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Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte som stedfortreder for kommunedirektør 
Ådne Bakke. Kommunalsjef Frode Fossbakken, økonomileder Anne H Jorde, næringsrådgiver 
Henning Holmbakken og enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie 
Skavnes møtte. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 16.03.2021. 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Publiseres på kommunens hjemmeside: 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Tilsetting kommunedirektør – ni søkere. Seks søkere til førstegangs-intervju denne 
uka (uke 16). 
 

 Barnefattigdom – Øyer kommune ligger dårlig an på statistikken. Ordfører ber 
kommunedirektøren vurdere status og hva som kan gjøres politisk. Øyer kommune 
har mottatt invitasjon til å delta i «Alle med» som er et verktøy for å bekjempe 
fattigdom og utenforskap for barn og unge. Ordføreren foreslo at Øyer kommune 
sender søknad om å delta. 
Formannskapet støtter forslaget fra ordfører om å sende søknad. 
 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3


 
 

 Side 2 av 15

 Kommunestyremøtet i juni 2021 – Ordfører fremmet forslag om at møtet flyttes fra 
24.06. til 17.06.. Møtet blir et heldagsmøte og politikeropplæring fra KS vurderes. 
Formannskapet støtter forslaget fra ordfører. Møtekalender oppdateres. 
 

Stedfortredende kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand: 
 Status Covid-19 i Øyer kommune – følger nasjonale retningslinjer. Ansatte som har 

mulighet til det er på hjemmekontor. Arrangementer er avlyst og møter 
gjennomføres hovedsakelig digitalt. Skole og barnehage har gult nivå.  
 

Kommunalsjef Frode Fossbakken: 
 Status smitte i Øyer kommune – Påvist tre smittet, en hjemmehørende i kommunen. 

Smitteveien er kjent og fem er som følge av dette i karantene. 25 i innreisekarantene. 
 Status vaksinering i Øyer kommune – de to første prioriterte gruppene er 

fullvaksinerte. I aldersgruppen 65-74 år har 1/3 fått dose nr 1. Øyer kommune følger 
samme tempo på vaksinering som resten av Innlandet fylke. 
 

Økonomileder Anne H Jorde: 
 Regnskap 2020 – overordna trekk i regnskapet. Bedre tall enn varslet i forrige tertial. 

Formannskapet ba om at «korona-regnskapet» legges frem for kommunestyret. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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33/21   
TILDELING AV EKSTRAORDINÆRE NÆRINGSFONDSMIDLER APRIL 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. 8 virksomheter tildeles et tilskudd på kr 100.000 hver til sammen kr 800.000,-. 
2. Midlene tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond. 
3. Tildelt støtte må brukes innen 3 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. 
4. Støtte utbetales innen 4 uker etter vedtaksdato. 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
6. For kommende søknader med søknadsfrist 3.mai gjelder: 
- Maksimalt tilskuddsbeløp økes til kroner 500.000,- 
- Bedrifter som får tilskudd i Formannskapets møte den 20.april kan søke på nytt 
- Det tas forbehold om eventuelt endring i retningslinjer fra departementet 

 
Behandling: 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken orienterte og ba formannskapet vurdere hvordan nye 
søknader skal behandles etter at Øyer kommune fikk tildelt ekstra midler til Covid-19 
næringsfond. 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Tildeling av ekstra midler på 4,6 mill behandles i ekstraordinært formannskapsmøte. Møtet 
gjennomføres på Teams.  
 
Vurdering av søknader skal belyse:  
Tiltak det søkes til og hvordan disse tiltakene skal bidra til å sikre fortsatt drift i bedriftene. 
Kort vurdering av tiltak som har fått tildelt midler fra kommunen. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. 8 virksomheter tildeles et tilskudd på kr 100.000 hver til sammen kr 800.000,-. 
2. Midlene tas fra ekstraordinært Covid-19 næringsfond. 
3. Tildelt støtte må brukes innen 3 måneder fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. 
4. Støtte utbetales innen 4 uker etter vedtaksdato. 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
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6. For kommende søknader med søknadsfrist 3.mai gjelder: 
- Maksimalt tilskuddsbeløp økes til kroner 500.000,- 
- Bedrifter som får tilskudd i Formannskapets møte den 20.april kan søke på nytt 
- Det tas forbehold om eventuelt endring i retningslinjer fra departementet 

 
Tildeling av ekstra midler på 4,6 mill behandles i ekstraordinært formannskapsmøte. Møtet 
gjennomføres på Teams.  
 
Vurdering av søknader skal belyse:  
Tiltak det søkes til og hvordan disse tiltakene skal bidra til å sikre fortsatt drift i bedriftene. 
Kort vurdering av tiltak som har fått tildelt midler fra kommunen. 
 
 
34/21   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: LINE RUSTEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Line Rusten gis et tilskudd på kr 50.000,-. 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 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Line Rusten gis et tilskudd på kr 50.000,-. 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. 
  

 
35/21   
RE-MERKING SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å bli re-merket som bærekraftig 
reisemål. 
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2. Øyer kommune bevilger 40.000,- kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig. 
Tilskuddet dekkes av kommunalt næringsfond. 

 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) stilte spørsmål om tidligere vedtak i saken. Stedfortredende 
kommunedirektør har sendt følgende svar: 
Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling ble første gang behandlet i kommunestyret i 
februar 2017. Følgende innstilling forelå fra Formannskapet (pkt 2): «Da dette er et 
regionoverbyggende tiltak mener Øyer kommune at tiltaket bør finansieres via regionrådet». 
I kommunestyrets vedtak ble punkt 2 endret til: «Øyer kommune bevilger 50.000 kroner til 
Visit Lillehammer som prosjektansvarlig. Beløpet dekkes fra kommunalt næringsfond». 
 
Dag Norvald Hansen (AP) fremmet følgende forslag: 
Forslag under fritidsbolig: 
Det settes fokus på lysforurensing ved utbygging fritidsboliger, og de negative 
konsekvensene dette har for miljø, dyr og fauna. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som utbygger av fritidsboliger. Stein 
Plukkerud fratrådte.  
 
Dag Norvald Hansen trakk sitt forslag. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å bli re-merket som bærekraftig 
reisemål. 

2. Øyer kommune bevilger 40.000,- kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig. 
Tilskuddet dekkes av kommunalt næringsfond. 

 
 
36/21   
TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 
2021-2031   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan. 
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Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til Innspill til Tiltaksplan strategisk 
næringsplan fra Øyer SP og Øyer SV: 
 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige typer 
næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sine innspill til tiltaksplan tilknyttet 
strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan. 
 
Innspill: 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
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Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige typer 
næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 
 
37/21   
ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL OPSJONSAVTALE   
 
Kommunedirektøren mener det er viktig med politiske innspill i forkant av oppstart med 
arbeidet knyttet til opsjonsavtale.  Slik sikres det at viktige innspill kan bringes inn i 
forhandlinger med Hafjell Arena og vurderes juridisk. Dette for å sikre at kommunestyret har 
et best mulig grunnlag når opsjonsavtalen skal vedtas. 
 
Kommunedirektøren ber med dette om innspill fra Formannskapet til innhold i opsjonsavtale. 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i Hafjell Arena. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Steinar Grimsrud (SP) tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende innspill fra Øyer AP: 
Vårt syn i Øyer Arbeiderparti er det samme som tidligere og gjelder fortsatt:   
For å få en helhetlig behandling må vi først gjøre ferdig Øyer Sør deretter kan vi begynne å 
dele ut opsjoner og foreta salg av kommunens eiendommer.  Å selge eller overdra kommunal 
eiendom er noe annet enn salg mellom to private, kommunal eiendom er vårt felleseie, da 
skal vi være nøye med at alle lovmessige og demokratiske spilleregler skal følges.   
 
Øyer AP sitt innspill til hva en opsjonsavtale skal inneholde:  
I hovedsak inneholder avtalene noenlunde samme struktur og hovedelementer som en 
kjøpsavtale. Men kjøper vil gjerne ikke påta seg for stor økonomisk risiko og dermed 
benyttes opsjonsavtaler. Dette er minimum av hva som bør inngå:  
man må angi hva opsjonen omfatter,  
hvem som er opsjonshaver og opsjonsgiver,  
hvor lenge opsjonen skal vare, 
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hvorvidt det skal betales opsjonsvederlag og man må definere hvilke plikter som påhviler 
partene i opsjonstiden.  
om opsjonsavtalen kan overdras til andre. 

 
Avtalen må også nøyaktig definere hvilke areal på 15 mål (15000 kvadratmeter) det 
inngås opsjonsavtale på og nærmere beskrive hva og hvordan en eventuell omregulering 
av området til næringsformål skal gjennomføres av hvem. 
   
Og som jeg innledet med - I forbindelse med behandling av reguleringsplanforslag 
Kongsvegen 3 i Øyer sentrum, ble det fra Øyer SP og Øyer SV hardnakket lagt til grunn 
gjeldende sentrumsplan og derav krav om at på denne eiendommen skulle det være 
parkeringskjeller og dette kunne ikke fravikes.  Jeg vet ikke, men jeg legger til grunn at 
flertallet også i denne saken like bastant vil legge sentrumsplanens krav om 
parkeringskjeller/parkering under jorda til grunn og at dette inngår som et element i 
opsjonsavtalen.  
Det bør også angis hvor og hvordan pumptrackbanen skal erstattes når og av hvem. 
 
Trafikksituasjon/trafikksikkerheten i skoletiden for Solvang og ungdomskolen, i 
anleggsperioden og hvis det skal være større arrangementer i hallen på dagtid er og en 
stor fordel belyses i forbindelse med opsjonsavtalen.  
 
Man kan også med fordel si noe om hvilke betingelser som skal gjelde for kjøpsavtalen 
som skal inngås dersom opsjonen påkalles og bindende avtale om kjøp inngås.  
 
Randi Øverhaug Sagheim (SV) fremmet følgende innspill fra Øyer SP og Øyer SV: 
Innspill til opsjonsavtalen; 

- Trafikksikkerhet må ivaretas 
- Vi ber om at det søkes om FOU-midler til prosjektet, spesielt den delen som handler 

om e-sport. 
- Prosjektet skal bidra til trygge og hyggelige møteplasser i sentrum 
- Bygget skal henvende seg til vegen og sentrum 
- Hva får vi gjort i Åslettakrysset: Planløs kryssing over fylkesvegen 
- Tilgangen til barkeløypa må ivaretas 
- Hallen bør senkes så mye som mulig i landskapet 
- Senkning av hallen betyr uttak av masse; hvem skal eie massen (grusforekomst) 
- Pumptrack erstattes 
- Tilgang til hall og klasserom for skolene. 

 
Roar Øien (H) fremmet følgende innspill fra Øyer Høyre: 

- Utløpsdato/frist igangsettelse 
- Pris og takstgrunnlag 
- Vurdering av tilliggende naboer og utviklingsplaner hos disse 

 
Avstemming: 
Det ble enstemmig vedtatt at innspillene sendes kommunedirektøren. 
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Innspillene som sendes kommunedirektøren tas med i det videre arbeidet med 
opsjonsavtalen. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
 
38/21   
VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak som er «prekære», hvilke som er 
lovpålagte, hvilke tiltak er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten skal være 
en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til budsjettarbeid 2022.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak som er «prekære», hvilke som er 
lovpålagte, hvilke tiltak er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten skal være 
en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til budsjettarbeid 2022. 
 
 
39/21   
TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT 
FOR MVA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
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Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i Tingberg Vest. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Steinar Grimsrud (SP) tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
 

Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
 
40/21   
INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 

a) Tilskudd fra Riksantikvaren                              kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
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4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 
a) Tilskudd fra Riksantikvaren                              kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  

 
41/21   
SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
 
 
42/21   
INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI  TILLEGGSBEVILGNING 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
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43/21   
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes, orienterte og 
svarte på spørsmål. Ved behandling i kommunestyret den 29. april vil hun orientere om 
rapporten. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
 
44/21   
REFERATER - FSK 20.04.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
45/21   
KONSTITUERT KOMMUNEDIREKTØR - AVLØNNING   
 
Ordførerens forslag til vedtak:  
Annikken Reitan Borgestrand avlønnes i perioden hun er stedfortreder/konstituert 
tilsvarende den tidligere rådmannens lønn, med årslønn kr. 1.157.000,- f.o.m. 25.1.21.  Økt 
arbeidsmengde godtgjøres i tillegg med en uke ekstra kompensasjon for overtid. 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak:  
Annikken Reitan Borgestrand avlønnes i perioden hun er stedfortreder/konstituert 
tilsvarende den tidligere rådmannens lønn, med årslønn kr. 1.157.000,- f.o.m. 25.1.21.  Økt 
arbeidsmengde godtgjøres i tillegg med en uke ekstra kompensasjon for overtid. 
 
 
 


