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54/22   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  SØKER: SKRIVERFORM AS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det gis avslag på søknaden om støtte til prosjektet. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre forslår at Skriverform A/S gis et tilskudd på kr 50.000,- som 
tas fra kommunalt næringsfond. 
 
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer Ap/Øyer H 
sitt forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 Ap, 1 H). 
 
 
Vedtak: 
Det gis avslag på søknaden om støtte til prosjektet. 
 
 
55/22   
ENTRÉ ØYER - NESTE FASE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Visit Lillehammer gis et tilskudd på inntil kr 100.000,- til videreføring av Entré Øyer i 
2022. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 56.334,-) og kommunalt 
næringsfond med statlig tilskudd (kr 43.666,-) 

2. Tilskuddet er betinget av at en total finansieringsplan kommer på plass, og at en 
bekreftelse på dette fremlegges. Tilskuddet utbetales når dette er bekreftet. 

3. Kommunedirektøren fremmer forslag i budsjettet for 2023 videre finansiering av Øyer 
kommunes bidrag inn i prosjektet. 

 
Behandling: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Se merknad til sakslista. 
 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
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56/22   
SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTSANLEGG ØYER-TRETTEN IF   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet avslår søknaden om støtte til utvidelse av aktivitet på Øyer Idrettspark. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Han har sittet i styret i skigruppa i 10 år 
og jobbet aktivt med finansiering av tiltak på idrettsplassen i mange år, bla som leder av 
selskapet ØTI kunstgress AS. Begge disse engasjementene er avsluttet og han har i dag ingen 
roller i idrettslaget. I saken fremgår det at Hafjell Maskin AS har gitt tilbud og bistått i det 
omsøkte prosjektet. Stein Plukkerud er indirekte eier i dette selskapet. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6,2 ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree 
(Sp) tiltrådte som varamedlem. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre støtter søknaden fra ØTI med kr 300.000,- til nyskapende 
helårs aktivitetsarena på Øyer Idrettspark. Støtten tas fra disposisjonsfondet. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Saken sendes tilbake. Kommunedirektør bes vurdere  tiltak opp mot  kommunens mål og 
strategier innen forebyggendearbeid, tidlig innsats og folkehelse. 
 
Nisveta Tiro (SV) trakk forslaget fra Øyer Sp/Øyer SV. 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Omforent forslag: 
Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med kr 300.000,- til nyskapende helårs 
aktivitetsarena på Øyer Idrettspark. Støtten tas fra idrettsarrangementsfondet. 
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med kr 300.000,- til nyskapende helårs 
aktivitetsarena på Øyer Idrettspark. Støtten tas fra idrettsarrangementsfondet. 
 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
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57/22   
REDUKSJON NATT-TEAM   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Reduksjon av nattevaktstilling effektueres ved at stedlig nattevakt ved Bakketun bosenter 
avvikles 31.12.2022  
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet forslag fra Øyer SP/Øyer SV: 
Stedlig nattevakt ved Bakketun opprettholdes. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken fremmes på nytt etter at velferdsteknologi er installert og tatt i bruk, med en 

brukerundersøkelse blant de som arbeider og bor på Bakketun. Fjerning av 
nattevaktstilling kan ikke gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Omforent forslag: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  
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58/22   
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Ap og Øyer H mener det ikke er riktig på nåværende tidspunkt å støtte forslaget om å 
etablere en ny tjeneste i den driftssituasjonen kommunen har.  
Vi ønsker i stedet å styrke de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus, og at dette 
må ses i en helhetlig sammenheng i pågående prosesser.  
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Ap/Øyer H sitt forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 H) 
mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
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59/22   
TV-AKSJON 2022 - OPPFORDRING TIL BIDRAG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr 25.000,- til årets TV-aksjon Leger Uten Grensers arbeid for å gi 
livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 155.000,- til kr 130.000,-. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr 25.000,- til årets TV-aksjon Leger Uten Grensers arbeid for å gi 
livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 155.000,- til kr 130.000,-. 
 
 
60/22   
REFERATER - FSK 20.09.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om at også innkallinger til eiermøter blir referert i formannskapet, jf. 
Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019, punkt 4.2, 5.avsnitt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
61/22   
KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa, inkludert 
manøvreringsreglementet. Gudbrandsdal sportsfiskeforenings krav støttes. Det kreves 
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vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste reguleringshøyde i 
Vålsjøen og mer kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollvatnet. 
 
Behandling: 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Stein Plukkerud (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
 
 
 
 


