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Møte i  Kommunestyret den 19.05.2022 - Sak: 51/22 
 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes sin orientering: 
Sluttprotokollen fra forhandlingsmøte 16. mai inneholder en ekstraordinær 
tilskuddsutbetaling basert på søknader om produksjonstilskudd fra oktober 2021 og mars 
2022. Dette for å kompensere for økte utgifter, også mineralgjødsel.  
 
Ut fra dette så har Staten nå kommet med krisepakke til landbruket, som skal kompensere for 
utgifter.  
 
Partene er enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 på 2 400 mill. kroner, og i tillegg gi 
økte inntektsmuligheter. Dette gjøres gjennom målprisøkninger fra 1.7.22, og en 
tilleggsbevilgning over budsjettet på 2 000 mill. kroner.  
 
Utbetalingen skal skje så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak om årets 
jordbruksoppgjør. Utbetalingen skjer i september basert på søknadsrundene oktober 2021 og 
mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023. 
 
Tilskuddet skal legges på husdyr- og arealtilskudd, noe som kan gi ulike utslag per gårdsbruk. 
I tillegg har det vært ulik belastning på utgifter, spesielt ut fra når mineralgjødsel ble innkjøpt. 
 
Det er derfor vanskelig å gi en konkret vurdering for landbruket i Øyer, men det som avtalen 
nå inneholder inkluderer kompensasjon av utgifter – inkludert mineralgjødsel. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som kvalifisert for 
ordningen. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) tiltrådte 
som møteleder. 
 
Varaordfører orienterte om kommunedirektørens habilitetsvurderinger i saken. Vurderingen 
legges ved protokollen. 
 
På bakgrunn av kommunedirektørens habilitetsvurderinger fratrådte: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) 
Kommunestyremedlem Anne Braastad Lie (Sp) 
Varamedlem Mona S Svegården (Sp)  
Kommunestyremedlem Lars Høvren (Sp)  
Varamedlem Einar Moe (Sp)  
Kommunestyremedlem Randi Øverhaug Sagheim (Sp)  
Kommunestyremedlem Svein Løken (Sp)  
Kommunestyremedlem Ingrid Olaug Mork (Sp) 
Kommunestyremedlem Steinar Grimsrud (Sp) 
Kommunestyremedlem Brit K Lundgård (Ap)  
 
Med 11 medlemmer er kommunestyret vedtaksføre i henhold til kommuneloven § 11-9, 
1.ledd og kan behandle kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer sin habilitet. 
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Kommunestyremedlem Brit K Lundgård (Ap) er gift med en som leier bort jord til en søker. 
Etter kommunedirektørens skjønnsmessige vurdering fremmet varaordfører forslag om at 
Brit K Lundgård erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt med 11 medlemmer i kommunestyret. Brit K Lundgård 
tiltrådte. 
 
Kommunestyremedlem Ingrid Olaug Mork (Sp) leier bort jord til en søker. Etter 
kommunedirektørens skjønnsmessige vurdering fremmet varaordfører forslag om at Ingrid 
Olaug Mork erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt med 12 medlemmer i kommunestyret. Ingrid Olaug Mork tiltrådte. 
 
Kommunestyremedlemmene Jon Halvor Midtmageli (Sp), Lars Høvren (Sp) og Svein Løken 
(Sp) er alle produksjonstilskuddsøkere. Varaordfører fremmet forslag om at de erklæres 
inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Varaordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt med 13 medlemmer i kommunestyret. 
 
Varamedlem Simen Ensby (Sp) leier bort jord til en søker. Etter kommunedirektørens 
skjønnsmessige vurdering fremmet varaordfører forslag om at Simen Ensby erklæres habil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 
13 medlemmer i kommunestyret. Simen Ensby tiltrådte. 
 
Kommunestyremedlem Steinar Grimsrud (Sp) leier bort jord til en søker og varamedlem Einar 
Moe (Sp) er far til en søker. Etter kommunedirektørens skjønnsmessige vurdering fremmet 
varaordfører forslag om at både Steinar Grimsrud og Einar Moe erklæres inhabile i henhold 
til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav b. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt 
med 14 medlemmer i kommunestyret. 
 
Kommunestyremedlemmene Anne Braastad Lie (Sp), Randi Øverhaug Sagheim (Sp) og 
varamedlem Mona S Svegården (Sp) er alle gift med produksjonstilskuddsøkere. Varaordfører 
fremmet forslag om at de erklæres inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, 
bokstav c. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 14 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Med 14 medlemmer er kommunestyret vedtaksføre i henhold til kommuneloven § 11-9, 
1.ledd og kan behandle sak 51/22. 
 
Niklas Aas Skovdahl fremmet forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede etablering av et kommunalt landbruksfond 
med forslag til søknadskriterier. Saken legges fram for kommunestyret i juni. 
 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Niklas Aas Skovdahl ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
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Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 falt med 14 stemmer (7 Ap, 3 Sp, 2 
H, 2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til vedtak falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 5 stemmer (3 Sp, 2 
SV). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Ingen vedtak. 
 
Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte som møteleder.  
Ordfører Jon Halvor Midtmageli, kommunestyremedlem Anne Braastad Lie (Sp),varamedlem 
Mona S Svegården (Sp), kommunestyremedlem Lars Høvren (Sp),  varamedlem Einar Moe 
(Sp), kommunestyremedlem Randi Øverhaug Sagheim (Sp), kommunestyremedlem Svein 
Løken (Sp) og kommunestyremedlem Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte. 
 
 


