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Møte i  Formannskapet den 21.04.2020 - Sak: 37/20 
 
Ordfører holdt en kort innledning. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Nytt 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. 
 
Nytt pkt 6: 
Formannskapet ber Kommunedirektøren om å sikre rask saksbehandling av plan- og 
byggeprosjekter, samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for byggeaktivitet i 
kommunen. Dette skal bidra til å sikre at gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare 
for realisering får rask kommunal saksbehandling».   
 
Dag Norvald Hansen (AP) fremmet følgende forslag: 
«Bord og stoler idrettshallen tas ut kr 220 000,- Solvang amfi lydanlegg tas ut kr 320 000,- 
Erstattes med følgende: 
Tretten kontorbygg 
Utskiftning lysarmaturer u- og 1. Etg: 60 000,- 
 
Øyer Helsehus: 
Utskifting lysarmaturer 2.etg: 120 000,- 
Utskifting lysarmaturer 200 000,- 
 
Resterende 160 000,- kan eventuelt brukes til andre tiltak». 
 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Øyer AP kommer tilbake med sitt forslag senere. Det voteres ikke over forslaget i dagens møte. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 

1. Fire planlagte investeringstiltak til en samlet kostnad på 1.340.000 kroner fram-
skyndes og gjennomføres i 2020. Dette finansieres gjennom økt låneopptak.  
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2. Vedlikeholdstiltak i henhold til vedlegg 1 kan prioriteres og gjennomføres ved evt. 
tilføring av økonomiske midler til kommunen.  

3. Individuelle konkrete næringsfondsøknader vurderes av Lillehammer Region Vekst og 
behandles av Formannskapet. Punkt 5 i retningslinjene som omhandler «Ikke 
støtteverdige tiltak» kan fravikes. 

4. Det bevilges 200.000 kroner til økning av kulturmidler til lag og foreninger, finansiert 
ved bruk av kommunens disposisjonsfond.  

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. 

6. Formannskapet ber Kommunedirektøren om å sikre rask saksbehandling av plan- og 
byggeprosjekter, samt forsere arbeidet med å gjøre flere områder klare for 
byggeaktivitet i kommunen. Dette skal bidra til å sikre at gode planer og 
byggeprosjekter som ellers er klare for realisering får rask kommunal saksbehandling. 

 


