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Merknader:   

Konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand og kommunalsjef Frode 
Fossbakken møtte. 
Økonomisjef Anne H Jorde og controller Knut Arne Kårsten møtte under sak 64/21 – 69/21. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 29.04.2021. 
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Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Befaring Hafjell/KDP Øyer Sør tirsdag 15.06.2021 kl 08.30 – kommunestyrets 
medlemmer inviteres til å delta. Påmelding til formannskapssekretær Laila Odden 
innen fredag 4. juni 2021. 
 

 Kommunestyremøtet den 17. juni 2021 er et arbeidsmøte/budsjettkonferanse og 
holdes på dagtid. 

 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
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64/21 21/289     
  ÅRSREGNSKAP 2020    

 
65/21 21/741     
  FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020    

 
66/21 21/738     
  ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020    

 
67/21 21/743     
  OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 

2021  
  

 
68/21 21/1151     
  ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021    

 
69/21 20/1116     
  PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - ENDELIG VEDTAK    

 
70/21 20/3468     
  GEBYRFASTSETTEELSE SELVKOST PLAN- ÅRSBUDSJETT 2021    

 
71/21 21/1401     
  ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - 

KONSERNET  
  

 
72/21 21/1351     
  LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD 

FOR LILLEHAMMER-REGIONEN  
  

 
73/21 21/1419     
  SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ 

KORT SIKT OG SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG 
SIKT  

  

 
74/21 21/1549     
  HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 

2022-25/27 I INNLANDET  
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64/21   
ÅRSREGNSKAP 2020   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan 

på kr 1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 

Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen legges ved 
protokollen. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2020 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2020 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 

68 000. 
4. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste reguleringsplan 

på kr 1 667 000 (i påvente av klargjøring av nytt regelverk). 

 
65/21   
FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2020 til orientering.  
 
 
66/21   
ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
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for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap 
for de 16 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 9,8 millioner kroner, mot bevilget 9,4 mil-
lioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 347 000. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samla 
påløpte utgifter på 1,2 millioner kroner mot bevilget 2,3 millioner kroner, et mindreforbruk 
på kr 1 135 000.  
 
 
67/21   
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2020 TIL 2021   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på 52,3 millioner kroner i 

henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer:  kr 5 054 000 
b. Bruk av lån    kr 47 285 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 39,5 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  

Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra opposisjonen: 
Planprogram for vann og avløpsplan er ute på høring og plan for vann og avløp skal legges 
frem og vedtas i 2022.  
I påventede av at denne planen ferdigstilles er vi av den oppfatning at tidligere 
investeringsmidler bevilget til oppgradering Tretten RA ikke lenger er reelle.  
På denne bakgrunn foreslår Øyer AP/Øyer H at investeringsmidler ført på prosjekt 006106 
Oppgradering Tretten RA ikke overføres fra 2020 til 2021.  
Beløp kr. 9.411.000 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vil da korrigeres slik: 
PKT. 1 beløp korrigeres til 42 889 
PKT. 2 b bruk av lån korrigeres til 37.874.000  
PKT 3 Kommunestyret godkjenner  låneopptak på inntil 30 millioner  
PKT 4 OK 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
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Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Prosjekt  00616 Oppgradering Tretten Ra foreslås overført med  9.411.000. Kr 100.000 
overføres - resten overføres ikke fra 2020 til 2021.  
Dette på bakgrunn av arbeidet med plan for vann og avløp og investeringsbehovet er uklart.  
Beløpene i kommunedirektørens forslag korrigeres slik:  
PKT. 1 korrigeres til 42.989.000 
PKT. 2 bruk av lån korrigeres til 37.974.000  
PKT. 3 godkjenner låneopptak på 30, 1 million  
PKT. 4 er ok.  
 
Avstemming: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 
Vedtak: 
Prosjekt  00616 Oppgradering Tretten Ra foreslås overført med  9.411.000. Kr 100.000 
overføres - resten overføres ikke fra 2020 til 2021.  
Dette på bakgrunn av arbeidet med plan for vann og avløp og investeringsbehovet er uklart. 
  
1. Investeringsbudsjett 2021 økes med ubrukte midler fra 2020 på kr 42 989 000 i henhold 

til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer:   kr   5 054 000 
b. Bruk av lån     kr 37 974 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 30,1 millioner kr.  
4. Videreutlån i 2021 økes med kr 7 448 024,44 finansiert ved bruk av lån til videreutlån.  

 
68/21   
ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2021   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investerings-

prosjekt 001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - 
støyskjerming.  

3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – 
kjøp av iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låne-
opptak i 2021. 

Kommunestyret ber om en tilbakemelding på hvorfor prosjektene innenfor eiendom og 
anlegg ikke er utført som planlagt i 2020, for eksempel støyskjerming Skriua. Denne kan 
sendes medlemmene på e-post. 
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4. Som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen i kommunen ønsker 
formannskapet å følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering skal 
formannskapet få en statusrapportering hver måned gjennom 2021. Rapporteringen 
skal være muntlig og skille mellom ordinær drift og konsekvensene av korona 
pandemien. Rapporteringen skal inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak 
vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 2021, samt en vurdering av prognose og behov 
for ytterligere tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.   

Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 150 000 mellom investerings-

prosjekt 001316 Solvang skole - varmegarasje og prosjekt 007311Utbygging Skriua - 
støyskjerming.  

3. Kommunestyret tilleggsbevilger kr 230 000 til investeringsprosjekt 001066 Skole – 
kjøp av iPader, finansiert ved bruk av lån. Det gis fullmakt til tilsvarende økt låne-
opptak i 2021. 

4. Som følge av den svært krevende økonomiske situasjonen i kommunen ønsker 
formannskapet å følge utviklingen tett. I tillegg til tertialrapportering skal 
formannskapet få en statusrapportering hver måned gjennom 2021. Rapporteringen 
skal være muntlig og skille mellom ordinær drift og konsekvensene av korona 
pandemien. Rapporteringen skal inneholde avviksforklaring, gjennomgang av tiltak 
vedtatt i økonomiplan og årsbudsjett 2021, samt en vurdering av prognose og behov 
for ytterligere tiltak for å komme i balanse ved årets slutt.   

 
69/21   
PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - ENDELIG VEDTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 med innarbeidede 
endringer etter gjennomført offentlig høring.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 med innarbeidede 
endringer etter gjennomført offentlig høring.  
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70/21   
GEBYRFASTSETTEELSE SELVKOST PLAN- ÅRSBUDSJETT 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – Byggesak oppmåling og seksjonering. 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 
 
Behandling: 
Forslag til endringer i sak 70/2021 Gebyrfastsettelse selvkost plan - årsbudsjett 2021 fra Øyer 
Sp og Øyer SV: 

 Omforent forslag til gebyr for Fastsetting av planprogram etter pbl § 12-9 3. ledd kr 
19 000 opprettholdes. 

 Omforent forslag til gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer 
kommune resulterer i en reduksjon på 20 % ved større endringer. 

 Gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i 
oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer kommune resulterer i en reduksjon 
på 40 % ved vesentlige endringer. 

 Gebyr for Utfylling og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess 
prisjusteres.  

 Omforent forslag til gebyr Dispensasjon - Behandling av søknad kr 10 500 
opprettholdes. 

 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – Byggesak oppmåling og seksjonering med 
følgende endringer:  

 Omforent forslag til gebyr for Fastsetting av planprogram etter pbl § 12-9 3. ledd kr 
19 000 opprettholdes. 

 Omforent forslag til gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer 
kommune resulterer i en reduksjon på 20 % ved større endringer. 

 Gebyr for Planforslag som ikke leveres i tråd med føringene/beslutningene i 
oppstartsmøtet -  endring som kommer fra Øyer kommune resulterer i en reduksjon 
på 40 % ved vesentlige endringer. 
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 Gebyr for Utfylling og endring av reguleringsplan etter forenklet prosess 
prisjusteres.  

 Omforent forslag til gebyr Dispensasjon - Behandling av søknad kr 10 500 
opprettholdes. 

 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 
 
 
71/21   
ORGANISATORISKE ENDRINGER I GUDBRANDSDAL ENERGI - KONSERNET   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 

Holding AS som forslag vedlagt saken.  
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter 

endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 

Holding AS som forslag vedlagt saken.  
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter 

endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 

Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken. 

 
 
72/21   
LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL POLITIRÅD - FELLES POLITIRÅD FOR LILLEHAMMER-
REGIONEN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator. 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Det etableres et felles politiråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner som har 
oppstart 1. september 2021. 

2. Kommunenes faste medlemmer i politirådet er ordfører, kommunedirektør og SLT-
koordinator. 

3. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne og endre sammensetningen av 
andre faste medlemmer ved behov. 

4. Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner skal ikke opprette egne lokale politiråd i 
tillegg til det felles politirådet. 

 
 
73/21   
SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: BEVILGNING TIL TILTAK PÅ KORT SIKT OG SKISSE 
TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR TILTAK PÅ LANG SIKT   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å disponere inntil kr 500.000 til tiltak på kort sikt i henhold til 

prioriteringen i vedlagte notat. Midlene tas fra fond sentrumsutvikling. 
2. Kommunedirektøren tar kontakt med næringsrådet for å søke medfinansiering av tiltak 

på kort sikt. Eventuell medfinansiering øker den økonomiske rammen for tiltakene.  
3. Etter at de overordnede planene er ferdigbehandlet, kommer kommunedirektøren 

tilbake til organisering og finansiering av arbeidet med videre utvikling av de to 
sentraene.   
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74/21   
HØRINGSUTTALELSE - HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens vedlagte forslag til høringsuttalelse, og ber om 
at kommunedirektøren oversender dette til Innlandet fylkeskommune som kommunens svar 
på høringsutkastet til Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27). 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar kommunedirektørens vedlagte forslag til høringsuttalelse, og ber om 
at kommunedirektøren oversender dette til Innlandet fylkeskommune som kommunens svar 
på høringsutkastet til Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (27). 
 
 
 


