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Merknader:   

I ordfører Jon Halvor Midtmageli sitt fravær var varaordfører Nisveta Tiro møteleder. 
 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef 
Annikken Reitan Borgestrand, økonomisjef Anne H Jorde og controller Knut Arne Kårsten (sak 
45/22 – 47/22), næringsrådgiver Henning Holmbakken (sak 41/22 – 42/22), og ingeniør Per 
Georg Svingen (sak 47/22) møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 10.05.2022. 
 
Opptak av møtet blir direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Orienteringer: 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken: 
Soneparkering i Øyer – presentasjonen vedlegges protokollen 
Næringsfond Covid - hvem har fått tilskudd og hvor mye - presentasjonen vedlegges 
protokollen 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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41/22   
FORDELING AV TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det tildeles kr 400.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2021/2022. Tilskuddet 
tildeles etter vedlagte oversikt. 

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

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han sitter i styret i samvirkeforetaket 
Øyer Turskiløyper SA som er en av de som søker om tilskudd. Stein Plukkerud fratrådte. 
Varaordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav e). Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Marthe Lang-Ree (Sp) tiltrådte som varamedlem. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Det tildeles kr 400.000,- i tilskudd til løypekjøring for sesongen 2021/2022. Tilskuddet 
tildeles etter vedlagte oversikt. 

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

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
 
 
42/22   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYDYRKING   
SØKER: LARS HØVREN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gis avslag på søknad fra Lars Høvren om støtte til nydyrking. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det gis avslag på søknad fra Lars Høvren om støtte til nydyrking. 
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43/22   
SATSER FOR BOMAVGIFT - VEGSELSKAPENE I ØYERFJELLET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 at takstene for enkelttur med 
personbil for fjellvegene i Øyerfjellet, Øyer østside kan økes inntil 70 kr pr tur.  
 
Ved ikke betalt billett kan det ilegges 10 ganger ordinær billettpris som ekstra avgift, i tillegg 
til billettprisen. 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn fjellvegene med sideveger. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård fremmet endringsforslag fra Øyer AP/Øyer Høyre: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 at takstene for enkelttur med 
personbil for fjellvegene i Øyerfjellet, Øyer østside beholdes på  50 kr pr tur. 
Det innføres likt rabattsystem for alle fjellvegene for mer enn 50 passeringer.  
 
Ved ikke betalt billett kan det ilegges 10 ganger ordinær billettpris som ekstra avgift, i tillegg 
til billettprisen. 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn fjellvegene med sideveger. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Stryke siste setning: «Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn 
fjellvegene med sideveger». 
 
Steinar Grimsrud (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
1.avsnitt: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer 
Ap/Øyer H sitt endringsforslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med  
4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
 
2.avsnitt: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
3.avsnitt: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med  
6 stemmer (3 Sp, 1 SV, 1 Ap – Dag Norvald Hansen, 1 H) mot 1 stemme (Ap – Brit K Lundgård). 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 at takstene for enkelttur med 
personbil for fjellvegene i Øyerfjellet, Øyer østside kan økes inntil 70 kr pr tur.  
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Ved ikke betalt billett kan det ilegges 10 ganger ordinær billettpris som ekstra avgift, i tillegg 
til billettprisen. 
 
 
44/22   
FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at midler til kommunal medfinansiering 
av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 
2023. 

2. Kommunedirektøren bes om å jobbe fram et avtaleutkast mot Innlandet fylkes-
kommune som legges fram for kommunestyret for endelig behandling.  

 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om medfinansiering av gang-og 
sykkelvegen. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med 
fylkeskommunen om en finansieringsavtale, herunder muligheter for 
forskuttering av kommunens egenandel  slik at kommunen kan nedbetale 
egenandel over flere år.   

3. Alternative muligheter for inndekning av kommunens 
medfinansiering behandles legges frem som en egen sak i 
forbindelse med økonomiplan 2023-2026 og  budsjett 2023.  

 
Avstemming:  
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om medfinansiering av gang-og 
sykkelvegen. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med 
fylkeskommunen om en finansieringsavtale, herunder muligheter for 
forskuttering av kommunens egenandel  slik at kommunen kan nedbetale 
egenandel over flere år.   

3. Alternative muligheter for inndekning av kommunens 
medfinansiering behandles legges frem som en egen sak i 
forbindelse med økonomiplan 2023-2026 og  budsjett 2023.  
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45/22   
ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er 
kr 79 146. 

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og fellestjen-
ester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. Økt 
lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av vakant 
stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  

7. Budsjettmidler til stipendordning på kr 150 000 omdisponeres i 2022 til en prøve-
ordning i omsorgstjenestene med tilbud om utsatt hovedferie mot en økonomisk 
kompensasjon.  

 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål samla for sakene 45/22 – 47/22. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV:  
Punkt 7 strykes.  
 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) Øyer AP og Øyer H fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3 
Sentrumsforskjønnelse fra Øyer Ap/Øyer H: 
Støtter kommunedirektørens innstilling pluss følgende tillegg: 
I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra disposisjonsfondet til bruk i 2022 til 
sentrumsforskjønnelse.  
 
Avstemming: 
Punkt 3: Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt tilleggsforslag til punkt 3 ble vedtatt med 4 stemmer (2 Ap, 1 H, 1 Sp – 
Randi Øverhaug Sagheim) mot 3 stemmer ( 2 Sp – Steinar Grimsrud, Stein Plukkerud, 1 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag om at punkt 7 strykes ble enstemmig vedtatt. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 1-6 med vedtatt tilleggsforslag i punkt 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er 
kr 79 146. I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra disposisjonsfondet til 
bruk i 2022 til sentrumsforskjønnelse.  

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og fellestjen-
ester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. Økt 
lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av vakant 
stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  

 
 
46/22   
ØKONOMIPLAN 2023-2026 OG ÅRSBUDSJETT 2023 - KJØREPLAN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2022. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar framlagt kjøreplan for budsjett- og økonomiplanprosessen høsten 
2022. 
 
 
47/22   
INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2023- 
2026 og årsbudsjett 2023. 
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Behandling: 
Ingeniør Per Georg Svingen orienterte og svarte på spørsmål om hovedplan VA (renseanlegg). 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2023- 
2026 og årsbudsjett 2023. 
 
 
 
 


