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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 22.08.2017 Tid: 08:45 - 14:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud Forfall 
Medlem 
Varamedlem            

Nisveta Tiro 
Steinar Grimsrud 
 

 

 
Merknader:  
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken deltok under sak 62/17, 63/17 og 64/17. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen. 
 
Orienteringer: 
Kl 08.45 – 09.00 Prosjekt Vegskille – Kunst som stedsutvikling på Tretten v/kunstkonsulent 
Viel Bjerkeset Andersen og leder for sektor Kultur og fritid Frode Fossbakken. 
 
Kl 13.00 – 14.00 Evaluering av ny administrativ organisering v/evalueringsgruppa- 
dialogmøte ;rådmann Ådne Bakke, leder kontroll og styring Eli Eriksrud, leder for sektor 
Kultur og fritid Frode Fossbakken og tillitsvalgt Gro H Kristensen. 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Offisiell åpning av Øyer legekontor 23.08.2017. 

 Offisiell åpning av interkommunal legevakt på Lillehammer 21.08.2017. 

 Øyer kommune ble godkjent som «Trafikksikker kommune» i 2015. Regodkjenning 
for perioden 2017 – 2019. 

 Henvendelse fra Hernes Varme om etablering av et diesel-påfyll i Øyer kommune.  

 Møte med Skiforbundet om Alpin VM i 2025 22.08.2017. Ordfører og rådmann 
deltar. 

 Kommunestyret blir bedt om oppnevne saksutvalg vedr dagens politiske organisering 
og delegeringsreglementet. 

 Fakkelmannen – dialog med grunneierne. 
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Varaordfører Mari Botterud: 

 Stille og rolig sommer uten store hendelser 

 Sommertoget 

 Besøkt overnattingsstedene langs pilgrimsleden gjennom Øyer kommune. 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

55/17 17/1604     
  BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020    
 
56/17 17/1551     
  GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG 

STRATEGIPLAN 2017 - 2022  
  

 
57/17 17/1428     
  OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN    
 
58/17 17/1594     
  X-GAMES HAFJELL UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE   
 
59/17 17/1380     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER    
 
60/17 17/1629     
  SALG AV KOMMUNAL GRUNN  - STRØMSHUGUVEGEN 24 MED 

TILLEGGSAREAL  
  

 
61/17 17/1656     
  REGIONALT BRUKERUTVALG NAV    
 
62/17 17/1657     
  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET  

SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
  

 
63/17 17/1658     
  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET  

SØKER: SUPPELURE 
  

 
64/17 17/1659     
  SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET  

SØKER: 50 DEGREES NORTH 
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55/17   
BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
 
 

56/17   
GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017. 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet forslag til endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8. 
 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017 med følgende endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8.: 
Punkt 5: Tilføyes etter siste setning første avsnitt:  
Markedsverdien er vurdert av eksterne aktører og er basert på en rekke faktorer, blant 
annet  kraftpris, renteutvikling med mer. 
Tilføyes 3. avsnitt- Utbyttenivå for perioden 2017-2022 settes til 3 %.  
Punkt 8 
Valgkomiteen skal bruke rådmenn i alle fire eierkommuner som sekretær for komiteens 
arbeid. Det skal rulleres og hver rådmann skal sitt ett år av gangen. Valgkomiteen inviterer 
daglig leder ved behov.  
 
 

57/17   
OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
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Behandling: 
Administrasjonen bes om å forberede en sak for gjennomgang av retningslinjene for 
Fyrverkeri i Øyer kommune.  
Administrasjonen bes om å informere om Retningslinjer for fyrverkeri  i Øyer i 
Øyermagasinet.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune avviser forslaget om offentlig fyrverkeri i Øyer og Tretten. 
 
 

58/17   
X-GAMES HAFJELL  UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning». 
 
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning. 
 
 

 

59/17   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vurderer økning av driftstilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd i 
forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2018 – 2021. 
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60/17   
SALG AV KOMMUNAL GRUNN  - STRØMSHUGUVEGEN 24 MED TILLEGGSAREAL   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar salg av eiendom i henhold til vedlagte kartskisse til markedsverdi. 
Det forutsettes at eiendommen omsettes på det åpne markedet og selges til høyeste pris.  
Dersom høyeste bud avviker fra antatt markedsverdi i innhentet takst skal budet 
godkjennes av kommunestyret. Tilleggsbevilgning til ny driftsstasjon legges fram som egen 
sak til kommunestyret. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet utsettelsesforslag. Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt.  
Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 
«Saken sendes tilbake.  
1. Administrasjonen bes å utrede: 
1.1. Helhetlig plan for området sett i sammenheng med sentrumsplanen 
1.2. Framtidsretta driftsstasjon 
1.3. Planprosessen ift salg av tomter innen planområde. 
 
2. Arbeidet med reguleringsplanen fortsetter». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake.  
1. Administrasjonen bes å utrede: 
1.1. Helhetlig plan for området sett i sammenheng med sentrumsplanen 
1.2. Framtidsretta driftsstasjon 
1.3. Planprosessen ift salg av tomter innen planområde. 
 
2. Arbeidet med reguleringsplanen fortsetter. 
 
 

61/17   
REGIONALT BRUKERUTVALG NAV   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sak om etablering av regionalt brukerutvalg for NAV Lillehammer, 
Gausdal og Øyer til orientering. 
 
Behandling: 
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Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer bes styrke arbeidet med 
brukerutvalget og avholde jevnlig møter.  
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling: 
NAV Øyer beholder sitt lokale brukerutvalg. NAV Øyer bes styrke arbeidet med 
brukerutvalget og avholde jevnlig møter.  
 
 

62/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET   
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Øyer Turskiløyper med et tilskudd på kr 100.000 fra næringsfond 

med statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 50 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 
«Øyer kommune støtter Øyer Turskiløyper med et tilskudd på kr 100.000 fra næringsfond 
med statlig påfyll, til kjøp av løypemaskin med plassering på Holmsetra. Tilskuddet kan ikke 
overstige 50 % av prosjektets utgifter.  
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Finn Brekkes forslag ble 
Arne Finn Brekkes forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til innstilling i punkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Øyer Turskiløyper med et tilskudd på kr 100.000 fra næringsfond 

med statlig påfyll, til kjøp av løypemaskin med plassering på Holmsetra. Tilskuddet kan 
ikke overstige 50 % av prosjektets utgifter.  
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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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 

63/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET   
SØKER: SUPPELURE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Suppelure med et tilskudd på kr 50.000 fra næringsfond med 

statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.  
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Ordføreren fremmet forslag om at 
hun erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 1.ledd som styreleder i Suppelure. 
Marthe Lang-Ree fratrådte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune støtter Suppelure med et tilskudd på kr 50.000 fra næringsfond med 

statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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. 
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3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført, og regnskapsrapport foreligger.  

 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.  
 
Marthe Lang-Ree tiltrådte. 
 
 

64/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET   
SØKER: 50 DEGREES NORTH 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune støtter 50 Degrees North med et tilskudd på kr 50.000 fra næringsfond 

med statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune støtter 50 Degrees North med et tilskudd på kr 50.000 fra næringsfond 

med statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av prosjektets 
utgifter.  

 
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.  
 
4. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag, forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet.  
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