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DELTAGELSE I AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 122 &40  
Arkivsaksnr.: 20/2036     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Innlandet fylkeskommune med invitasjon til videre samarbeid, datert 22. mai 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Felles areal- og transportplan for Mjøsbyen, vedtatt i fylkestinget 28. april 2020 
(https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-
for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf) 
Behandling i fylkestinget (https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-
av-fylkestinget-i-innlandet/) 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har vært representert i arbeidet med en felles areal- og transportplan for 
Mjøsbyen. Nå inviteres kommunen til videre samarbeid for oppfølging av planen. 
Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en samarbeidsavtale i løpet av 2021. 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommune deltar i arbeidet med utarbeidelse av en 
samarbeidsavtale, og at det da oppnevnes representant med vara til styringsgruppen. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har vært representert i arbeidet med utarbeidelse av en felles areal- og 
transportplan for Mjøsbyen. Det kan leses mer om hva Mjøsbyen er i strategien som er 
fremlagt for fylkestinget. Det finnes også mer informasjon på www.mjosbyen.no 
 
Det settes inn her første avsnitt i forordet, som oppsummerer Mjøsbyen: 
Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid og en felles utviklingsarena for areal- og 
transportplanlegging i området rundt Mjøsa. I alt 10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, 
Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. 
I prosjektsamarbeidet deltar også Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet og de to nåværende fylkeskommunene Hedmark og Oppland.  
 
Etter at fylkestinget 28. april 2020 vedtok felles areal- og transportplan for Mjøsbyen er alle 
deltagerne i utarbeidelse av planen invitert til videre samarbeid for å følge opp strategien og 
handlingsplan. I strategien er det foreslått å etablere en samarbeidsavtale som skal sikre 
fortsatt dialog og forpliktende samarbeid. Fylkestinget vedtok at det skal utarbeides et 
forslag til en samarbeidsavtale i løpet av 2021. Samarbeidsavtalen skal avklare nærmere 
organisering, økonomi, mandat og roller for samarbeidet. 
 

https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-av-fylkestinget-i-innlandet/
https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-av-fylkestinget-i-innlandet/
http://www.mjosbyen.no/
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Det skal derfor etableres en ny administrativ samarbeidsgruppe og en styringsgruppe med 
politisk og administrativ ledelse. Det legges opp til samme deltagelse som ved utarbeidelse 
av strategien. Det anmodes om at det også oppnevnes vara. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren beklager at denne saken ikke kom med i formannskap og 
kommunestyret i juni. Svarfrist var 15. juni. Etter samråd med ordfører ble det gitt en 
foreløpig tilbakemelding om deltagelse, og det er inngitt et foreløpig navn til administrativ 
arbeidsgruppe, slik at kommunen inntil videre er representert. 
 
Det blir opp til kommunestyret om det ønsker at kommunen blir med i det videre arbeidet 
med Mjøsbyen. Siden kommunen var med i utarbeidelsen av planen, vil det etter 
kommunedirektørens mening kunne være aktuelt å være med i utarbeidelsen av en 
samarbeidsavtale. Hafjell er også nevnt i en strategi, ved at det bør utarbeides en 
interkommunal/regional plan for transport i og mellom Sjusjøen, Nordseter og Hafjell. 
 
Fylkestinget har bedt om at det avsette midler i økonomiplanen for fylkeskommunen. Det er 
ikke fremkommet direkte økonomiske behov av planen så langt for Øyer kommune. Men 
dersom det skal utarbeides en plan for transport mellom destinasjonene Sjusjøen, Nordseter 
og Hafjell, vil det måtte påregnes kostnader i form av arbeidsinnsats, men trolig også andre 
kostnader. 
 
I arbeidet med en samarbeidsavtale er det ikke framkommet behov for midler, ut over 
kostnader i form av arbeidsinnsats som blir ved deltagelse. 
 
Kommunedirektøren tilrår at kommunen deltar i det videre arbeidet med en 
samarbeidsavtale for Mjøsbyen. Kommunestyret må da oppnevne en politisk representant 
med vara til styringsgruppen. Kommunedirektøren sørger for å oppnevne representant til 
administrativ arbeidsgruppe. 
 
 
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: 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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BEREDSKAPSPLAN 2020-2023 
REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: X20  
Arkivsaksnr.: 20/2179     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Øyer kommune - Beredskapsplan 2020 - 2023 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven -LOV 2010-06-25, nr 45) 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta revidert overordnet beredskapsplan for 
perioden 2020 til 2023. Overordnet beredskapsplan skal i hht planstrategi vedtas hver 
kommunestyreperiode, og revideres årlig. Kommunestyret delegerer ansvaret for den årlige 
revideringen til kommunedirektøren. 
 
Saksutredning: 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret beskriver 
kommunal beredskapsplikt i § 15. Kommunen pålegges å utarbeide egen beredskapsplan, 
med beskrivelse av kommunens organisering av kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt 
og informasjonsplan.  
 
Beredskapsplan for 2020 – 2023 tar, i hht Sivilbeskyttelseslovens § 14, utgangspunkt i 
helhetlig ROS for Øyer kommune, vedtatt i sak 31/19 28.3.2019. Revidert beredskapsplan 
avviker ikke mye fra foregående plan (2017), men det er gjort noen presisering som følge av 
bl.a. ny kommunelov, omorganisering pr 2019, samt ombygging av beredskapsrom på 
Tingberg. Det er også gjort en presisering i punkt 7.2 om fullmakter til kommunal 
kriseledelse, hvor kommunedirektør gis fullmakt til å disponere inntil kr. 3 mill ved en krise, 
samt omdisponere personell, ressurser og virksomhet ved behov. 
 
Beredskapsplanen beskriver rollene i kriseledelsen og tilhørende støttefunksjoner 
(informasjon, evakuering og psykososialt kriseteam). Navneliste med kontaktinformasjon 
oppdateres fortløpende, og distribueres i kommunens tjenesteapparat, samt til kommunens 
samarbeidspartnere. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret skal i hht vedtatt planstrategi vedta revidert Beredskapsplan for Øyer 
kommune i løpet av det første året i ny kommunestyreperiode. Revidering tar utgangspunkt 
i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av 2019, samt overordnede endringer i løpet av de 
siste 4 år.  
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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. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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STØTTE TIL ARRANGEMENT FOR PÅRØRENDE TIL RUSAVHENGIGE 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/2380     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Program for seminaret  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber formannskapet i denne saken ta stilling til å støtte et arrangement 
som belyser utfordringer for pårørende til rusavhengige. 
 
Saksutredning: 
Marianne Engevold har henvendt seg til Øyer kommune for å få økonomisk støtte til et 
arrangement hun har initiert. Det er invitert en rekke foredragsholdere som skal belyse 
utfordringer for pårørende til rusavhengige. Seminaret var opprinnelig planlagt til 7.5.20, 
men er av forståelige årsaker flyttet til 24.9.20, og avholdes på Hafjell hotell.  
 
Henvendelsen fra Engevold har dessverre ikke blitt behandlet tidligere, da den ikke var 
formulert som en formell søknad og ble misforstått av saksbehandler. Øyer kommune ved 
Helse og familie/Psykisk helse og rus støtter noen organisasjoner i arbeid med å belyse 
utfordringer i pårørendearbeid og annet. Potten til dette arbeidet er meget begrenset, og 
det finns nå ikke midler til å støtte et arrangement som omsøkt. 
 
Ut ifra de opplysningene som har kommet fram kan det se ut til at arrangementet har en 
kostnadsramme på kr. 60 – 70 000, og at det er innhentet støtte og sponsorinntekter på ca. 
kr. 30 000. Programmet for seminaret er faglig interessant, og bør kunne trekke deltakelse 
fra hele Lillehammer-regionen/Gudbrandsdalen.  
 
Vurdering: 
Det er ikke avsatt penger administrativt til å støtte arrangement slik det er omsøkt. 
Kommunedirektøren ber derfor formannskapet vurdere bruk av sin særskilte konto til dette 
formål. Formannskapets særskilte konto har en ramme på kr. 75 000, og saldo på denne 
konto er p.t. på samme nivå. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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FRITAK FOR BETALING AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110 
 
 
Saksbehandler:  Julian Wilhelm Solvang Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/2034     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
 
Vedlegg: 
E-post mottatt 29.05.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer 
og Øyer  
Forskrift om vann- og avløpsgebyr  
Forskrift om brannforebygging  
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud på 
fritidseiendommen. Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av 
fritidseiendommen under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av 
kommunale gebyrer.  
 
Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud på 
fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken.  
 
Vurdering: 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn 
at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av 
fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten 
blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.  
 
Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
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tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og tilsyn, 
skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert.  
Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel.  
Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode.  
 
 
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. 
 
 
Ådne Bakke Julian Wilhelm Solvang 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 
TRETTEN FRISØRSALONG AS 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/1721     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 17.06.2020 via Regionalforvaltning.no 
Vedlegg til søknad mottatt 19.05.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at søknaden om støtte til oppussingskostnader avslås da 
prosjektet er avsluttet. 
 
Saksutredning: 
Tretten Frisørsalong AS søker om støtte av kostnader i forbindelse med oppussing av sine 
lokaler. Oppussingen ble igangsatt i februar 2020 og ferdigført 10.03.2020, rett før selskapet 
ble pålagt å stenge virksomheten grunnet koronapandemien. 
 
Lokalene som er opprustet er i Kongsvegen 1562 hvor frisørsalongen drives. 
Oppussingen ble gjennomført for å tilfredsstille lovpålagt krav om punktavsug som HMS 
tiltak, og for å utvikle og trygge eksisterende virksomhet. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Det søkes om 100% dekning av et allerede avsluttet prosjekt. 
 
Tiltaket omfattes av følgende retningslinjer for fondet: 

 Næringsfondet skal ikke brukes til allerede igangsatte prosjekter eller avslutta 
prosjekter. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Tretten Frisørsalong AS om støtte til oppussingskostnader avslås da prosjektet 
er avsluttet. 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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HASTESAKER I FORMANNSKAPET 25.08.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV  
COVID 19 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2596     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
«Det vil i dagens og kommende formannskapsmøter komme saker opp til behandling etter at 
sakspapirer er utsendt. Det vil være nyttig at det settes en hastesak på dagsorden til møtene 
i formannskapet».  
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REFERATER - FSK 25.08.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/2595     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/20 Formannskapet 25.08.2020 
 
 
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY SKJENKEBEVILLING – LODGEN MAT OG DRIKKE AS 
MIDLERTIDIG 
 
MELDING OM DELEGERT VEDTAK – NY SKJENKEBEVILLING - WOODY'S BAR AS - 
MIDLERTIDIG 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


