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Kommunedirektør Åsmund Sandvik og kommunalsjef Frode Fossbakken møtte. Økonomisjef 
Anne H Jorde og controller Knut Arne Kårsten møtte under orienteringen om KLP. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
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Orientering kl 08.30 – 09.15: Wenche Westby, KLP 
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Sak om bosetting i Øyer kommune blir lagt fram for kommunestyret 31.03.2022. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

17/22 22/823     
  TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 

32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV 
MASSEFANGDAM  

  

 
18/22 22/148     
  SØKNAD OM STØTTE TIL ØYER-TRETTEN LIONS CLUB - RØDE FJÆR 

AKSJON  
  

 
19/22 22/527     
  SØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV BISPEVISITAS    

 
20/22 22/849     
  MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - 

BEITESESONGEN 2022  
  

 
21/22 22/830     
  SNOWBALL 2022 - SØKNAD OM TILSKUDD SØKER: VISIT 

LILLEHAMMER 
  

 
22/22 22/773     
  STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND    

 
23/22 21/3357     
  KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET FRA 

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET (KDD) - 7.RUNDE  
  

 
24/22 21/2592     
  INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024-2027 

HØRINGSUTTALELSE ØYER KOMMUNE 
  

 
25/22 22/827     
  HØRING UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 SYKEHUSET INNLANDET HF 

HØRINGSUTTALELSE ØYER KOMMUNE 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 Side 3 av 9 

 
17/22   
TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 32 bnr. 1, for 
etablering av massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, til en pris på 
143,40 kr/m2 (august 2021). Det aktuelle arealet er ca. 1 da og grunnerverv gjøres 
opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kostnader for søknad om fradeling og oppmåling bekostes av Øyer kommune. 

 
3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 32 bnr. 1, for 
etablering av massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, til en pris på 
143,40 kr/m2 (august 2021). Det aktuelle arealet er ca. 1 da og grunnerverv gjøres 
opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kostnader for søknad om fradeling og oppmåling bekostes av Øyer kommune. 

 
3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
 
18/22   
SØKNAD OM STØTTE TIL ØYER-TRETTEN LIONS CLUB  - RØDE FJÆR AKSJON   
 
Vurdering: 
Øyer kommune ser positivt på det arbeidet som Lions har lagt ned gjennom mange år og noe 
av det arbeidet sees gjennom det som har blitt skapt på Beitostølen Helsesportsenter.  Da 
administrasjonen ikke har mulighet innenfor sitt budsjett, så ble søknaden i første omgang 
avslått, men legges nå frem for politisk behandling. Hvis ønskelig har formannskapet 
mulighet til å innvilge søknaden ved å benytte formannskapets bevilgningspost. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram for formannskapet uten forslag til vedtak. 
  
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: 
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Det gis et tilskudd på kr 5.000,- til Øyer-Tretten Lions klubb – Røde fjær aksjon. Midlene tas 
fra formannskapets bevilgningspost. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det gis et tilskudd på kr 5.000,- til Øyer-Tretten Lions klubb – Røde fjær aksjon. Midlene tas 
fra formannskapets bevilgningspost. 
 
 
19/22   
SØKNAD OM MIDLER TIL GJENNOMFØRING AV BISPEVISITAS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Formannskapet innvilger søknaden på kr 15.000, - til gjennomføring av bispevisitasen 
i Øyer kommune 8. – 10. mars 2022. 

2. Midlene tas fra formannskapets bevilgningspost. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Formannskapet innvilger søknaden på kr 15.000, - til gjennomføring av bispevisitasen 
i Øyer kommune 8. – 10. mars 2022. 

2. Midlene tas fra formannskapets bevilgningspost. 
 
 
20/22   
MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre innvilger kr 60.000 til økonomisk kompensasjon for ledelsen i Øyer 
skadefellingslag for beitesesongen 2022.  
For 2022 finansieres økningen ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Behandling: 
Formannskapet ba om statistikk for de siste 5 år på hvilke dyr som er felt, samt hvilke 
kriterier som gjelder for felling av de ulike dyrene. 
Statistikk er lagt ved protokollen. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre innvilger kr 60.000 til økonomisk kompensasjon for ledelsen i Øyer 
skadefellingslag for beitesesongen 2022.  
For 2022 finansieres økningen ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
21/22   
SNOWBALL 2022 - SØKNAD OM TILSKUDD SØKER: VISIT LILLEHAMMER 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på kr 45.000,- til Snowball for 2022. Midlene tas fra 
årlige avsatte midler til næringsformål.  

2. Tildelt støtte utbetales etter faktura. 
  
Behandling: 
Omforent tilleggsforslag: 
Formannskapet anser Snowball for å være del av ordinær drift. År 2022 er siste gang det gis 
prosjektmidler fra Øyer kommune. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1 og 2 med omforent tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på kr 45.000,- til Snowball for 2022. Midlene tas fra 
årlige avsatte midler til næringsformål.  

2. Tildelt støtte utbetales etter faktura. 
 
Formannskapet anser Snowball for å være del av ordinær drift. År 2022 er siste gang det gis 
prosjektmidler fra Øyer kommune. 
 
 
22/22   
STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Følgende virksomheter gis tilskudd: 
o Fotograf 13 AS, nyetablering    kr   44.743,- 
o Glocal Green Innlandet AS, forprosjekt  kr 100.000,- 
o Kongsvegen 1569 AS, reetablering Diner’n   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: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Tilleggsforslag til punkt 1 i kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Winge Senter  kr 50 000,- 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) fremmet følgende endrings forslag til punkt 1: 
Svein Arne Lie, Fleksifjøs bevilges 50 000,- 
 
Reduseres:  
Glocal Green Innlandet AS, forprosjekt til 75 000,- 
Kongsvegen 1569 AS, reetablering Diner’n til 75 000,- 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak i punkt 1 og Dag 
Norvald Hansens forslag ble Dag Norvald Hansens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag til punkt 1 fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Følgende virksomheter gis tilskudd: 
o Fotograf 13 AS, nyetablering    kr   44.743,- 
o Glocal Green Innlandet AS, forprosjekt  kr   75.000,- 
o Kongsvegen 1569 AS, reetablering Diner’n   kr   75.000,- 
o Svein Arne Lie, fleksifjøs    kr   50.000,- 
o Winge senter      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. 
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23/22   
KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL NÆRINGSLIVET FRA KOMMUNAL- OG 
DISTRIKTSDEPARTEMENTET (KDD) - 7.RUNDE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Midlene fra 7. tildelingsrunde av kommunal kompensasjonsordning på kr 1,52 mill 
utlyses 23. mars 2022 med søknadsfrist 25. april 2022. 

2. Følgende bransjer prioriteres: 
o 55000 - Overnattingsvirksomhet 
o 56000 - Serveringsvirksomhet 
o 79000 - Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 
o 82300 - Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
o 90000 - Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 
o 93000 - Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

3. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling (ett eller flere av kriteriene må 
oppfylles): 

o Virksomheter som kan dokumentere minimum 30% omsetningsfall fra 
31.12.2019 til 31.12.2021 kan tildeles støtte. 

o Mer enn 50% av egenkapitalen er tapt fra 31.12.2019 til 31.12.2021. 
o Nyetablerte virksomheter som kan dokumentere negativt driftsresultat pr 

31.12.2021 kan tildeles støtte. 
4. Søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Resultatregnskap og balanse pr 

31.12.2019 og 31.12.2021 skal vedlegges søknaden. 
5. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Midlene fra 7. tildelingsrunde av kommunal kompensasjonsordning på kr 1,52 mill 
utlyses 23. mars 2022 med søknadsfrist 25. april 2022. 

2. Følgende bransjer prioriteres: 
o 55000 - Overnattingsvirksomhet 
o 56000 - Serveringsvirksomhet 
o 79000 - Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 
o 82300 - Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
o 90000 - Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 
o 93000 - Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

3. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling (ett eller flere av kriteriene må 
oppfylles): 

o Virksomheter som kan dokumentere minimum 30% omsetningsfall fra 
31.12.2019 til 31.12.2021 kan tildeles støtte. 

o Mer enn 50% av egenkapitalen er tapt fra 31.12.2019 til 31.12.2021. 
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o Nyetablerte virksomheter som kan dokumentere negativt driftsresultat pr 
31.12.2021 kan tildeles støtte. 

4. Søknader skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Resultatregnskap og balanse pr 
31.12.2019 og 31.12.2021 skal vedlegges søknaden. 

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

 
24/22   
INNSPILL TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 2024-2027 HØRINGSUTTALELSE ØYER 
KOMMUNE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avgir høringsinnspill til neste helse- og sykehusplan slik det framkommer av 
sammendraget i saksframlegget.  
 
Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, sak 1/22, møte 
21.03.2022: 
Rådet tar høringsuttalelsen til orientering, og stiller seg bak kommunedirektørens forslag til 
vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent tilleggsforslag: 
Overskriftene fra sammendraget føres inn i vedtaket: 
Generelle innspill 
Helsefellesskap 
Skape det utadvendte sykehus 
Bedre psykiske helsetjenester 
Sikre en sammenhengende akuttmedisinsk kjede 
Videreutvikle finansieringsordningene 
 
Likeverdige partnere (helsefellesskap) løftes fram.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune avgir høringsinnspill til neste helse- og sykehusplan slik det framkommer av 
sammendraget i saksframlegget under følgende overskrifter: 
Generelle innspill 
Helsefellesskap 
Skape det utadvendte sykehus 
Bedre psykiske helsetjenester 
Sikre en sammenhengende akuttmedisinsk kjede 
Videreutvikle finansieringsordningene. 
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Likeverdige partnere (helsefellesskap) løftes fram.  
 
 
25/22   
HØRING UTVIKLINGSPLAN 2022-2039 SYKEHUSET INNLANDET HF HØRINGSUTTALELSE 
ØYER KOMMUNE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avgir høringsinnspill til Utviklingsplan 2022-2029 Sykehuset Innlandet slik det 
framkommer i saksframleggets sammendrag og vurderingsdel.  
 
Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, sak 2/22, møte 
21.03.2022: 
Rådet tar høringsuttalelsen til orientering, og stiller seg bak kommunedirektørens forslag til 
vedtak. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune avgir høringsinnspill til Utviklingsplan 2022-2029 Sykehuset Innlandet slik det 
framkommer i saksframleggets sammendrag og vurderingsdel.  
 
 
 
 


