
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 30.08.2018 Tid: 08:30 - 15:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt Forfall 
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli Forfall 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden Permisjon fra kl 14.00 – 15.00 
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Håkon Løken  
Varamedlem John Berge  
Varamedlem Anne Magnhild Braastad Lie Permisjon fra kl 14.00 – 15.00 
 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte, men hadde permisjon under  sak 66/18, sak 67/18, sak 68/18, 
sak 69/18, sak 70/18, sak 72/18, sak 74/18 og sak 75/18. I hans sted møtte leder for Styring 
og kontroll Eli Eriksrud. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
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Leder for Planavdelingen Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte 
under sak 66/18, sak 69/18, sak 70/18, sak 72/18 og sak 74/18. 
 
Kommuneoverlege i Øyer Anders Brabrand og Ole Petter Østerbø fra Heimta AS møtte under 
orienteringen om Etableringen av særskilt bo- og omsorgsløsning på Sølvskottberget. 
 
 
Innkallingen: 
Nisveta Tiro (SV) viste til e-post fra ordføreren 29.08.2018 hvor ordføreren fremmet følgende 
forslag til tids- og gjennomføringsplan for orienteringssaken/politisk diskusjon i saken om 
etableringen på Sølvskottberget: 
 
«Ca. kl. 09.15 – 09.50 Politisk diskusjon om etableringen på Sølvskottberget 
Hver gruppeleder eller den partiet ønsker, får et hovedinnlegg på 4 minutter i denne 
rekkefølgen: 
Ap 4 minutter, Høyre 4 minutter, Sp 4 minutter, Krf 4 minutter og SV 4 minutter.  
Resten av tiden er fordelt på de politiske partiene, for korte innlegg på 2 minutter. Partiene 
avgjør selv hvordan de ønsker å benytte tiden.  
Tiden er fordelt etter antall medlemmer i kommunestyret(minus gruppeledere som allerede 
har hatt innlegg).  
I denne bolken er det ikke avsatt ekstra tid til KRF og SV, disse har en representant i 
kommunestyret som allerede har hatt innlegg på 4 minutter.  
Ap maks. 10 minutter, Høyre maks. 3 minutter, SP maks.  7 minutter» 
 
Ordførerens forslag ble vedtatt med 17( AP 11 stemmer, H 4 stemmer, SP 2 stemmer) mot 8 
stemmer (SP 6stemmer, SV 1 stemme, KrF 1 stemme). 
 
Ellers ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista: 
Ordføreren fremmet forslag om at sak 73/18 – Sluttbehandling reguleringsplan Haugan BF6 
behandles før sak 71/18 – Sluttbehandling UBA Haugan BF6. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet en tilleggssak fra Øyer SP, Øyer SV og Øyer Krf – Etablering av 
særskilt bo- og omsorgsløsning på Sølvskottberget – Helsekonsekvensutredning. 
Ordføreren fremmet forslag om at saken behandles som første sak på sakslista i etterkant av 
orienteringene om etableringen på Sølvskottberget. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Ordføreren opplyste at det har kommet en tilleggssak om permisjon for Marthe Lang-Ree (SP) 
som ikke er ført på sakslista. Ordføreren foreslo at saken behandles som siste sak i dagens 
møte.  
Marthe Lang- Ree fratrådte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 24 
representanter i kommunestyret. Marthe Lang-Ree tiltrådte. 
 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
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Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
Etableringen av særskilt bo- og omsorgsløsning på Sølvskottberget 
Orientering av ordfører Brit K. Lundgård 
Orientering av Heimta AS v/Ole Petter Østerbø 
Orientering av kommuneoverlege Anders Brabrand 
Politisk diskusjon 
 
Kl 11.15 – 11.30 Orientering ved Johannes Nermo: Vertskapsavtale med Norges Skiforbund, 
vertskap for kinesiske idrettsutøvere. 
 
 
Innspill og spørsmål: 
Ole Hageløkken (AP) beklaget sin oppførsel overfor Mari Botterud (H) i kommunestyret 
24.05.2018. 
 
John Berge (H) stilte spørsmål om ansettelse av helsepersonell til bla utdeling av medisiner til 
de fremtidige beboerne på Sølvskottberget. 
Kommuneoverlege Anders Brabrand svarte på dette i sin orientering. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om brukstillatelsen for Sølvskottberget er godkjent for 
tiltaket på Sølvskottberget. 
Rådmann Ådne Bakke orienterte om endring/spissing av brukstillatelsen til ny driver – Heimta 
AS. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om hvor mange som blir bosatt ved oppstart på 
Sølvskottberget.  
Ole Petter Østerbø svarte at UDI betaler for 15 faste plasser + 8 stykkprisplasser med 24 
timers varsel + 5 opsjonsplasser med 3mnd varsel. Det vil derfor være max 28 beboere 
plassert  ved mottaket. Slik det ser ut nå vil UDI plassere 13 beboere ved oppstart. 
 
Nisveta Tiro (SV) stilte følgende spørsmål: 
Hvor mange vil bli plassert i mottak på Sølvskottberget? 
Er det søkt om brukstillatelse fra Heimta AS? 
Hvorfor har administrasjonen (rådmannen)endret syn på behovet for 
helsekonsekvensutredning? 
Nisveta Tiro syntes ikke hun fikk svar på sine spørsmål fra rådmannen og ordføreren sa at 
Nisveta Tiro skal få skriftlig svar på sine spørsmål. 
 
John Berge (H) stilte spørsmål om hvorfor ordføreren foreslo å utsette behandlingen av sak 
65/18, sak 71/18 og sak 73/18 til kommunestyret i september.  
Ordføreren svarte at orienteringen og den politiske diskusjonen vedrørende etableringen på 
Sølvskottberget hadde tatt lengre tid enn beregnet og at det derfor ikke var nok tid til 
behandling av alle sakene på sakslista. 
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Ved behandling av sak 69/18 stilte Marthe Lang-Ree (SP) spørsmål om hvor lenge 
bankgarantier avsatt til utbyggingsavtaler er gjeldende. 
Ordføreren svarte at hun må komme tilbake med et svar når administrasjonen får undersøkt 
saken. 
 
Mari Botterud (H) stilte spørsmål i formannskapet  21.08.2018 om ordfører hadde undersøkt 
om rådmennene  i nabokommunene  hadde tilsvarende lønn som rådmann Ådne Bakke. 
Ordfører skulle svare på dette når sak 70/18 fra formannskapet skulle refereres i 
kommunestyret. Ordfører hadde undersøkt med nabokommunene, men der hadde ikke 
lønnsforhandlinger vært gjennomført i 2018, men utgangspunktet fra 2017 var noenlunde likt. 
Rådmann i Lillehammer var lønnsledende. 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

65/18 13/297     
  SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028    
 
66/18 14/632     
  SLUTTBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN  201407 - E6 VINGROM - 

ENSBY  
  

 
67/18 18/1735     
  ALKOHOLLOVEN MED FORSKRIFT OG SERVERINGSLOVEN: 

DELEGERING AV MYNDIGHET  
  

 
68/18 18/1835     
  TILLEGGSBEVILGNING FOR BYGGING AV INFRASTRUKTUR PÅ 

TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE.  
  

 
69/18 16/1626     
  SLUTTBEHANDLING UBA HAMNINGA - SMØRLYKKJA    
 
70/18 16/138     
  201601 - SLUTTBEHANDLING UBA MOSETERTOPPEN FB9    
 
71/18 17/1987     
  SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6    
 
72/18 17/1913     
  201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN,  GAIASTOVA 

FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
  

 
73/18 17/1987     
  SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6    
 
74/18 17/93     
  PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  - 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
75/18 18/1892     
  REFERATER - KST 30.08.2018    
 
76/18 18/1786     
  ETABLERING AV SÆRSKILT BO- OG OMSORGSLØSNING PÅ 

SØLVSKOTTBERGET - HELSEKONSEKVENSUTREDNING  
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77/18 18/1971     
  SØKNAD OM PERMISJON FRA NOEN POLITISKE VERV  

MARTHE LANG-REE 
 
 
 
 

  

 

Kl 12.00 – 15.00 BARNEVERNSLØFTET FOR INNLANDET 
                              KS v/Martin Skramstad og Siv Iren Storbekk 
 
12.00 Åpning 
12.05 Hvem eier barnevernet v/Martin + Siv Iren 
12.30 Barnevernet i Øyer v/Gerd Hvoslef 
13.00 Pause ca 10 min 
13.10 Spørsmål fra kommunestyret 
13.30 Hva er kommunens handlingsrom innenfor dette feltet? 

14.00 Gruppearbeid 
1. Hvilke visjoner og ambisjoner for barnevernet har 

kommunestyret i Øyer? 
2. Hva skal den årlige rapporteringen inneholde, og hvordan 

skal den behandles? 
14.50 Oppsummering fra ordfører 
15.00 Avslutning av barnevernsløftet 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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65/18   
SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028   
 
Kommuneplanutvalgets  innstilling: 

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter: 

Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 

Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 

Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 

Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 

Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 

Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 

 

2) Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

3)  Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan  for sti- og 

løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til kommunestyret 27.09.2018.  
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyret 27.09.2018. 
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66/18   
SLUTTBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN  201407 - E6 VINGROM - ENSBY   
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom-
Ensby, med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018 
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas. 
 
Behandling: 
Arealplanlegger Anita Lerfald Vedum svarte på spørsmål. 
 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 mot 1 stemme (SP). 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom-
Ensby, med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1.6.2018 og 
planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas. 
 
 

67/18   
ALKOHOLLOVEN MED FORSKRIFT OG SERVERINGSLOVEN: DELEGERING AV MYNDIGHET   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar delegering av myndighet til formannskapet og rådmannen for 
alkoholloven med forskrift og for serveringsloven i henhold til vedlagte oversikt datert 
18.07.2018. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar delegering av myndighet til formannskapet og rådmannen for 
alkoholloven med forskrift og for serveringsloven i henhold til vedlagte oversikt datert 
18.07.2018. 
 
 

68/18   
TILLEGGSBEVILGNING FOR BYGGING AV INFRASTRUKTUR PÅ TINGBERG 
INDUSTRIOMRÅDE.   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret øker bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 med kr. 2,74 mill kr. inkl. 
mva for fullføring av infrastruktur på Tingberg industriområde. 
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Tilleggsbevilgning finansieres slik. 
1. Mva-kompensasjon investeringer  kr. 0,548 mill  

2. Bruk av ubundet investeringsfond kr. 2,192 mill  

Gjenstående inntekter fra salg av masser og tomteareal tilbakeføres til investeringsfond. 
Saldo på ubundet investeringsfond per 13.8.2018 er kr 5.297.000. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som deleier i flere av selskapene på 
Tingberg industriområde. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven §6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret øker bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 med kr. 2,74 mill kr. inkl. 
mva for fullføring av infrastruktur på Tingberg industriområde. 
 
Tilleggsbevilgning finansieres slik. 

1. Mva-kompensasjon investeringer  kr. 0,548 mill  

2. Bruk av ubundet investeringsfond kr. 2,192 mill  

Gjenstående inntekter fra salg av masser og tomteareal tilbakeføres til investeringsfond. 
Saldo på ubundet investeringsfond per 13.8.2018 er kr 5.297.000. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 

69/18   
SLUTTBEHANDLING UBA HAMNINGA - SMØRLYKKJA   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.18. 
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70/18   
201601 - SLUTTBEHANDLING UBA MOSETERTOPPEN FB9   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som daglig leder i Mosetertoppen Hafjell 
AS. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven §6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 

71/18   
SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til kommunestyret 27.09.2018.  
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyret 27.09.2018. 
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72/18   
201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN,  GAIASTOVA FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 
10.5.2018. 
 
Endringer på planprogrammet: 

 Pkt. 5, beskrivelse av tiltaket endres til: Hovedtiltaket vil være etablering av totalt 16 
leiligheter i 8 bygninger, det vil si 2 leiligheter i hver enhet, bebyggelse i 1 etasje. 

 Planprosessen må belyse problematikken rundt erstatningsareal for tap av friareal. 

 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål belyses i forbindelse med KU-utredningen. 
Dette gjelder tema 3; Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål (som klima- og 
energikrav, CO2 utslipp) og tema 11; Transport og energiløsninger.  
 

Vilkår for gjennomføring av reguleringsplanen: 
- Vegen over Lunnstadmyra må etableres før utbyggingen av planområdet kan starte. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25.  
Det videre planarbeidet skal skje i tråd med Forskrift for konsekvensutredninger. 
  
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 
10.5.2018. 
 
Endringer på planprogrammet: 

 Pkt. 5, beskrivelse av tiltaket endres til: Hovedtiltaket vil være etablering av totalt 16 
leiligheter i 8 bygninger, det vil si 2 leiligheter i hver enhet, bebyggelse i 1 etasje. 

 Planprosessen må belyse problematikken rundt erstatningsareal for tap av friareal. 

 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål belyses i forbindelse med KU-utredningen. 
Dette gjelder tema 3; Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål (som klima- og 
energikrav, CO2 utslipp) og tema 11; Transport og energiløsninger.  
 

Vilkår for gjennomføring av reguleringsplanen: 
- Vegen over Lunnstadmyra må etableres før utbyggingen av planområdet kan starte. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25.  
Det videre planarbeidet skal skje i tråd med Forskrift for konsekvensutredninger. 
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73/18   
SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6   
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger avkjøringstillatelse 
fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at saken utsettes til kommunestyret 27.09.2018. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyret 27.09.2018. 
 
 

74/18   
PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  - SLUTTBEHANDLING   
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser sist revidert 9.8.2018, med 
rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Marianne Stenersen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som nærmeste nabo til området 
som reguleres. Marianne Stenersen fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres habil i henhold til kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven §6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marianne Stenersen 
tiltrådte. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser sist revidert 9.8.2018, med 
rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
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75/18   
REFERATER - KST 30.08.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Ordfører svarte på spørsmål stilt av Mari Botterud (H) i sak 70/18 – lønnsforhandlinger – 
rådmann Ådne Bakke i formannskapet 21.08.2018. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordfører refererte fra partssammensatt utvalg om at rutiner for vold og trusler også vil 
utarbeides for folkevalgte. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 

76/18   
ETABLERING AV SÆRSKILT BO- OG OMSORGSLØSNING PÅ SØLVSKOTTBERGET - 
HELSEKONSEKVENSUTREDNING   
 
Forslag til vedtak fra Øyer SP, Øyer SV og Øyer KrF: 

1. Øyer kommune pålegger Heimta AS å gjennomføre en helsekonsekvensutredning jf. 
Folkehelseloven § 11. 

 
2. Pågående ROS-analyse ved Heimta AS, Politiet, øyer kommune og naboene skal, hvis 

det er hensiktsmessig, inngå i helsekonsekvensutredningen. 
 
Behandling: 
Punkt 1: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune pålegger Heimta AS å gjennomføre en helsekonsekvensutredning jf. 
Folkehelseloven § 11. 

 
2. Pågående ROS-analyse ved Heimta AS, Politiet, øyer kommune og naboene skal, hvis 

det er hensiktsmessig, inngå i helsekonsekvensutredningen. 
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77/18   
SØKNAD OM PERMISJON FRA NOEN POLITISKE VERV   
MARTHE LANG-REE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marthe Lang-Ree innvilges permisjon fra alle politiske verv så nær som fast representant i 
kommunestyret og formannskapet (valgnemnda, partssammensatt utvalg, kommunal 
klagenemnd og kommuneplanutvalget som konsekvens av formannskapet) for Øyer 
kommune for perioden 31.08.2018 til 31.12.2018. Marthe Lang-Ree innvilges også permisjon 
fra saksutvalg for politisk organisering mm for samme periode. 
 
Vararepresentanter for perioden 31.08.2018 – 31.12.2018: 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: Steinar Grimsrud 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til årsmøtet i Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – 
fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: Steinar Grimsrud  

 Saksutvalg for politisk organisering mm – fast medlem: Steinar Grimsrud 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) påpekte at hun er fast kommunal representant til årsmøtet i Stiftelsen 
Øyer og Tretten frivillighetssentral, ikke kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten 
frivillighetssentral. Dette er rettet. 
 
Ole Hageløkken (AP) ba Marthe Lang-Ree (SP) om å fratre under behandlingen av saken.  
Marthe Lang-Ree fratrådte under behandlingen. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Marthe Lang-Ree innvilges permisjon fra alle politiske verv så nær som fast representant i 
kommunestyret og formannskapet (valgnemnda, partssammensatt utvalg, kommunal 
klagenemnd og kommuneplanutvalget som konsekvens av formannskapet) for Øyer 
kommune for perioden 31.08.2018 til 31.12.2018. Marthe Lang-Ree innvilges også permisjon 
fra saksutvalg for politisk organisering mm for samme periode. 
 
Vararepresentanter for perioden 31.08.2018 – 31.12.2018: 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: Steinar Grimsrud 
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 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til årsmøtet i Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – 
fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: Steinar Grimsrud  

 Saksutvalg for politisk organisering mm – fast medlem: Steinar Grimsrud 
 
Marthe-Lang Ree tiltrådte. 
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