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MØTEINNKALLING 
Formannskapet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 14.01.2020 Tid: 08.30 - 13:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 
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  ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - FORLENGING AV STYREVERV TIL 

01.04.2020. VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 01.04.2020 
- 31.03.2024 

  

 
3/20 20/6     
  REFERATER - FSK 14.01.2020    
 
4/20 19/2285     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: DALE GUDBRANDS TRYKKERI AS 
  

 
5/20 19/2334     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  

SØKER: PER HØVREN 
  

 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 
    
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


  Sak 1/20 

 Side 2 av 11   

 
VESLESETERVEGEN - BOMSATSER 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: Q15  
Arkivsaksnr.: 19/1379     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/20 Formannskapet 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om godkjenning av nye satser for bombilletter 
Landbrukskontorets behandling av saken 
Klage på landbrukskontorets behandling av saken 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Veslesetervegen søker om økte satser for å øke inntektene og harmonere bomsatsene med 
andre veger inn i Øyer Østfjell. Kommunedirektøren tilrår at satsene godkjennes, og at det 
gis anledning til å innkreve 10 ganger bomsatsen ved manglende billett. 
 
Saksutredning: 
Veslesetervegen Veglag v/Edgar Enge søker i brev av 22. juli 2019 om godkjenning av nye 
satser for bombilletter. Det er vedtatt nye priser på årsmøtet.  
 
Det søkes om følgende: 
Kjøretøy Tidligere pris Omsøkt pris 
Moped  20 kr  30 kr 
Personbil  40 kr  50 kr 
Traktor  40 kr  50 kr 
Traktor med tilhenger 100 kr 100 kr 
Lastebil 100 kr 100 kr 
Lastebil med tilhenger 200 kr 200 kr 
Ved manglende betaling betales 10 x billettprisen 
 
Veslesetervegen er vegen som tar av fra Nord-Trettenvegen ved Vedem på Nord-Tretten, og 
går opp til Nordre Veslesetra. 
 
Det angis to grunner for ønske om økning av satsene. Det ene er behov for inntektsøkning, 
da det stadig er etterslep på vedlikeholdsoppgaver. Det andre er ønske om å harmonere med 
prisene med resten av Øyerfjellet. Veslesetervegen blir etter flytting av bommen i 
Østfjellvegen en av innfallsportene til Øyerfjellet, og det er naturlig at det er samme pris. 
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Saken ble først behandlet av Landbrukskontoret som administrativt vedtak av 20. september 
2019. Der ble satsene godkjent. Det ble i tillegg vedtatt at offentlig tjenestemann på 
tjenesteoppdrag forutsettes å kjøre gratis. Dette vedtaket ble påklaget 12. november 2019 
av Veslesetervegen veglag v/Edgar Enge. Det ble vist til at Landbrukskontoret ikke hadde 
delegasjon til å fatte vedtak etter veglova § 56. Det ble også klaget på at det i vedtaket ble 
gitt åpning for at offentlig tjenestemann på tjenesteoppdrag forutsettes å kjøre gratis. Det 
fremholdes at det ikke er rettslig grunnlag for å sette vilkår om at offentlig tjenestemann på 
tjenesteoppdrag forutsettes å kjøre gratis. Landbrukskontoret har opphevet sitt vedtak, da 
hjemmel for vedtaket mangler. 
 
Lovgrunnlaget 
Det er § 56 i veglova som gir hjemmel for fastsettelse av bompenger. I første og andre ledd 
står det: 
 
Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 
Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 
avgiftsmidlane. 

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 
unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 
 
I KF delegering er avgjørelse etter veglova § 56 delegert til formannskapet. 
 
Vurdering: 
Formannskapets behandling av denne saken vil være en ny behandling av søknaden. Det 
sees bort fra Landbrukskontorets behandling av saken. 
 
Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må 
samtykke slik innkreving. Det er ønske om å øke noen av satsene for å harmonere disse med 
bomsatser i andre veganlegg inn til Øyerfjellet. Det er oppgitt at det er ønske om å øke 
inntektene, da det er vedlikeholdsetterslep på vegen. Det er ikke lagt ved regnskap eller 
ytterligere beskrivelse av hva for vedlikeholdsetterslep det er snakk om. Ved telefonsamtale 
med Edgar Enge, er det opplyst at alle inntekter går med til vedlikehold av vegen og det 
utføres så mye vedlikehold som det er økonomi til. Kommunedirektøren legger likevel til 
grunn at økonomien i veglaget ikke er særlig solid, og at det ikke bygges opp et stort 
overskudd i veglaget. Det påpekes at andelseierne betalr inn et bidrag hvert år. Dette har de 
siste årene utgjort totalt fra 40 000 kr og oppover. Det er 100 andeler, og andelene er fordelt 
med fra 1 til 20-30 andeler for de som har de største andelen. Ut fra dette mener 
kommunedirektøren at pengene som kreves inn, går til det formålet de er tiltenkt, 
vedlikehold av vegen. Kommunedirektøren ser også poenget med at det er samme priser for 
inngangsportene til Øyerfjellet.  
 
Etter veglova § 56 andre ledd kan det fastsettes tilleggsavgift for eiere av kjøretøy som ikke 
betaler bomavgift. Veglaget ber om at det fastsettes slik tilleggsavgift til 10 ganger 
bomsatsen. Kommunedirektøren har ingen innvendinger mot dette. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomsatser for 
Veslesetervegen Veglag, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 
Kjøretøy Omsøkt pris 
Moped  30 kr 
Personbil  50 kr 
Traktor  50 kr 
Traktor med tilhenger 100 kr 
Lastebil 100 kr 
Lastebil med tilhenger 200 kr 
Ved manglende betaling betales 10 x 
billettprisen 

 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - FORLENGING AV STYREVERV TIL 01.04.2020. 
VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR PERIODEN 01.04.2020 - 31.03.2024 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2052     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/20 Formannskapet 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Vedtekter for Øyer kommunale boligstiftelse (ØKB). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Arne Finn Brekke, Arnfinn Gillebo og Anne Aronsveen sine verv i styret i ØKB forlenges frem 
til 01.04.2020. Formannskapet velger leder og nestleder til styret i ØKB for perioden 
01.04.2020 – 31.03.2024. 
 
Saksutredning: 
Følgende vedtak ble fattet i formannskapet 17.11.2015, sak 75/15: 
Til styre for Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 1.11.15 – 31.10.19 velges: 
Medlemmer:    Varamedlemmer:  
Arne Bueie    Lisa Kramprud  
Anne Aronsveen   Brit Stenersen Lie  
Arnfinn Gillebo   Anita Lerfald Vedum 
 
Som leder:  Arne Bueie 
Som nestleder: Arnfinn Gillebo 
 
Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 29.11.2018, sak 104/18: 
1) Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
2) Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 

velges Arne Finn Brekke (AP). 
 
Følgende vedtak ble fattet i formannskapet 21.11.2019, sak 96/19: 
Som styre til Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 2019 – 2023 velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Astrid Simengård     Stein Plukkerud 
Håvard Granskogen     Randi Øverhaug Sagheim 
Arne Finn Brekke     Anne Aronsveen  
 
Vedtekter for Øyer kommunale boligstiftelse § 5, 4.avsnitt sier: 
«Styremedlemmenes funksjonstid er til 31.03. påfølgende år etter valgperiodens utløp. 
Styremedlemmene blir stående inntil nye blir valgt, selv om tjenestetiden er utløpt». 
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Vedtekter for Øyer kommunale boligstiftelse § 5, 3.avsnitt sier: 
«Styret skal bestå av en leder, en nestleder og et tredje styremedlem. Styret oppnevnes av 
representantskapet. Som hovedregel forsøkes det tredje styremedlem oppnevnt av 
leieboerne etter at disse har gitt anledning til å uttale seg. Varamedlemmer oppnevnes på 
samme måte». 
 
Vurdering: 
Arne Finn Brekke, Arnfinn Gillebo og Anne Aronsveen sine verv i styret i ØKB forlenges frem 
til 01.04.2020.  
 
Valg av leder og nestleder i styret i ØKB for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 legges frem 
uten innstilling. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. 
Arne Finn Brekke, Arnfinn Gillebo og Anne Aronsveen sine verv i styret i Øyer kommunale 
boligstiftelse forlenges frem til 01.04.2020. 
 
2. 
a) Som styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges:……………………………………………………………………….. 

 
b) Som nestleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 
velges:……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - FSK 14.01.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/6     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/20 Formannskapet 14.01.2020 
 
 
Melding om administrativt vedtak til Gaia Mat AS datert 02.01.2020: 
Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 02.02.2020 – 30.09.2020 
 
Melding om administrativt vedtak til Pellestova datert 03.01.2020: 
Utvidet skjenkeareal for afterski Janteloppet 4.april 2020 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: DALE GUDBRANDS TRYKKERI AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/2285     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/20 Formannskapet 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via Regionalforvaltning.no, mottatt 16.12.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Dale Gudbrands trykkeri AS et 
tilskudd på kr 50.000,- til opplæring av nyansatt daglig leder. Midlene tas fra næringsfond 
med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Virksomheten ble etablert i 1941 som avistrykkeri, og har klart å overleve i et marked for 
grafiske tjenester og trykkeri som har gjennomgått store endringer de siste årene. Med 
investering i ny teknologi og omstilling har de greid dette. 
 
De skal nå gjennom et generasjonsskifte og har ansatt ny daglig leder som er bosatt på 
Tretten, men som er uten erfaring fra bransjen. Med få ansatte er det behov for en grundig 
opplæring. 
 
Saldo for næringsfond med statlig tilskudd pr 31.12.2019 er kr 178.500,- . 
 
Vurdering: 
Det er viktig å bevare og styrke eksisterende arbeidsplasser på Tretten. Det er et stort løft for 
en liten virksomhet å rekruttere.  
 
Utvikling er positiv i et krevende marked. Kommunedirektøren anbefaler derfor at satsingen 
støttes med kr. 50.000,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Dale Gudbrands Trykkeri AS gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond 
med statlig påfyll. 

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

 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
SØKER: PER HØVREN 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/2334     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/20 Formannskapet 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via Regionalforvaltning.no, mottatt 10.12.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Per Høvren et tilskudd på  
kr 50.000,- til etablering av et mekanisk verksted i Øyer. Midlene tas fra næringsfond med 
statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Søkeren har 10 års erfaring fra EIK-maskin, og etablerte seg i april 2019 med eget verksted i 
Mesta-bygget i Øyer sentrum. 
 
Markedet er landbruk og anleggsbransjen, og oppdragsmengden har vært stor siden dag en. 
 
Han ønsker å investere i et mobilt verksted, slik at han kan reise ut og reparere 
anleggsmaskiner, noe som er enklere for kunden enn å frakte en stor anleggsmaskin til 
verkstedet. 
 
Saldo for næringsfond med statlig tilskudd pr 31.12.2019 er kr 178.500,-. 
 
Vurdering: 
Søkeren har solid faglig bakgrunn og allerede etablert et godt kundegrunnlag for 
virksomheten. Det er beskrevet et stort marked for denne tjenesten i Øyer. 
 
Bedriftsetableringen er positiv i et bra marked. Kommunedirektøren anbefaler derfor at 
etableringen støttes med kr. 50.000,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Per Høvren gis et tilskudd på kr. 50.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig 
påfyll. 

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

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
 


