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49/21   
ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 

Holding AS som forslag vedlagt saken.  
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter 

endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken. 

 
Behandling: 
Per Oluf Solbraa, GE AS orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen vedlegges 
protokollen. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 

Holding AS som forslag vedlagt saken.  
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter 

endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken. 

 
 
50/21   
TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER MAI 2021- 3. TILDELING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 1 virksomhet gis et tilskudd på kr 340.941,- jfr vurdering over. 
2. Midlene tas fra ekstraordinære næringsfondsmidler. 
3. Støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer AP og Øyer H: 
Hver av disse virksomhetene tildeles kr. 100.000 i ekstraordinær støtte: 
Skalmstadstulen AS kr. 100.000 
50 Degess North Nordic AS kr. 100.000 
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Hafjell Pizza drive ANS kr. 100.000 
 
Finansieres ved å overføre Kr. 300.000 fra kommunens disposisjonsfond.  
 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Dersom Øyer kommune mottar ytterligere tilskudd til kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter overføres kr 300.000 tilbake til kommunens disposisjonsfond. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Øyer AP og Øyer H ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. 1 virksomhet gis et tilskudd på kr 340.941,- jfr vurdering over. 
2. Midlene tas fra ekstraordinære næringsfondsmidler. 
3. Støtte utbetales umiddelbart. 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

Hver av disse virksomhetene tildeles kr. 100.000 i ekstraordinær støtte: 
Skalmstadstulen AS kr. 100.000 
50 Degess North Nordic AS kr. 100.000 
Hafjell Pizza drive ANS kr. 100.000 
Finansieres ved å overføre Kr. 300.000 fra kommunens disposisjonsfond.  
 
Dersom Øyer kommune mottar ytterligere tilskudd til kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter, overføres kr 300.000 tilbake til kommunens disposisjonsfond. 
 
 
51/21   
REALISERING AV ENTRÉ ØYER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det settes av kr 600.000,- til første fase av realiseringen av ENTRÉ ØYER. 
2. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra 

prosjektet ENTRÉ ØYER (kr 400.000,-). Midlene brukes til å finansiere en stilling 
og/eller tiltak for å realisere prosjektet. 

3. Bruk av midlene forutsetter engasjement og deltagelse fra næringslivet. 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forvalte midlene. 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Det settes av kr 600.000,- til første fase av realiseringen av ENTRÉ ØYER. 
2. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra 

prosjektet ENTRÉ ØYER (kr 400.000,-). Midlene brukes til å finansiere en stilling 
og/eller tiltak for å realisere prosjektet. 

3. Bruk av midlene forutsetter engasjement og deltagelse fra næringslivet. 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forvalte midlene. 

 
52/21   
ÅRSREGNSKAP 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan 

på kr 1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 

Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen vedlegges 
protokollen. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan 

på kr 1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 

 
53/21   
FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
 
54/21   
ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
 
 
55/21   
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på 52,3 millioner kroner i 

henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer:  kr 5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 47 285 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 39,5 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på 52,3 millioner kroner i 

henhold til vedlegg 1.  
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2. Investeringene finansieres slik:  
a. Momskompensasjon investeringer:  kr 5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 47 285 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 39,5 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  

 
56/21   
ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investerings-

prosjekt 001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - 
støyskjerming.  

3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – 
kjøp av iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låne-
opptak i 2021. 

Behandling: 
Konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand holdt en kort innledning. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 for Øyer SP og Øyer 
SV: 
Som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen i kommunen ønsker 
formannskapet å følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering skal formannskapet få 
en statusrapportering hver måned gjennom 2021. Rapporteringen skal være muntlig og skille 
mellom ordinær drift og konsekvensene av korona pandemien. Rapporteringen skal 
inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 2021, 
samt en vurdering av prognose og behov for ytterligere tiltak for å komme i balanse ved årets 
slutt.   
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt forlag til nytt punkt 4 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investerings-

prosjekt 001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - 
støyskjerming.  
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3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – 
kjøp av iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låne-
opptak i 2021. 

4. Som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen i kommunen ønsker 
formannskapet å følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering skal 
formannskapet få en statusrapportering hver måned gjennom 2021. Rapporteringen 
skal være muntlig og skille mellom ordinær drift og konsekvensene av korona 
pandemien. Rapporteringen skal inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak 
vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 2021, samt en vurdering av prognose og behov 
for ytterligere tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.   

 
57/21   
ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG ÅRSBUDSJETT 2022 - KJØREPLAN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2021. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2021. 
 
 
58/21   
LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-
REGIONEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator. 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 

oppstart 1. september 2021. 
2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-

koordinator. 
3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 

andre faste medlemmer ved behov. 
4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 

tillegg til det felles politirådet. 
 
 
59/21   
SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE 
TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   

 
 
60/21   
KOSTNADER VED TILSETTING AV KOMMUNEDIREKTØR   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Det bevilges inntil kr 100.000 fra formannskapets bevilgningspost til å engasjere 
rekrutteringsbyrå ved tilsetting av ny kommunedirektør. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Det bevilges inntil kr 100.000 fra formannskapets bevilgningspost til å engasjere 
rekrutteringsbyrå ved tilsetting av ny kommunedirektør. 
 
 
 


