ikke videreutleie, kun direkte utleie. 
 
På boliger kommunen leier fra private og leier ut igjen, varierer påslaget noe. Hovedregelen 
er å leie ut uten påslag, men det kan forekomme leiligheter med påslag. Over året kan det 
være variabelt mht strømpris der hvor Øyer kommune leier med strøm. Vi prøver bestandig å 
få til fremleieavtaler hvor fremleier betaler strømmen direkte til strømleverandør. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
 
19/21   
DEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret sine svar på de to spørsmålene i tariffnotatet: 
1. Med en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 prosent bør hele rammen fordeles 

sentralt. Høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor helsefagene bør prioriteres i 
forhandlingene. 

2. Det vil alltid være behov for avsetning til lokale forhandlinger. Merarbeidet med lokale 
forhandlinger er imidlertid så stort at en lokal pott bør være på minimum 2 %.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret sine svar på de to spørsmålene i tariffnotatet: 
1. Med en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 prosent bør hele rammen fordeles 

sentralt. Høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor helsefagene bør prioriteres i 
forhandlingene. 

2. Det vil alltid være behov for avsetning til lokale forhandlinger. Merarbeidet med lokale 
forhandlinger er imidlertid så stort at en lokal pott bør være på minimum 2 %.  

 
 
 


