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97/19 
   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - UTNYTTELSESGRAD OG MØNEHØYDE 
- GBNR 141/083 - GARASJE - POLAVEGEN 457   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 
 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 

 
Behandling: 
I forkant av behandlingen var formannskapets medlemmer og tjenesteleder Plan- og utvikling 
Øystein Jorde på befaring i Polavegen 457 på Tretten. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP/Øyer SV: 
«Kulepunkt 3 strykes.  
 
Eier av Polavegen 457 oppfordres til fremme revidert søknad om dispensasjon fra gjeldende 
kommuneplan, hvor tiltaket tilpasses gjeldende arealbestemmelser».  
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende omforente forslag for Øyer AP/Øyer H: 

 «Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi  dispensasjon 
fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil gi flere fordeler enn ulemper. Vår vurdering er at denne saken 
neppe kan skape presedensvirkning på utnyttelsesgrad. Da to tidligere bygninger er 
revet og erstattet med et nytt bygg.  

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi  dispensasjon 
fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og gesimshøyde på 
frittliggende garasje. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil fordelene være  klart større enn ulempene.  

Dette vurdert utfra at bygningene som er revet hadde større mønehøyde enn garasjen.  

x-apple-data-detectors://0/
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Det er også vurdert dithen at å gi dispensasjon i denne konkrete saken, neppe vil gi 
presedensvirkning da det er få saker der større mønehøyde i et bygg som rives og erstattes av 
nytt lavere bygg vil danne presedens. 
 
Med hjemmel i pbl § 32-8 i legges det et overtredelsesgebyr for at arbeidet er igangsatt før 
nødvendig godkjennelser er innhentet».  
 
Avstemming: 
Øyer AP/Øyer H sitt forslag falt med 3 stemmer (2 A, 1 H) mot 4 stemmer (3 SP, 1 SV). 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP/Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 

 Eier av Polavegen 457 oppfordres til fremme revidert søknad om dispensasjon fra 
gjeldende kommuneplan, hvor tiltaket tilpasses gjeldende arealbestemmelser. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 

 
 
98/19   
GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir formannskapet i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke 
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m. 

Tillatelsen gis for: 

1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1300 m2 fra gnr. 58 bnr. 2, jf. kartskisse datert 
2.12.2019. 

2. omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig. 

 

Tillatelse gis ikke for: 

x-apple-data-detectors://0/
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Ca. 250 m2 omsøkt dyrka mark, iht. kartskisse datert 2.12.19. 

Ny bebygd boligeiendom legges ikke til arealformål LNFR spredt boligbebyggelse gjennom 
denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær søknadsbehandling.  

Vilkår: 

1. Heftelse om at hogst ikke skal skje i omtalte polygoner, jf. utsnitt i saksutredningen 
skal tinglyses på eiendommene gbnr. 58/2, 56/2 og 58/24. 

2. Det må sikres tinglyst veirett både til ny boligeiendom, og til eksisterende gardsbruk. 
3. Dersom rettigheter til vann og avløp ligger utenfor fradelt areal, skal rett til dette 

tinglyses på avgivereiendommen. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP/Øyer SV: 
«Saken utsettes i påvente av en politisk prinsipiell avklaring i forhold til behandling av denne 
type saker».  
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP/Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer  
(2 AP, 1 H). 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av en politisk prinsipiell avklaring i forhold til behandling av denne 
type saker. 
 
 
99/19   
GBNR 7/20 -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE OG RIVING AV EKSISTERENDE 
GARASJE/UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har formannskapet i Øyer kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og det gis dispensasjon etter plan -og 
bygningsloven § 19-2 fra kommunedelplan Øyer sør fra at det i LNF-områdene bare tillates 
bygging i tilknytning til stedbunden næring. 
 
Det gis dispensasjon for at søknad om tillatelse til bygging behandles i etterfølgende 
byggesak. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonskart datert 25.9.19. 
2. Avstanden fra bygningen (inkludert takutspring) til senterlinjen på FV. 2560, hp. 01, 

km. 0,297 skal være minst 9 meter. 
3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, må 

det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom slik 
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at rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må ivaretas. 
Bygget må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 

4. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at 
bygningen/innretningen ligger nær Fv. 2560. 

5. Arbeidet må være påbegynt innen tre -3 – år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 
dispensasjonen bort.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har formannskapet i Øyer kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og det gis dispensasjon etter plan -og 
bygningsloven § 19-2 fra kommunedelplan Øyer sør fra at det i LNF-områdene bare tillates 
bygging i tilknytning til stedbunden næring. 
 
Det gis dispensasjon for at søknad om tillatelse til bygging behandles i etterfølgende 
byggesak. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonskart datert 25.9.19. 
2. Avstanden fra bygningen (inkludert takutspring) til senterlinjen på FV. 2560, hp. 01, 

km. 0,297 skal være minst 9 meter. 
3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, må 

det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom slik 
at rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må ivaretas. 
Bygget må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 

4. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at 
bygningen/innretningen ligger nær Fv. 2560. 

5. Arbeidet må være påbegynt innen tre -3 – år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 
dispensasjonen bort.  

 
 
100/19   
ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2019   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 3. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer (tall i hele tusen kr): 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-

reduksjon/ 
Innt.økning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

11702 
Skoleskyss 

2200 
Fellesutgifter 
skole 

2231 
Skoleskyss 

Besparelser 
skoleskyss 

-200   
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13700 Kjøp fra 
andre 

2300 
Fellesutgifter 
barnehage 

2117 Spes.ped-
tiltak 

Styrkingstiltak 
barnehage 

  900 

10101 Fastlønn 
lærere 

3400 Aurvoll 
skole 

2027 Spes.ped-
tiltak 

Styrket ramme 
elevutfordringer 

  400 

10101 Lønn 
lærere 

3500 Solvang 
skole 

2027 Spes.ped-
tiltak 

Styrket ramme 
elevutfordringer 

  1 200 

13700 Kjøp fra 
andre 

4200 Helse og 
familie 

2511 
Barnevern 

Styrket ramme 
barnevernstiltak 

  1 000 

17000 Refusjon 
fra staten 

4200 Helse og 
familie 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Styrket ramme 
inntektstap 
ressurskrevende  

  1 500 

10100 Fastlønn 4400 Stabstj. 
Helse og  
omsorg 

2531 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  750 

10100 Fastlønn 4410 Øyer 
helsehus 

2531 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Styrket ramme 
1:1-tiltak 

  2 600 

10100 Fastlønn 4420 
Hjemme-
tjenester 

2541 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemme-
boende 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  1 200 

10100 Fastlønn 4430 
Miljøtjenester 
og bofelles-
skap 

2343 
Aktivisering PU 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  400 

19991 Mot-
post avskrivn. 
kalkulatoriske 
renter 

9100 
Investeringer 

8601 Motpost 
avskrivninger 

Svikt kalkulator-
iske renter og 
avskrivninger  

1 000   

18700 Skatt på 
inntekt og 
formue 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteinngang 

-10 000   

18750 Eien-
domsskatt 
boliger og fri. 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
eiendomsskatt 

-250   

19000 Rente- 
inntekter 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8701 Renter og 
utbytte 

Økte 
renteinntekter 

-500   

15001 Renter 
på egne lån 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8701 Renter og 
utbytte 

Reduserte 
renteutgifter 

-500   

15100 
Avdragsutgifter 
egne lån 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8702 Lån Økt minimums-
avdrag 

  500 

        -10 450 10 450 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 3. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer (tall i hele tusen kr): 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-

reduksjon/ 
Innt.økning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

11702 
Skoleskyss 

2200 
Fellesutgifter 
skole 

2231 
Skoleskyss 

Besparelser 
skoleskyss 

-200   

13700 Kjøp fra 
andre 

2300 
Fellesutgifter 
barnehage 

2117 Spes.ped-
tiltak 

Styrkingstiltak 
barnehage 

  900 

10101 Fastlønn 
lærere 

3400 Aurvoll 
skole 

2027 Spes.ped-
tiltak 

Styrket ramme 
elevutfordringer 

  400 

10101 Lønn 
lærere 

3500 Solvang 
skole 

2027 Spes.ped-
tiltak 

Styrket ramme 
elevutfordringer 

  1 200 

13700 Kjøp fra 
andre 

4200 Helse og 
familie 

2511 
Barnevern 

Styrket ramme 
barnevernstiltak 

  1 000 

17000 Refusjon 
fra staten 

4200 Helse og 
familie 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Styrket ramme 
inntektstap 
ressurskrevende  

  1 500 

10100 Fastlønn 4400 Stabstj. 
Helse og  
omsorg 

2531 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  750 

10100 Fastlønn 4410 Øyer 
helsehus 

2531 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Styrket ramme 
1:1-tiltak 

  2 600 

10100 Fastlønn 4420 
Hjemme-
tjenester 

2541 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemme-
boende 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  1 200 

10100 Fastlønn 4430 
Miljøtjenester 
og bofelles-
skap 

2343 
Aktivisering PU 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  400 

19991 Mot-
post avskrivn. 
kalkulatoriske 
renter 

9100 
Investeringer 

8601 Motpost 
avskrivninger 

Svikt kalkulator-
iske renter og 
avskrivninger  

1 000   

18700 Skatt på 
inntekt og 
formue 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteinngang 

-10 000   

18750 Eien- 9000 Skatt, 8001 Skatt på Økt -250   
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domsskatt 
boliger og fri. 

ramme og 
finans 

inntekt og 
formue 

eiendomsskatt 

19000 Rente- 
inntekter 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8701 Renter og 
utbytte 

Økte 
renteinntekter 

-500   

15001 Renter 
på egne lån 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8701 Renter og 
utbytte 

Reduserte 
renteutgifter 

-500   

15100 
Avdragsutgifter 
egne lån 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8702 Lån Økt minimums-
avdrag 

  500 

        -10 450 10 450 
 
 
 
101/19   
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - PERIODISERING MELLOM ÅR   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i 
saksframlegget.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i 
saksframlegget.  
 
 
102/19   
SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2020  PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2020 

tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016-2025, datert 12.11.2019. 
 

B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
Ordinære anlegg: 
1. Øyer Idrettspark – klubbhus 
2. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 
3. Mosetertoppen – Stadionbru 
4. Tretten Idrettshall – Rehabilitering 
5. Mosetertoppen – Rulleskianlegg 
6. Øyerfjellet - Hafjellsnuen – Tur-/skiløype (ny) 
 
Ingen nærmiljøanlegg for prioritering 2020. 
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Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune for videre behandling. 
 
C.Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg avhenger av særskilt behandling av søknad. 
 
D.Utbetaling av evt. kommunalt tilskudd skjer gjennom prioritering ved årlig behandling av 
økonomiplan og årsbudsjett.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Skianlegget på Mosetertoppen bygges 
og driftes av flere selskaper han har nær tilknytning til som daglig leder og på eiersiden. Han 
sitter også i styret i ØTI som finansansvarlig. Stein Plukkerud fratrådte.  
 
Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet som styreleder i ØTI. Roar Øien fratrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil. Saken er vurdert etter 
forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil. Saken er vurdert etter 
forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med fem medlemmer i formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2020 

tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016-2025, datert 12.11.2019. 
 

B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
Ordinære anlegg: 
1. Øyer Idrettspark – klubbhus 
2. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 
3. Mosetertoppen – Stadionbru 
4. Tretten Idrettshall – Rehabilitering 
5. Mosetertoppen – Rulleskianlegg 
6. Øyerfjellet - Hafjellsnuen – Tur-/skiløype (ny) 
 
Ingen nærmiljøanlegg for prioritering 2020. 
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune for videre behandling. 
 
C.Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg avhenger av særskilt behandling av søknad. 
 
D.Utbetaling av evt. kommunalt tilskudd skjer gjennom prioritering ved årlig behandling av 
økonomiplan og årsbudsjett.  
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Stein Plukkerud (SP) og Roar Øien (H) tiltrådte. 
 
 
103/19   
REFERATER - FSK 10.12.2019   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet da hun i behandlingen av saken i 
Formannskapet den 21.11.2019 sak 89/19 ble erklært inhabil. Brit K Lundgård fratrådte. 
Ordføreren orienterte om sin vurdering av habilitetsspørsmålet og fremmet forslag om at Brit 
K Lundgård erklæres inhabil også til å delta i behandlingen av referatsaken. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med seks medlemmer i formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Brit K Lundgård (AP) tiltrådte. 
 
 
104/19   
EIERSTYRING GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS - UTBYTTENIVÅ 2020 - 2023   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune godkjenner følgende eierstyring og utbyttepolitikk for 
Gudbrandsdal Energi Holding AS for kommende treårsperiode 2020 – 2023: 
 

1. Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år. 
2. Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning ny 

verdivurdering, men holder utbyttenivå uforandret de tre kommende årene. 
3. Ny verdivurdering foretas 1. halvår 2022 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den 

neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres i eiermøte høsten 2022.  
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet da hun som ordfører i Øyer kommune 
var med og framforhandlet avtale om utbyttepolitikk for Gudbrandsdal Energi AS. Brit K 
Lundgård fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Brit k Lundgård erklæres habil. Saken 
er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune godkjenner følgende eierstyring og utbyttepolitikk for 
Gudbrandsdal Energi Holding AS for kommende treårsperiode 2020 – 2023: 
 

1. Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år. 
2. Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning ny 

verdivurdering, men holder utbyttenivå uforandret de tre kommende årene. 
3. Ny verdivurdering foretas 1. halvår 2022 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den 

neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres i eiermøte høsten 2022.  
 
 
105/19   
MØTEPLAN 2020 - GODKJENNING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner møteplan 2020 – politiske utvalg i Øyer kommune. 
  
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) påpekte av Partssammensatt utvalg må settes på møteplan og at det settes 
opp forslag til datoer. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag om endringer for Øyer AP: 
- kommunestyremøtene avholdes fra kl. 19.00 til kl. 23.00.   
- møter som avholdes på dagtid avholdes i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00 
- tidspunkt for de siste datoene for politiske møter settes til torsdag 10. desember 2020. 
 
Vinterferie uke 9, kommunestyremøtet flyttes. 
 
I sak om politisk organisering, vedtak om at det skal være halvparten av 
kommunestyremøtene på dagtid og halvparten på kveldstid. 
 
 
Kommunedirektørens forslag og forslag til endringer behandles i kommunestyret 12.12.2019.  
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner møteplan 2020 – politiske utvalg i Øyer kommune etter 
kommunedirektørens forslag og forslag til endringer som behandles i kommunestyret 
12.12.2019.  
 
 


