
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Flerkulturelt råd 
FELLES MØTE MED FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 13.06.2022 Tid: 16.00 – 17.30 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Mona S Svegården Innvilget permisjon 
Medlem Basim A.J. Al-Rammahi Forfall 
Medlem Saeid Najafi  
Medlem Asbjørn Lie Innvilget permisjon 
Medlem Mahdi Kasim  
Medlem Alaa Taleb Forfall 
Medlem Diala Mpoyi  
Varamedlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Geir Korslund  

 
 
 
Merknader:   

Felles møte med Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik og arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale møtte.  
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Medlemmene Basim A.J. Al-Rammahi og Alaa Taleb hadde ikke meldt forfall. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Geir Korslund, varamedlem Flerkulturelt råd, påpekte at det er krevende når rådene skal 
uttale seg og komme med innspill til så omfattende og viktige saker som de i dagens møte. 
Han stilte følgende spørsmål til kommunedirektøren; «hva ønsker vi å bruke rådene til?» 
 
Kommunedirektøren svarte at for at rådene skal bli godt nok informert om omfattende saker 
er det helt nødvendig med orientering til rådene fra administrasjonen.  
  
Ingen merknader til protokollen fra møtet 21.03.2022. 
 
Mona S Svegården 
Leder 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

2/22 22/988     
  PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 

1.GANGS BEHANDLING  
Orientering v/arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale 

  

 
3/22 22/1613     
  INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026  

Orientering v/kommunedirektør Åsmund Sandvik 
  

 
4/22 22/1616     
  ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2022  

Orientering v/kommunedirektør Åsmund Sandvik 
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2/22   
PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 1.GANGS BEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
a. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022 
c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
d. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 13.05.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
 
Behandling: 
Arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale orienterte og svarte på spørsmål. Presentasjonen 
legges ved protokollen. 
 
Rådene har gode innspill til planen og ønsker at de gis anledning til å uttale seg innen 
høringsfristen og ber om at neste møte i rådene justeres for å sikre dette. De to rådene anser 
det som nyttig at møtene er felles for å sikre at de får samme informasjon fra 
administrasjonen. 
 
 
Flerkulturelt råd sin uttalelse: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
3/22   
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: 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik orienterte samla om sak 4/22 og 5/22. Status for den 
økonomiske situasjon for Øyer kommune i dag og veien videre. Presentasjonen legges ved 
protokollen. 
 
Rådene ønsker at de gis anledning til å uttale seg innen høringsfristen når budsjett og 
økonomiplanen skal behandles til høsten og ber om at møtene i rådene justeres for å sikre 
dette. De to rådene anser det som nyttig at møtene er felles for å sikre at de får samme 
informasjon fra administrasjonen. 
 
 
Flerkulturelt råd sin uttalelse: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
4/22   
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: 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik orienterte samla om sak 4/22 og 5/22. Status for den 
økonomiske situasjon for Øyer kommune i dag og veien videre. Presentasjonen legges ved 
protokollen. 
 
Rådene ønsker at de gis anledning til å uttale seg innen høringsfristen når budsjett og 
økonomiplanen skal behandles til høsten og ber om at møtene i rådene justeres for å sikre 
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dette. De to rådene anser det som nyttig at møtene er felles for å sikre at de får samme 
informasjon fra administrasjonen. 
 
 
Flerkulturelt råd sin uttalelse: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling tas til orientering. 
 
 
 
 
 


