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Møte i  Kommunestyret den 18.06.2020 - Sak: 21/20 
 
Kommunedirektøren og økonomisjefen holdt en orientering og svarte på spørsmål om 
kommunens økonomiske situasjon i forbindelse med utbruddet av Covid 19.  
 
Stein Plukkerud (SP) og Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet i forslagets pkt 6. Stein 
Plukkerud og Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud og Roar 
Øien erklæres inhabile i behandlingen av hele saken i henhold til bestemmelsene i 
Forvaltningslovens § 6, bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt for Øyer AP: 
«Kommunestyret ber administrasjonen innhente pris på utarbeidelse av faresonekart for 
flom og skred i Øyer kommune». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Svein Løken (SP) tiltrådte. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem for Stein Plukkerud. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling pkt 1-7 ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Øyer AP sitt forslag falt med 7 stemmer (7 AP) mot 12 stemmer (10 SP, 2 SV) med 19 
medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Oppgradering kommunale veger framskyndes som investeringsprosjekt og gjennom-

føres i 2020 innenfor en budsjettramme på 5 millioner kroner inkl. merverdiavgift.  
3. Kommunestyret godkjenner investeringsutgifter til kjøp av iPader i skole med kr 500 

000 inkl. merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på skolene omdisponeres til å 
dekke rente- og avdragsutgifter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødven-
dige budsjettjusteringer. 

4. Investeringene i kommunale veger og kjøp av iPader finansieres med bruk av lån, og 
kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak på 4,4 millioner kroner i 2020.  

5. Forskuttering av spillemidler på 2,2 millioner kroner til klubbhus ØTI finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond. Opprinnelig vedtatt i Ks-sak 118/18. 

6. Tilskudd til klubbhus ØTI på 197 000 kr (Ks-sak 118/18), tilskudd til World Cup Hafjell-
Kvitfjell Alpin på kr 250 000 (Ks-sak 56/19) og tilskudd til Ski NM 2020 på 250 000 kr 
(Ks-sak 94/19) finansieres ved bruk av disposisjonsfond idrettsarrangement på samlet 
697 000 kr.  

7. Det vedtas redusert driftsbudsjett for 2020 for interkommunale samarbeid, på bak-
grunn av innsparingsvedtak i Lillehammer kommune, slik det framgår av følgende 
tabell: 
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Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 

  Reduksjon 
i kr Lillehammer Øyer Gausdal Nord-Fron 

Regionalt landbruks-
kontor for Lilleham-
merregionen -98 -32 -26 -41 - 
Fellesenhet 
skatt/innfordring -52 -37 -7 -8 -8 
Fellesenhet økonomi -220 -157 -29 -34 - 
Lillehammer 
Regionen 
brannvesen -474 -346 -58 -70 - 
Sum -844 -572 -120 -153 -8 


