
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 06.11.2018 Tid: 08:30 – 14:25 
 
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. 
Dessuten møtte: 
Leder for sektor Kultur og fritid Frode Fossbakken 
Leder for Økonomi Anne H Jorde 
Leder for HR og IKT Annikken Reitan Borgestrand 
Controller Knut-Arne Kårsten 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista 
Ordfører har mottatt en søknad fra Arne Bueie om fritak fra sitt verv som leder i Øyer 
kommune Boligstiftelse og fremmet forslag om at saken behandles i dagens møte som sak 
102/18 på sakslista. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista.  
 
Ingen merknader til protokollen fra møte den 16.10.18 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård 

 Kommunestyremøtet torsdag den 29.11.2018 er heldagsmøte fra kl 08.30 
 Torsdag 8.november sendes dokumentaren «Svarteperspelet» (etableringen på 

Sølvskottberget) på NRK1 kl 22.05 
 Ordfører og Steinar Grimsrud (SP) deltok på Gudbrandsdalstinget  1.og 2.november 
 Mandag 12.november – Alpin VM søknad – Evalueringsgruppen i Skiforbundet 

presenterer sin gjennomgang av kandidatenes søknader 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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96/18 18/2370     
  E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING    
 
97/18 18/2355     
  KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV 

VALGDAG  
  

 
98/18 18/2363     
  UTVIDET SALGSBEVILLING/NETTHANDEL FOR SALG AV ØL - 

BUTIKKER I OG UTENFOR ØYER KOMMUNE: PRINSIPIELL AVKLARING  
  

 
99/18 15/479     
  VIDERE ARBEID OG TILLEGGSBEVILGNING TIL REVIDERINGEN AV 

KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR  
  

 
100/18 18/2428     
  REGIONAL NÆRINGSPLAN 2018 - 2028: RULLERING    
 
101/18 18/2304     
  ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019    
 
102/18 18/2471     
  FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG    
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96/18   
E6 MOELV - ØYER - BOMPENGEFINANSIERING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Øyer delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 

 
 
- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med 
KPI etter åpning. 
 

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal legges 
frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 
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Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«1.Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med Nye Veier A/S om plasseringen av bom sør for 
Ensbykrysset.  
  
2.Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over dagens trafikk 
må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak».  
 
Ordførerens tiileggsforslag 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Utbyggingen av E6 på strekningen Moelv – Øyer delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Det 
legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom. 
 

2. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i 
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst. 
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt. 
 

3. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 
2018-kr) i de ulike bommene: 

 
 
- Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med 
KPI etter åpning. 
 

4. Dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn 
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i finansieringsanalysen, forutsettes det at takstvedtak legger til grunn bl.a. 
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Endelig takst- og rabattsystem skal legges 
frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til. 
 

5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, skal det vurderes 
trafikkregulerende tiltak på disse veiene. Til grunn for trafikkgrunnlaget i 
bompengeopplegget legges det til grunn at eksisterende Mjøsbru er åpen for trafikk. 
Nye Veier AS vil legge til grunn bruk av eksisterende Mjøsbru som en del av det samlede 
vegnett i en ferdig utbygget situasjon. 
 

6. Ordføreren gis fullmakt til å forhandle med Nye Veier A/S om plasseringen av bom sør for 
Ensbykrysset.  

 
7. Overstiger trafikken på Hundervegen målt ved Øyer ungdomsskole 25 % over dagens 

trafikk må det iverksettes trafikksikkerhetstiltak. 
 
 
97/18   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV VALGDAG   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting mandag 9.september 
2019. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes valgting mandag 9.september 
2019. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget 
ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser 
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98/18   
UTVIDET SALGSBEVILLING/NETTHANDEL FOR SALG AV ØL - BUTIKKER I OG UTENFOR ØYER 
KOMMUNE: PRINSIPIELL AVKLARING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt. 
 
2. Kommunestyret åpner opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før bevilling 

gis.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 2: 
«Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 
butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen».  
 
Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Stein Plukkeruds forslag ble Stein 
Plukkeruds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret åpner opp for salgsbevilling/netthandel for alkoholholdig drikk gruppe 1 

med henting i butikk, utlevering med hjemkjøring til kunde og utlevering ved hentepunkt. 
 
2. Kommunestyret åpner ikke opp for at bevilling i henhold til punkt 1 i vedtaket kan gis til 

butikker som er lokalisert i andre kommuner i Lillehammer-regionen.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader om salgsbevillinger/netthandel for 

alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
4. Det presiseres at det er et krav at internkontroll i hht alkoholloven er etablert før bevilling 

gis. 
 
 
99/18   
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VIDERE ARBEID OG TILLEGGSBEVILGNING TIL REVIDERINGEN AV KOMMUNEDELPLANFOR 
ØYER SØR   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan for Kommunedelplanen for Øyer sør til 
etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling av kommunedelplanen i juni 2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- kr. til gjennomføringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. avsettes i 2019 og 
300 000,- kr. i 2020. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da hans selskaper har omfattende 
innspill til saken. Stein Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres 
inhabil til å delta i behandlingen av fremdriftsplan og tilleggsbevilgning til revidering av 
kommunedelplan for Øyer Sør. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det er en skrivefeil i vedlegg 2 - Ny fremdriftsplan, datert 23.10.2018, planutvalget erstattes 
med kommuneplanutvalget. Dette rettes før behandlingen i kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer tar ny fremdriftsplan med korrigering for Kommunedelplanen for Øyer 
sør til etterretning. Det legges opp til en sluttbehandling av kommunedelplanen i juni 2020. 
 
Øyer kommunestyre avsetter til sammen 750 000,- kr. til gjennomføringen av 
kommunedelplanen for Øyer sør i perioden 2019-2020. 450 000,- kr. avsettes i 2019 og 
300 000,- kr. i 2020. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
100/18   
REGIONAL NÆRINGSPLAN 2018 - 2028: RULLERING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
 
 
101/18   
ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.  
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil  
10 230 000 kr i 2019.  

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
39 250 000 kr i 2019.  

c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2019.  

d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst 
mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele 
lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med en syvendedel i 2019. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer 
som faller inn under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket. 

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
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f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 
vedtatte skattevedtekter.    

5. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Stillingshjemler  
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillingshjemler 
i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.  

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd  
Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.  

10. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med 

inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.  
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019. 
11. Godtgjørelse  

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
12. Sats for inntektsskatt 

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik 
for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019. 

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for 
kommunestyret innen februar 2019. 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han på sett og vis er involvert som 
Avtalemotpart til kommunen i disse sakene: 
Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.  
Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør. 
Bevilgning til KPD Øyer sør. 
Stein Plukkerud fratrådte.  
Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i behandlingen av disse 
punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre 
punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i 
årsbudsjett/økonomiplan skal behandles.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein 
Plukkerud tiltrådte.  
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Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært 
formannskap tirsdag 13.november 2018 kl 08.30 – 11.00. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist 
onsdag 07.11.2018 kl 16.00. 
 
Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018. 
 
 
Vedtak: 
Behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært formannskap tirsdag 13.november 2018  
kl 08.30 – 11.00. 
 
Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist 
onsdag 07.11.2018 kl 16.00. 
 
Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018. 
 
 
102/18   
FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG   
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
 
Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 
velges Arne Finn Brekke (AP). 
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Arne Bueie innvilges fritak fra sitt politiske verv i Øyer kommune fra 01.01.2019. 
 
Som ny styreleder i Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 01.01.2019 – 31.10.2019 
velges Arne Finn Brekke (AP). 
 
 
 


