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Møte i  Formannskapet den 21.04.2020 - Sak: 43/20 
 
Sak 1 Opprop - Evakuer barna fra Moria nå! 
Ordføreren refererte til oppropet «Evakuer Barna fra Moria nå»: 
Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. 
Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i 
ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for 
det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk 
støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.   De beskriver også spedbarn som dør av 
dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet 
både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste 
lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med 
seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å forhindre dem, er et stort svik. Et 
svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke 
Norge verdig. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for 
barn som lider. 
  
Ordførerens forslag til vedtak: 
Øyer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Øyer 
kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har 
lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.    
Øyer kommune ber om at barna i Moria evakueres umiddelbart. Øyer kommune ber 
Statsministeren og utenriksministeren bidra til å finne en felles europeisk løsning på 
flyktningsituasjonen på de greske øyene.  Øyer kommune ber om at Norge henter enslige 
mindreårige flyktningbarn fra Hellas. 
 
Avstemming: 
Ordføreren forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 2 Fullmakt til kommunedirektøren – søknader om egenandeler 
Det vises til sak 37/20 pkt 5;  
Formannskapet ber om at Kommunedirektøren får utredet muligheten til å etablere en 
ordning der mindre bedrifter, som blir innvilget økonomisk statlig støtte i forbindelse med 
Covid 19 kan søke Formannskapet i Øyer om støtte som dekker opp for deler eller hele 
egenandelen når det foreligger vedtak om statlig tilskudd som avkortes med krav om 
egenandel. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Kommunedirektøren disponerer inntil kr 100.000,- fra disposisjonsfondet på eventuelle 
søknader om egenandeler fram til utredninger, jfr vedtak i sak 37/20 er behandlet». 
 
Avstemming: 
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak i Formannskapet: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
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KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Vedtak sak 1 Opprop - Evakuer barna fra Moria nå!: 
Øyer kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Øyer 
kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har 
lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.    
Øyer kommune ber om at barna i Moria evakueres umiddelbart. Øyer kommune ber 
Statsministeren og utenriksministeren bidra til å finne en felles europeisk løsning på 
flyktningsituasjonen på de greske øyene.  Øyer kommune ber om at Norge henter enslige 
mindreårige flyktningbarn fra Hellas. 
 
Vedtak sak 2 Fullmakt til kommunedirektøren – søknader om egenandeler: 
Kommunedirektøren disponerer inntil kr 100.000,- fra disposisjonsfondet på eventuelle 
søknader om egenandeler fram til utredninger, jfr vedtak i sak 37/20 er behandlet. 


