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Merknader:   

Kommunedirektør Ådne Bakke møtte.  
Møtet ble avholdt som fjernmøte i Teams. Det ble gjort opptak av møtet. 
Kommunedirektør Ådne Bakke og kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand deltok. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, GD og Byavisa var invitert til å følge møtet 
via Teams. 
 
Lenke til opptak fra møtet legges ut på kommunens hjemmeside: 
https://www.youtube.com/watch?v=WW4_DXRV_b0 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til møte i formannskapet 09.06.2020. 
 
Orienteringer: 
Kl 08.40 – 09.40 Økonomi – Arbeidsmøte 
Kommunedirektør Ådne Bakke og kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand orienterte og 
svarte på spørsmål om KS sitt forslag om ressurstildeling i grunnskolen. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 
Kort orientering om status i Øyer kommune vedr Covid-19, sommeren 2020 og næringslivet. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WW4_DXRV_b0
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Kommunedirektør Ådne Bakke: 
Delegeringsreglementet: 
Etter oppdatering i KF-delegering skal det bygges ny struktur. Kommunen har en god dialog 
med KF-delegering, men det er arbeidskrevende å få ny omlegging på plass. 
 
Altinn: 
Oppgradering gjør at tjenesteledere mister rettigheter og tilganger. Kommunedirektøren 
prøver så godt som mulig å sikre at tilgangene til enhver tid er på plass, spesielt viktig i 
forhold til refusjonskrav. 
 
Winge hotell, Tretten: 
Chilenske Hugo Diaz ønsker å starte rehabiliteringssenter med ettervern for psykiatri og rus. 
Diaz har hatt samtaler med ordfører, kommunedirektør og næringsrådgiver hvor han bl.a er 
informert om lover og regler knyttet til Plan- og bygningsloven. Det har ikke kommet noen 
formell søknad til kommunen. 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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93/20   
DELTAGELSE I AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune slutter seg til det videre arbeidet med Mjøsbyen, og vil delta i utarbeidelsen 
av en samarbeidsavtale.  
 
Som representant til styringsgruppen oppnevnes: 
Som vararepresentant til styringsgruppen oppnevnes: 
 
Behandling: 
Forslag fra Stein Plukkerud (SP) for Øyer SP og Øyer SV: 
«Støtter kommunedirektørens forslag til vedtak og foreslår ordfører som 
styringsgruppemedlem og leder i Plan- og miljøutvalget som vara». 
 
Forslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune slutter seg til det videre arbeidet med Mjøsbyen, og vil delta i utarbeidelsen 
av en samarbeidsavtale.  
 
Som representant til styringsgruppen oppnevnes: ordfører. 
Som vararepresentant til styringsgruppen oppnevnes: leder i Plan- og miljøutvalget. 
 
 
94/20   
BEREDSKAPSPLAN 2020-2023 REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2020-2023.  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i 
beredskapsplanverket ved behov. 
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2020-2023.  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i 
beredskapsplanverket ved behov. 
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95/20   
STØTTE TIL ARRANGEMENT FOR PÅRØRENDE TIL RUSAVHENGIGE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som eier i selskapet Vestsida Invest, som 
støtter prosjektet. Stein Plukkerud fratrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres habil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud 
tiltrådte. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«På grunn av korona-situasjonen er seminaret utsatt til over nyttår og saken utsettes. 
Vurdering av om det skal gis økonomisk støtte til seminaret tas inn i budsjettprosess 2021». 
 
Forslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
På grunn av korona-situasjonen er seminaret utsatt til over nyttår og saken utsettes. 
Vurdering av om det skal gis økonomisk støtte til seminaret tas inn i budsjettprosess 2021. 
 
 
96/20   
FRITAK FOR BETALING AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
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97/20   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
TRETTEN FRISØRSALONG AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Tretten Frisørsalong AS om støtte til oppussingskostnader avslås da prosjektet 
er avsluttet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Tretten Frisørsalong AS om støtte til oppussingskostnader avslås da prosjektet 
er avsluttet. 
 
 
98/20   
HASTESAKER I FORMANNSKAPET 25.08.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19   
 
Behandling: 
Ingen sak til politisk behandling.  
Kommunedirektøren orienterte om status Covid-19 i Øyer kommune. 
 
Omforent forslag fra Brit Kramprud Lundgård (AP) og Nisveta Tiro (SV): 
Formannskapet ønsker at kommunestyret den 03.09.2020 drøfter gjennomføringen av og 
retningslinjer ved fjernmøter som en del av politikeropplæringen fra KS. 
 
Formannskapet ber om at det fremmes en ordinær sak til kommunestyret den 03.09.2020 
om å gi ordfører fullmakt til å ta i bruk fjernmøter. 
 
Avstemming: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet ønsker at kommunestyret den 03.09.2020 drøfter gjennomføringen av og 
retningslinjer ved fjernmøter som en del av politikeropplæringen fra KS. 
 
Formannskapet ber om at det fremmes en ordinær sak til kommunestyret den 03.09.2020 
om å gi ordfører fullmakt til å ta i bruk fjernmøter. 
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99/20   
REFERATER - FSK 25.08.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 


