Øyer kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Rådhuset - møterom Lågen
18.01.2022
Tid: 11.30 – 12.55

Navn
Jon Halvor Midtmageli
Nisveta Tiro
Stein Plukkerud
Randi Øverhaug Sagheim
Brit Kramprud Lundgård
Dag Norvald Hansen
Roar Øien
Steinar Grimsrud

Forfall

Forfall

Merknader:
Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Frode Fossbakken og næringsrådgiver
Henning Holmbakken møtte.
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen.
Møtet ble streamet og direktesendt. Publisert på kommunens hjemmeside.
Ingen merknader til innkallingen.
Merknader til sakslista:
Ordfører fremmet forslag om å behandle sak 10/22 i forbindelse med sak 1/22 hvor
næringsrådgiver vil gi en orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ordfører fremmet forslag om å utsette sakene 2/22 – 6/22 til Regjeringen har behandlet sak
om ytterligere Covid-19-kompensasjonsordninger for næringslivet. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Ingen merknader til protokollen fra møtet 14.12.2021.
Orienteringer:
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde:
- Status og fremdrift G/S-veg Måkerud - Ensby

Varaordfører Nisveta Tiro:
- Status og fremdrift E6 Øyer – Otta
Kommunalsjef Frode Fossbakken om Covid-19:
- Dialog med næringslivet
- Vaksinasjon
- Smittesituasjon
- Utdeling av hurtigtester.

Jon Halvor Midtmageli
Ordfører
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SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/22

22/99
DISPONERING AV NÆRINGSFONDET

2/22

21/2897
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: FOTOGRAF 13 AS

3/22

21/2925
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: MAT FRA ØYERFJELLET

4/22

21/3121
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE
SØKER: SVENN ARNE LIE

5/22

21/3152
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS

6/22

21/3196
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: GLOCAL GREEN INNLANDET AS

7/22

21/1928
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022

8/22

22/85
HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE

9/22

21/3359
KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG
AVTALEFORHANDLINGER MM

10/22

22/4
REFERATER - FSK 18.01.2022

11/22

21/1423
STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER

1/22
DISPONERING AV NÆRINGSFONDET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:
“Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene
for næringsfondet.”
2. Kommunedirektøren kunngjør en ny utlysning basert på den kommunale
kompensasjonsordningen fra 22. desember 2021.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader så raskt som mulig i samsvar
med FSK-sak 116/21.
4. Formannskapet vurderer om fondet skal tilføres ytterligere midler.
Behandling:
Næringsrådgiver Henning Holmbakken informerte om Øyer kommunes gjennomføring av
vedtak i sak 116/21 i formannskapet 14.12.2021 og næringslivets situasjon nå.
Brit K Lundgård (Ap): Forslag til endring i pkt 5 – ikke støtteverdige tiltak - i Retningslinjene
for næringsfondet i forbindelse med Covid 19 tiltakene, fra Øyer Ap/Øyer H:
Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet kan i forbindelse med ekstraordinære tiltak tildele støtte selv om det er gitt
betydelig støtte over offentlige budsjetter.
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Nisveta Tiro: Forslag fra Øyer Sp/Øyer SV:
Innstilling til kommunestyret:
Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:
“Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene for
næringsfondet.”
Forslag til nytt punkt i vedtak:
Formannskapet gjennomfører ekstraordinært møte når størrelsen og vilkår for kommende
kompensasjonsordning er kjent.
Avstemming:
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til innstilling og til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Øyer Ap/ Øyer H sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets innstilling:
Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:
«Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene for
næringsfondet.»
Retningslinjene for næringsfondet punkt 5 første punkt endres til:
«Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring
over offentlige budsjett.
Formannskapet kan i forbindelse med ekstraordinære tiltak tildele støtte selv om det er gitt
betydelig støtte over offentlige budsjetter».
Vedtak:
1. Kommunedirektøren kunngjør en ny utlysning basert på den kommunale
kompensasjonsordningen fra 22. desember 2021.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innvilge søknader så raskt som mulig i samsvar
med FSK-sak 116/21.
3. Formannskapet vurderer om fondet skal tilføres ytterligere midler.
4. Formannskapet gjennomfører ekstraordinært møte når størrelsen og vilkår for
kommende kompensasjonsordning er kjent.
2/22
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: FOTOGRAF 13 AS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad fra Fotograf 13 AS om støtte avslås.
Behandling:
Saken utsettes. Se Merknad til sakslista.
Vedtak:
Ingen vedtak.
3/22
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: MAT FRA ØYERFJELLET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad fra mat fra Øyerfjellet om støtte til lokalmatutsalg avslås.
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Behandling:
Saken utsettes. Se Merknad til sakslista.
Vedtak:
Ingen vedtak.
4/22
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE
SØKER: SVENN ARNE LIE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad fra Svenn Arne Lie om tilskudd til bygging av fleksifjøs avslås.
Behandling:
Saken utsettes. Se Merknad til sakslista.
Vedtak:
Ingen vedtak.
5/22
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Søknad om tilskudd til Kongsvegen 1569 AS avslås.
Behandling:
Saken utsettes. Se Merknad til sakslista.
Vedtak:
Ingen vedtak.
6/22
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND
SØKER: GLOCAL GREEN INNLANDET AS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Glocal Green Innlandet AS gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra kommunalt
næringsfond.
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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:
Saken utsettes. Se Merknad til sakslista.
Vedtak:
Ingen vedtak.
7/22
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1) Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
2) Kommunedirektøren får myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.
Behandling:
Nisveta Tiro: Forslag fra Øyer Sp/Øyer SV:
Pkt 2 i kommunedirektørens innstillingen strykes.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag om å stryke pkt 2 i kommunedirektørens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle
familiegjenforeninger.
8/22
HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger og konklusjon, og anbefaler
at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess med søknad om oppdeling av
Innlandet fylkeskommune.
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Behandling:
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål om sin habilitet. Han har permisjon fra sin
stilling som seksjonssjef i Innlandet fylkeskommune, og hans sjef er saksbehandler i høringen
fra Innlandet fylkeskommune. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte. Ordfører Jon Halvor
Midtmageli fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering fremmet varaordfører
forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres som inhabil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd; Utfallet i saken om en eventuell oppløsning av Innlandet vil få
direkte betydning for ordfører med hensyn til arbeidssted. Det kan også være sannsynlig at
det vil medføre en endring i hans stillings faglige innhold. Dette kvalifiserer til en endring som
han vil merke i spesielt stor grad. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6
medlemmer i formannskapet. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem.
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som politisk rådgiver for Sp-gruppa i
fylkestinget. Marthe Lang-Ree fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering
fremmet varaordfører forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres habil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 5
medlemmer i formannskapet. Marthe Lang-Ree tiltrådte.
Stein Plukkerud (SP): Forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV:
1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende
folkeavstemmingen og følger flertallet.
2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse
på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale
demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt.
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt
forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer (2
Ap, 1 H).

Formannskapets innstilling:
1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende
folkeavstemmingen og følger flertallet.
2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse
på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale

Side 8 av 11

demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt.
Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte.
Marthe Lang-Ree fratrådte.
9/22
KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG
AVTALEFORHANDLINGER MM
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til innspill på KS sine seks
spørsmål i årets debatthefte «På samme lag».
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til innspill på KS sine seks
spørsmål i årets debatthefte «På samme lag».
10/22
REFERATER - FSK 18.01.2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
Behandling:
Saken ble behandlet etter sak 1/22.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til etterretning.
11/22
STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSK-sak
74/21 på kr 600.000,2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.
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3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra
prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER.
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot
hovedleverandørene til prosjektet.
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet.
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2021 med status for
prosjektet.
Behandling:
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Arrangement AS.
Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold
til forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6
medlemmer i formannskapet.
Stein Plukkerud (Sp): Forslag til nytt pkt 8 fra Øyer Sp/Øyer SV:
8.Styringsgruppa utarbeider og fremlegger oversikt over organisering og budsjett for videre
arbeider.
Brit K Lundgård (Ap): Forslag til nytt pkt 8 fra Øyer Ap/Øyer H:

8.Styringsgruppa utarbeider og fremlegger oversikt over forprosjektet for organisering,
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeider.
Omforent forslag til nytt pkt 8:
8.Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering, fremdriftsplan
og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag til innstilling og omforent forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig
vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet.
Formannskapets innstilling:
1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSK-sak
74/21 på kr 600.000,2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.
3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra
prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER.
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot
hovedleverandørene til prosjektet.
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet.
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2021 med status for
prosjektet.
8. Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering,
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret.
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Roar Øien (H) tiltrådte.
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