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14.05.2019 
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46/19   
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR E6 STORHOVE - ØYER   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for E6 
Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km sør for 
Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et utredningstema, jfr. 
Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for blant annet sentrumsutvikling. 
 
Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt over 
avbøtende tiltak for alle utreda alternativer. 
 
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg. 
 
Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet skal skje 
i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier på strekningen. Steinar 
Grimsrud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i behandlingen 
av saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med 23 stemmer mot 1 stemme (SP). Saken er vurdert etter 
kommuneloven § 40 og forvaltningsloven §6 2.ledd. 
Anne Braastad Lie tiltrådte. 
 
COWI orienterte om status og framdrift i saken. 
Ordfører orienterte om planprogrammet. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP: 
«Trafikkutredningen på sidevegene, kommunale og fylkeskommunale veger som blir berørt ved en 
E6-utbygging, skal gjennomføres. Det må også på plass en oversikt over avbøtende tiltak med hensyn 
til trafikksikkerhet for alle utreda alternativer.  
Tilleggspunkt 
Øyer kommune gjennomfører en egen konsekvensutredning for Øyer sentrum og bolig- og 
næringsområder i tilknytning til sentrum. Denne konsekvensutredningen skal blant annet omhandle 
de økonomiske konsekvensene en ev. utbygging av E6 vil kunne ha for Øyer kommune og 
samfunnsmessige konsekvenser. Utredningen gjennomføres når dette er hensiktsmessig.» 
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Jon Halvor Midtmageli (SP) gjentok forslagene fra Øyer SP som ble nedstemt i Planutvalget: 
«Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
Alternativ F: Firefeltsveg veg med utvidelse mot øst. 
Alternativ G: Firefeltsveg med utvidelse mot vest».  
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Planutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.  
Avsnitt 1: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 2: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 3: 
Ved alternativ avstemming mellom Planutvalgets innstilling og Øyer SP sitt endringsforslag ble Øyer 
SP sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Tilføyelse av nytt punkt: Øyer SP sitt tilleggspunkt falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer 
(8 SP, 1 SV, 1 KrF). 
Avsnitt 4: 
Planutvalgets innstilling falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 1 KrF). 
Øyer SP sitt tilleggsforslag alternativ F falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 
1 KrF). 
Øyer SP sitt tilleggsforslag alternativ G falt med 15 stemmer (10 AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 
1 KrF). 
Avsnitt 5: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 6: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for E6 
Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km sør for 
Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et utredningstema, jfr. 
Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for blant annet sentrumsutvikling. 
 
Trafikkutredningen på sidevegene, kommunale og fylkeskommunale veger som blir berørt ved en E6-
utbygging, skal gjennomføres. Det må også på plass en oversikt over avbøtende tiltak med hensyn til 
trafikksikkerhet for alle utreda alternativer. 
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Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet skal skje 
i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Anne Braastad Lie fratrådte. 
 
 
47/19   
VEDTAK AV STRATEGIER TIL ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan for 
Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019». Strategiene skal legges til grunn i det videre arbeidet 
med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsen til Kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
I «Kommunedelplan for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019» innarbeides: 
Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum: 
Pkt e) erstatter pkt f)  
Pkt f) strykes i sin helhet 
Strategier for boligbygging: 
Pkt e) Transformasjon; Enebolig til tomannsbolig. Fortetting av eksisterende boligområder kan 
tillates. 
Strategier for klima og energi: 
Pkt b) ordet hyttedestinasjon byttes med kommune. Setningen skal lyde: Øyer skal bli en klimanøytral 
kommune. 
Strategier for fritids- og turistformål: 
Pkt c) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, resten av setningen 
strykes.  
Strategier for næringsvirksomhet og industri: 
Pkt a) Ordet fortrinnsvis har falt ut. Setningen skal lyde: Forretninger og kontorarbeidsplasser skal 
fortrinnsvis lokaliseres til sentrum. Forretninger kan tillates på steder som er turistmessig utbygd. 
Strategier for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Pkt a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum, resten av setningen strykes.  
Pkt b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt arealer for dobbeltspor, 
resten av setningen strykes.  
Pkt d) Tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs offentlige veger, resten av setningen strykes.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet 
forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i behandlingen av saken. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven §6 2.ledd. Anne 
Braastad Lie (SP) tiltrådte. 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan for 
Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019». Strategiene skal legges til grunn i det videre arbeidet 
med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsen til Kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
I «Kommunedelplan for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019» innarbeides: 
Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum: 
Pkt e) erstatter pkt f)  
Pkt f) strykes i sin helhet 
Strategier for boligbygging: 
Pkt e) Transformasjon; Enebolig til tomannsbolig. Fortetting av eksisterende boligområder kan 
tillates. 
Strategier for klima og energi: 
Pkt b) ordet hyttedestinasjon byttes med kommune. Setningen skal lyde: Øyer skal bli en klimanøytral 
kommune. 
Strategier for fritids- og turistformål: 
Pkt c) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, resten av setningen 
strykes.  
Strategier for næringsvirksomhet og industri: 
Pkt a) Ordet fortrinnsvis har falt ut. Setningen skal lyde: Forretninger og kontorarbeidsplasser skal 
fortrinnsvis lokaliseres til sentrum. Forretninger kan tillates på steder som er turistmessig utbygd. 
Strategier for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Pkt a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum, resten av setningen strykes.  
Pkt b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt arealer for dobbeltspor, 
resten av setningen strykes.  
Pkt d) Tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs offentlige veger, resten av setningen strykes.  
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Anne Braastad fratrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fratrådte med permisjon. Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte. 
 
 
48/19   
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;  

       a.  Avsetning til pensjonsfond                    kr 5 120 218 
       b.  Avsetning til disposisjonsfond              kr 4 493 747,26 

4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder:  
a. Vann  kr 304 000  
b. Slam  kr   79 000 

Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045. 
Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i denne sak er saldo kr 36 389 792. 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning. 
Økonomisjef Anne H. Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
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Arne Skogli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 3: 
«c. Avsetning til fond til sentrumsutvikling    kr 300.000» 
 
Formannskapets innstilling pkt 1 og pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt 3 med Arne Skoglis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2018 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 9 613 965,26 disponeres slik;  

       a.    Avsetning til pensjonsfond                    kr 5 120 218 
       b.    Avsetning til disposisjonsfond              kr 4 193 747,26 

c. Avsetning  til sentrumsutviklingsfond kr      300 000 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på følgende selvkostområder:  

a. Vann  kr 304 000  
b. Slam  kr   79 000 

Saldo på disposisjonsfond 25.04.2019 er kr 31 896 045. 
Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i denne sak er saldo kr 36 389 792. 
 
 
49/19   
FINANSRAPPORT PER 31.12.2018   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2018 til orientering.  
 
 
50/19   
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik: 

a. Momskompensasjon investeringer   kr 5 624 000 
b. Bruk av lån      kr 52 064 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr. 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 økes med 57,7 millioner kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik: 

a. Momskompensasjon investeringer   kr 5 624 000 
b. Bruk av lån      kr 52 064 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 32,0 millioner kr. 
 
 
51/19   
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med vedlegg til 
orientering.     
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) påpekte en feil i årsrapportens pkt 3.6.5 Motorferdsel i utmark. 
Landbrukskontoret har ikke ansvaret for motorferdselsaker i Øyer, men saksbehandlingen. 
Rådmannen ber landbrukskontoret rette opp i årsrapporten. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsrapport 2018 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen med vedlegg til 
orientering.   Årsrapportens pkt 3.6.5 rettes. 
 
 
52/19   
BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens oppgaver fra 
01.01.2020. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med: 
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slutte seg til arbeidet med utredningen som 
pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles  
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
 
Behandling: 
Laila Jonassen Skåden (SP) informerte om at hun er nær kollega med de ansatte i barneverntjenesten, 
men hun vurderer at hun av den grunn ikke må reise spørsmål om sin habilitet under behandlingen av 
saken. Ordføreren støttet Laila Jonassen Skådens vurdering. 
 
Rådmannen svarte på spørsmål. Ved behandlingen av sak 117/2018 Mandat for utredning av felles 
barnevern, skulle utredningsperioden være januar til april 2019, med fremlegg av saken august 2019. 
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Rådmannen opplyste at utredningen var forsinket og at Øyer ville få være med i sluttarbeidet på 
utredningen. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 stemmer (10 AP, 7 SP, 4 H, 1 SV, 1 KrF) mot 2 stemmer 
(1 AP, 1 SP) 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar å inngå interkommunalt samarbeid om barneverntjenestens oppgaver fra 
01.01.2020. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta kontakt med: 
Lillehammer og Gausdal kommuner v/rådmennene for å slutte seg til arbeidet med utredningen som 
pågår for en interkommunal løsning i Lillehammerregionen, dvs. en felles  
barneverntjeneste for Lillehammer, Gausdal og Øyer. 
 
 
53/19   
VETERANPLAN 2019-2023   
 
Formannskapets innstilling: 
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres tilgjengelig 
via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner, legekontor og andre 
aktuelle. 
 
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Gausdal, Øyer og Lillehammers Veteranplan 2019 – 2023 tas til etterretning. Planen gjøres tilgjengelig 
via kommunenes hjemmesider, og distribueres elektronisk til helsestasjoner, legekontor og andre 
aktuelle. 
 
Rådmannen gis i oppdrag å oppnevne egen veterankontakt for hver kommune. 
 
 
54/19   
ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK   
Planutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 21.2.2019, 
overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som avgrenses av 
hva utbygger eier. 
 
 
 
Behandling: 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 21.2.2019, 
overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som avgrenses av 
hva utbygger eier. 
 
 
55/19   
BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og tilleggsbevilger 
1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til kjøp av utstyr i henhold 
til tabell 3.  

2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for 1.kvartal.  
3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk behandling i 

forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023. 
 
Behandling: 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd, møte 20.05.2019: 
Flerkulturelt råd støtter formannskapets innstilling i saken. Flerkulturelt råd ser det som svært viktig 
at det nå tas tak i utfordringene knyttet til mangel på barnehageplasser i kommunen ved å foreslå 
tilleggsbevilgning for å kunne øke antall plasser. Flerkulturelt råd viser for øvrig til at mangel på 
barnehageplasser ble satt på dagsorden i Flerkulturelt råd i tre møter i 2018 og rådet ga bl.a. følgende 
innspill til budsjett – økonomiplan for 2019 – 2022: 
«Flerkulturelt råd mener det må prioriteres å øke antallet barnehageplasser i kommunen. 
Barnehageplass er viktig for barnas sosiale og språklige utvikling. Uten barnehageplass får heller 
ikke foreldre startet opp på introduksjonsprogram.  Kommunen har ansvar for å tilrettelegge 
introduksjonsprogram for flyktninger så snart som mulig og senest innen 3mndr. etter bosetting 
Dette har ikke latt seg realisere for alle flyktninger det siste året pga mangel på barnehageplasser. 
Det vises også til uttalelse fra Flerkulturelt råd i møte 09. 04.2018 vedr. samme sak.» 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar behovet for økt antall barnehageplasser til etterretning og tilleggsbevilger 
1.243.000 kroner i henhold til tabell 2. Det bevilges 230.000 kroner til kjøp av utstyr i henhold 
til tabell 3.  

2. Det tas stilling til finansiering i forbindelse med behandling av kvartalsrapport for 1.kvartal.  
3. Drifts – og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023 legges fram for politisk behandling i 

forbindelse med budsjett 2020, økonomiplan 2020 – 2023. 
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WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup i 
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021. 
Forutsetningen er at det arbeides for å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært 
slalåm, storslalåm eller Super G og å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. 

2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond    
«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 2020 - 
2023 og årsbudsjett 2021.  

3. Forslag til retningslinjer for overføring fra disposisjonsfond «Idrettsarrangement» utarbeides 
av administrasjonen. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme (SV). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup i 
Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021. 
Forutsetningen er at det arbeides for å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært 
slalåm, storslalåm eller Super G og å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. 

2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond    
«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 2020 - 
2023 og årsbudsjett 2021.  

3. Forslag til retningslinjer for overføring fra disposisjonsfond «Idrettsarrangement» utarbeides 
av administrasjonen. 
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VIDEREFØRING AV SNOWBALL TIL OG MED 2021   
SØKER: VISIT LILLEHAMMER 
 
Formannskapets innstilling: 

 Øyer kommune sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt bidrag til basisfinansiering med 
kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tillegg utbetales bidrag for 2018 på tilsvarende beløp. Beløpet 
indeksreguleres. 

 Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune sier ja til videreføring av Snowball og fortsatt bidrag til basisfinansiering med 
kr 35.850,- for 2019 – 2020. I tillegg utbetales bidrag for 2018 på tilsvarende beløp. Beløpet 
indeksreguleres. 

 Midlene tas fra kommunalt næringsfond. 
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58/19   
ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV 
50% STILLING SOM DIAKON   
 
Formannskapets innstilling: 
Saken tas opp til behandling i kommunestyret når saken er nærmere avklart. 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en nærmere utredning av saken. 
 
Lars Høvren (SP) fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommune øker driftstilskuddet med kr 200.000,- til Øyer og Tretten kirkelige råd til 
delfinansiering av 50% stilling som diakon». 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme (AP). 
 
Vedtak: 
Øyer kommune øker driftstilskuddet med kr 200.000,- til Øyer og Tretten kirkelige råd til 
delfinansiering av 50% stilling som diakon.  
 
Finansiering av en eventuell økning av stillingen til 100 % stilling, fremmes som egen sak.  
 
 
59/19   
OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen, 
med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken. Finansiering av stilling juridisk 
rådgiver kr 200.000 dekkes i 2019 av regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 
9 613 965,26. 

2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme (AP). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner opprettelse av stilling juridisk rådgiver i sentraladministrasjonen, 
med økonomisk inndekning 2019 som det framgår av saken. Finansiering av stilling juridisk 
rådgiver kr 200.000 dekkes i 2019 av regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 
9 613 965,26. 

2. Helårseffekt av stillingen innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
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UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stilling som arkivmedarbeider. Stillingen opprettes 
som full stilling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer inneværende 
år.  

2. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme (AP). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner utvidelse av stilling som arkivmedarbeider. Stillingen opprettes 
som full stilling fra 1.7.2019 og dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer inneværende 
år.  

2. Helårseffekt av full stilling innarbeides i økonomiplan 2020-2023. 
 
 
61/19   
ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt tilskudd 
til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det foretas følgende 
budsjettjusteringer: 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak  Utgifts-

reduksjon/ 
Inntekts-
økning 

Utgiftsøkning/I
nntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. sos.avg) 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemanning 
Vidarheim 

  1 130 000 

16002 
Foreldre-
betaling 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt foreldre-
betaling 
Vidarheim 

152 000   

13700 Kjøp 
fra private 

2300 
Fellesut-
gifter 
barnehage 

2015 Private 
barnehager 

Økt tilskudd 
Granrudmoen 
barnehage 

  265 000 

19400 Bruk 
av disposi-
sjonsfond 

9000 Skatt 
og finans 

8801 Interne 
finansierings-
transaksjoner 

Bruk av 
disposisjons-
fond 

1 243 000   

        1 395 000 1 395 000 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019: 
a. Kjølelager Øyer helsehus     kr 500 000 
b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus kr 120 000 
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c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000 
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter kr 350 000  

 
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter: 

a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212)  kr 500 000 
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224)   kr 500 000 
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000 

 
Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens 
innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt tilskudd 
til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det foretas følgende 
budsjettjusteringer: 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak  Utgifts-

reduksjon/ 
Inntekts-
økning 

Utgiftsøkning/I
nntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. sos.avg) 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemanning 
Vidarheim 

  1 130 000 

16002 
Foreldre-
betaling 

3200 
Vidarheim 
barnehage 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt foreldre-
betaling 
Vidarheim 

152 000   

13700 Kjøp 
fra private 

2300 
Fellesut-
gifter 
barnehage 

2015 Private 
barnehager 

Økt tilskudd 
Granrudmoen 
barnehage 

  265 000 

19400 Bruk 
av disposi-
sjonsfond 

9000 Skatt 
og finans 

8801 Interne 
finansierings-
transaksjoner 

Bruk av 
disposisjons-
fond 

1 243 000   

        1 395 000 1 395 000 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019: 
a. Kjølelager Øyer helsehus     kr 500 000 
b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus kr 120 000 
c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000 
d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter kr 350 000  

 
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter: 

a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212)  kr 500 000 
b. Gesims Vidarheim barnehage (001224)   kr 500 000 
c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000 
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Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens 
innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792. 
 
 
62/19   
BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR   
 
Formannskapets innstilling: 
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli vedtatt i 
kvartalsrapporten. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Fysiske forhold legges til rette slik at avdeling for psykisk helse og rus kan ta i bruk de ledige 
kontorene i Øyer legekontor innenfor en ramme på 350.000 kr inkl. mva. Finansiering vil bli vedtatt i 
kvartalsrapporten. 
 
 
 


