
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 05.12.2017 Tid: 08:45 - 14:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro  
 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista: 
Ordfører fremmet forslag om at sak 102/17 – Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
m/forskrifter: Evaluering av overføring av ansvarsområde til felles landbrukskontor mm – 
behandles som første sak. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Ellers ingen 
merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Øyer lensmannskontor legges ned 14.12.2017. 

 Arrangementsselskap i Øyer - Øyer næringsråd har stiftelsesmøte den 15.12.2017 

 KST-sak 88/17 – Leie av lokaler i Øyer levert kontrollutvalget den 27.11.2017 

 Regionrådsmøte 15.12.2017 

 Kulturprisen 2017 deles ut til Alma Bø i Øyer kirke 13.12.2017. Formannskapets 
medlemmer oppfordres til å delta 

 Møte i GLØR 13.12.2017 
 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Utdeling av Norges Vels medalje til Mari Skjelhaug 

 Deltatt på åpning av Blåkors sitt lavterskeltilbud for barn og unge pårørende til 
rusavhengige 
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 Deltatt på åpning av Øyerbanken HUB 

 Deltatt på 20-års jubileum for OL-museet 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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94/17   
SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2018, PRIORITERING   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018 

tilknyttet Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025, datert 24.11.17, og gir 
påtegning om spillemidler for 2018. 

2. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
 
Ordinære anlegg: 
1. ØTI Øyer idrettspark Kunstgressbane 
2. Hafjell Freepark AS Slopestyle, ski- og boardercross  
3. ØTI Mosætertoppen Snøproduksjon  
4. ØTI Mosætertoppen Skiløype Haugan  
5. ØTI Mosætertoppen Skiløype 2,5 km rød  
6. ØTI Øyer idrettspark Redskapshus 
7. ØTI Mosætertoppen Skibru (ny) 
 
Nærmiljøanlegg:  
1. ØTI Øyer idrettspark Skiløype  
2. ØTI Øyer idrettspark Flerbruksanlegg 
3. ØTI Granrudmoen aktivitetspark del 4 

 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for 
oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre saksbehandling. 
 

3. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg og aktiviteter avhenger av særskilt 
behandling av søknad.  

4. Utbetaling av evt. kommunalt tilskudd skjer gjennom prioritering ved årlig behandling av 
økonomiplan og årsbudsjett.  

 
Behandling: 
Stein Plukkerud(SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at han erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Roar Øien tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
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Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2018 

tilknyttet Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025, datert 24.11.17, og gir 
påtegning om spillemidler for 2018. 

2. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
 
Ordinære anlegg: 
1. ØTI Øyer idrettspark Kunstgressbane 
2. Hafjell Freepark AS Slopestyle, ski- og boardercross  
3. ØTI Mosætertoppen Snøproduksjon  
4. ØTI Mosætertoppen Skiløype Haugan  
5. ØTI Mosætertoppen Skiløype 2,5 km rød  
6. ØTI Øyer idrettspark Redskapshus 
7. ØTI Mosætertoppen Skibru (ny) 
 
Nærmiljøanlegg:  
1. ØTI Øyer idrettspark Skiløype  
2. ØTI Øyer idrettspark Flerbruksanlegg 
3. ØTI Granrudmoen aktivitetspark del 4 

 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for 
oversendelse til Oppland fylkeskommune for videre saksbehandling. 
 

3. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg og aktiviteter avhenger av særskilt 
behandling av søknad.  

4. Utbetaling av evt. kommunalt tilskudd skjer gjennom prioritering ved årlig behandling av 
økonomiplan og årsbudsjett.  

 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 

 

95/17   
SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: GONSTAD MASKIN OG MEK V/KNUT ERIK JAKOBSEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Gonstad Maskin gis et tilskudd på kr. 50.000,-. 
 

2. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 

3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
 

4. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i 
kommunen innen ettårsfristen. 
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5. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
6. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Gonstad Maskin gis et tilskudd på kr. 50.000,-. 
 

2. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 

3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 
 

4. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i 
kommunen innen ettårsfristen. 

 
5. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
6. Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 

tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 

 

96/17   
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING   
SØKER: EVENTPARTNER NORGE AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
EventPartner Norge AS ved daglig leder Ole Retteraasen innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Kramprud Gård med adresse Kramprudvegen 21 i 
Øyer for perioden 05.01.2018 til 18.04.2018. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Ole Retteraasen godkjennes som skjenkestyrer med Aleksander Bjørkli  som stedfortreder. 
Sten Ihlebakke godkjennes som styrer for serveringsbevillingen. 
 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård (AP) stilte spørsmål om sin habilitet. Ordfører Brit K. Lundgård 
fratrådte. Varaordfører Mari Botterud (H) ble utnevnt til ordfører. Ordføreren fremmet 
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forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Spørsmål om søknader om salgs- og skjenkebevillinger kan behandles administrativt 
vurderes når delegeringsreglementet revideres. 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
EventPartner Norge AS ved daglig leder Ole Retteraasen innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for øl, vin og brennevin på Kramprud Gård med adresse Kramprudvegen 21 i 
Øyer for perioden 05.01.2018 til 18.04.2018. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer 
kommunes Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Ole Retteraasen godkjennes som skjenkestyrer med Aleksander Bjørkli som stedfortreder. 
Sten Ihlebakke godkjennes som styrer for serveringsbevillingen. 
 
Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. 
 
 

97/17   
SØKNAD OM ALPIN VM - NORSK PROSESS MOT Å BLI KANDIDAT   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke  
Alpin VM.  

2. Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene.  
 
Behandling: 
Det ble bedt om en helhetlig oversikt over finansieringen fremover som et vedlegg til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling:  

1. Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke  
Alpin VM.  

2. Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene.  
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98/17   
LEDERAVTALE RÅDMANN   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner lederavtalen og gir ordfører fullmakt til å signere den.  
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner lederavtalen og gir ordfører fullmakt til å signere den.  
 
 

99/17   
HØRINGSSVAR - NY LOV FOR DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS- OG LIVSYNSSAMFUNN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak høringsuttalelsen med de kommentarer som 
framkommer i vurderingen. 
 
Behandling: 
Ordførerens fremmet følgende forslag: 
«Spørsmål 24 besvares med b)staten skal overta det ansvaret kommunene i dag har for 
finansiering av den lokale kirke, jf.kap 9 og § 12». 
 
Rådmannens forslag med unntak av svar på spørsmål 24 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens forslag til svar på spørsmål 24 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak høringsuttalelsen med de kommentarer som 
framkommer i vurderingen med unntak av svar på spørsmål 24 som besvares med b)staten 
skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke, jf.kap 9 og 
§ 12. 
 

 

100/17   
OVERFØRING AV BORGERLIGE VIGSLER TIL KOMMUNEN FRA 01.01.2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vigsler. Ordfører og varaordfører har 

vigselsrett (Ekteskapsloven § 12, b). 
2. Vigselslokale er ordførerens kontor, møterom Åsta eller møterom Lågen. Valg av lokale 

avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med. 
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3. Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet gyldig prøvingsattest foreligger. 
4. Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens lokaler 

er gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske brudepar 
og norske statsborgere bosatt i utlandet. 

5. Øyer kommune tilbyr også vigsler på andre steder enn kommunens egne lokaler og 
utenfor normalarbeidstid. Vigsler tilbys også for brudepar som ikke er bosatt i Øyer. 
Følgende satser gjelder: 

a. vigsler utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet 
av disse: kr 1.500 

b. vigsler som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i 
kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse: kr 2.500 

c. vigsling av brudepar hjemmehørende i andre kommuner: kr 2.500 
d. to vitner utenfor normalarbeidstid: kr 500. 

6. Informasjon om vigselstilbudet blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 
2.«Vigselslokale er møterom Lågen og et av kommunes samfunnshus. Valg av lokale 
avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med». 
 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 3-6: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 1-6 med vedtatt endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vigslede steder i Øyer kommune som ikke kan brukes til borgerlige vigsler offentliggjøres på 
Øyer kommunes hjemmeside. 
 
Overtid for vigsler under Grunnsats og Sats 2 strykes under betaling i saksutredningen. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
1. Øyer kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vigsler. Ordfører og varaordfører har 

vigselsrett (Ekteskapsloven § 12, b). 
2. Vigselslokale er møterom Lågen og et av kommunens samfunnshus.  Valg av lokale 

avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med. 
3. Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet gyldig prøvingsattest foreligger. 
4. Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens lokaler 

er gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske brudepar 
og norske statsborgere bosatt i utlandet. 

5. Øyer kommune tilbyr også vigsler på andre steder enn kommunens egne lokaler og 
utenfor normalarbeidstid. Vigsler tilbys også for brudepar som ikke er bosatt i Øyer. 
Følgende satser gjelder: 
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a. vigsler utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet 
av disse: kr 1.500 

b. vigsler som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i 
kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse: kr 2.500 

c. vigsling av brudepar hjemmehørende i andre kommuner: kr 2.500 
d. to vitner utenfor normalarbeidstid: kr 500. 

6. Informasjon om vigselstilbudet blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
 
 

101/17   
TOBAKKSKADELOVEN: NY KOMMUNAL OPPGAVE - DELEGERING AV MYNDIGHET   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret tar til etterretning at kommunen fra 01.01.2018 er tilsynsmyndighet for 

salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og rådmannen i henhold til 

vedlagte oversikt datert 28.11.2018. 
 
Behandling: 
Ordfører påpekte at det i punkt 2 er feil årstall. Dette rettes før behandling i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret tar til etterretning at kommunen fra 01.01.2018 er tilsynsmyndighet for 

salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og rådmannen i henhold til 

vedlagte oversikt datert 28.11.2017. 
 
 

102/17   
LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV 
OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDE TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR MM   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret tar evalueringen til etterretning og stadfester beslutningen i K-sak 56/16 

om at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ivaretar saksbehandleransvaret for lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. 

2. Kommunestyret vedtar å endre delegeringen etter lokal forskrift § 4 fra rådmannen til 
planutvalget. 

3. Lokal forskrift tas opp til vurdering i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for 
skiløyper, tur- og sykkelstier.  

 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3: 
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«Lokal forskrift tas opp til vurdering i forbindelse med arbeidet med plan for skiløyper, tur- 
og sykkelstier». 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
«Alle søknader om motorferdsel innen Øyer Statsalmenning skal sendes til Øyer Fjellstyre før 
de saksbehandles». 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP til punkt 3: 
«Lokal forskrift tas opp til vurdering». 
 
Arne Finn Brekke trekker sitt endringsforslag til punkt 3 og sitt forslag til nytt punkt 4. 
 
Ordfører ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Ordfører fremmet følgende forslag fra Øyer AP til nytt punkt 4: 
«Alle søknader om motorferdsel sendes Øyer kommune v/Landbrukskontoret. 
Landbrukskontoret sender saken til Øyer Fjellstyre til uttalelse under saksbehandlingen». 
 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer SP sitt forslag ble 
Øyer SP sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Øyer AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble bedt om at rådmannen holder en orientering i kommunestyret om spørsmål stilt av 
formannskapet. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret tar evalueringen til etterretning og stadfester beslutningen i K-sak 56/16 

om at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ivaretar saksbehandleransvaret for lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. 

2. Kommunestyret vedtar å endre delegeringen etter lokal forskrift § 4 fra rådmannen til 
planutvalget. 

3. Lokal forskrift tas opp til vurdering. 
4. Alle søknader om motorferdsel sendes Øyer kommune v/Landbrukskontoret. 

Landbrukskontoret sender saken til Øyer Fjellstyre til uttalelse under saksbehandlingen  
 
 

103/17   
SAKEN UTGÅR   
Rådmannen opplyste at saken ikke var godt nok forberedt, og at den vil komme til 
behandling i formannskapet i januar 2018. 
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104/17   
VURDERING AV IGANGSETTING AV ARBEID MED MILJØSERTIFISERING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det igangsettes ikke noe arbeid med miljøsertifisering av Øyer kommune nå 
 

2. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares 
som optimale løsninger sett ut fra kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes av den respektive enheten.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Det igangsettes ikke noe arbeid med miljøsertifisering av Øyer kommune nå 
 

2. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares 
som optimale løsninger sett ut fra kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes av den respektive enheten.  

 
 

105/17   
ØYER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 - 2019: REVIDERT FRAMDRIFTSPLAN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdriftsplan for Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
 
Behandling: 
Kommuneplan kultur – U under 2017strykes før behandling i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble foreslått at planene i årene fremover gjøres mer helhetlige – overordna planer. 
Det ble også foreslått at det i saker hvor det henvises til planer legges inn lenker til planene i 
saksutredningen, og at kommunes planer legges på Øyer kommunes hjemmeside som et 
plankart. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
Kommunestyret vedtar revidert framdriftsplan for Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
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106/17   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling:: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.   
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.   
 
 

107/17   
ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Saken kommer til fornyet behandling med 
revidering av innspill fra formannskapet». 
Formannskapets innspill: 

 Punkt 1.4 Delegering: Avklaring/sammenheng mellom rådmannens 
(administrasjonens) reglement og politisk reglement. Kommunestyrets delegering til 
rådmannen.  

 Punkt 3.2.3 Oppstillinger for driftsbudsjettet: Det bes om en totaloversikt som viser 
Regnskap 2016-Budsjett 2017-Prognose 2017-Budsjett 2018- Budsjett 2019- Budsjett 
2020-Budsjett 2021 (Ordfører la fram eksempel fra en annen kommune). 

 Punkt 3.4.1 Overordna rammer: Forkortelsen KRS erstattes med Kommunal 
Regnskaps Standard. 

 Punkt 5.4.Kjøpstype og beløpsgrenser: Vedtak i KST-sak 87/17- Økonomiplan 2018-
2021 Årsbudsjett 2018 den 23.11.2017 må synliggjøres. Hva med innkjøp under kr 
100.000,-? 

 Punkt 7 Utbetaling av lønn: Lønn blir utbetal den 12.i hver måned. Punktet rettes. 

 Punkt 10 Kommunale garantier: En mer konkret forklaring av ansvarsområdet. 
 

 Det savnes et avsnitt om Handlingsregler og Politiske retningslinjer for drift og 
investeringer jmf. Vedtak i KST-sak 87/17- Økonomiplan 2018-2021 Årsbudsjett 2018 
den 23.11.2017. 
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Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Saken kommer til fornyet behandling med 
revidering av innspill fra formannskapet. 
 

 

108/17   
INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen. Saken kommer til fornyet behandling med 
revidering av innspill fra formannskapet». 
Formannskapets innspill: 

 Punkt 3 Definisjon av investeringsprosjekt: Avklaring – vedlikeholdsreglement 

 Punkt 4 Behovsutredning: Hvem vurderer behovene? Investering sett i sammenheng 
med politiske vedtak. Behovsutredning legges frem for politikerne.  

 Punkt 5 Politisk behandling: Saldooversikt lagt fram for hvert prosjekt. 
 

 Administrasjonen bør ta et valg om hvilke enterpriseform som skal velges ved 
oppstart av investeringsprosjekter. 

 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Saken kommer til fornyet behandling med 
revidering av innspill fra formannskapet. 
 

 

109/17   
BUDSJETTJUSTERINGER OG REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer av investeringer som det framgår av tabell 
1 A-D.  

2. Kommunestyret vedtar økt bevilgning på kr 75 000 til egenkapitalinnskudd KLP, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

3. Kommunestyret godkjenner bruk av kr 60 000 fra disposisjonsfond for oppretting av 
feilført inntekt knyttet til kunst som stedsutvikling.  



 

  

 Side 16 av 16 

 
Saldo på disposisjonsfond per 28.11.2017 er kr 19.087.769. 
 
Behandling: 
Kommentarer og spørsmål fra formannskapet som vil bli besvart i forbindelse med 
kommunestyrebehandlingen: 
Tabell vedlagt saken som avklares/rettes: 
Prosjektnr 001016 Kjøp av IKT-utsyr 
Prosjektnr 001197 Ny Tretten Brannstasjon 
Sum – differanse  
Prosjektnr 000001 Dekning av tidligere års udekket 
 
Mari Botterud (H) stiller spørsmål om når regnskapet for byggingen av Øyer Helsehus legges 
frem. Rådmannen svarte at det kommer i løpet av våren 2018. Formannskapet ber om en 
orientering fra byggekomiteens leder. 
 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling:  

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer av investeringer som det framgår av tabell 
1 A-D.  

2. Kommunestyret vedtar økt bevilgning på kr 75 000 til egenkapitalinnskudd KLP, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

3. Kommunestyret godkjenner bruk av kr 60 000 fra disposisjonsfond for oppretting av 
feilført inntekt knyttet til kunst som stedsutvikling.  

 
Saldo på disposisjonsfond per 28.11.2017 er kr 19.087.769. 
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