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Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 12.06.2018 Tid: 09:30 - 14:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Marthe Lang-Ree Permisjon 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Steinar Grimsrud Forfall 
Varamedlem Laila A Jonassen Skåden  
 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Økonomileder Anne H. Jorde og controller Knut Arne Kårsten møtte under sak 59/18, sak 
60/18, sak 61/18, sak 62/18, sak 63/18, sak 64/18, sak 65/18, sak 66/18 og sak 67/18. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
Prosjektet Trygg hjemme v/leder forebyggende avdeling Svein Pedersen,  Lillehammer-region 
brannvesen. 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Kommuneplanens arealdel utsatt til august 

 Møte med Statskog, Øyer fjellstyre og Øyer almenning 06.06.2018 

 6-1 prosjektet – digitalt tilsyn. Mer info kommer 
 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Utdelingen at Kulturprisen 2018 – 150 møtte 

 Generalforsamling i GIAX 

 Trygg trafikk – avslutning for Ringen 

 Avtale om bygging av boliger med tilvisningsavtaler 
 



 

  

 Side 2 av 14 

Rådmann Ådne Bakke: 
Orientering om ny organisering i Øyer kommune 
 
 
Innspill og spørsmål: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Investeringsrapport hvert kvartal til formannskap og kommunestyre 
 

Niveta Tiro (SV): 

 Alle referater fra møter i byggekomiteen for Øyer helsehus legges fram for 
kommunestyret 

 Status på Øyer kommunes Energi- og klimaplan 
 
Mari Botterud (H): 

 Byggekomiteen for Vidarheim barnehage – hvem var oppnevnt? 
Svar: Anne Aronsveen (H), Heidi Melby, Torstein Hansen og Jostein Synsterud. 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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54/18   
SØKNAD OM SERVERINGS-OG SKJENKEBEVILLING   
SØKER: MAGELI CAMPING OG HYTTER AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Mageli Camping og hytter AS v/daglig leder Tove Mageli Kronborg innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 for perioden 13.06.2018 – 30.06.2020. 
Skjenkestyrer Geir Kronborg godkjennes som skjenkestyrer med Tove Mageli Kronborg som 
stedfortreder. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Mageli Camping og hytter AS v/daglig leder Tove Mageli Kronborg innvilges serverings- og 
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1 og 2 for perioden 13.06.2018 – 30.06.2020. 
Skjenkestyrer Geir Kronborg godkjennes som skjenkestyrer med Tove Mageli Kronborg som 
stedfortreder. 
 
 

55/18   
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING   
SØKER: ANNE BRAASTAD LIE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Anne Braastad Lie innvilges serveringsbevilling for uteservering på Hornsjøsetra fra 
13.06.2018. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Anne Braastad Lie innvilges serveringsbevilling for uteservering på Hornsjøsetra fra 
13.06.2018. 
 
 

56/18   
AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT SAMARBEID   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt 

med Ringsaker kommune fra 01.01.2019, jfr. vedlegg 1.  
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1. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommuneloven § 28 1-b med Ringsaker kommune som vertskommune,  

jfr. vedlegg 2. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

3. Kostnader til drift av den interkommunale barnevernvakten, beregnet til kr. 250.000, 

pr. år, innarbeides i årsbudsjettet for 2019 og i økonomiplanen for perioden 2019 -

2022. Oppstartskostnader beregnet til kr. 25.000 for 2018, forutsettes dekket 

innenfor eksisterende budsjettramme.  

Behandling: 
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
«Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 2019». 
 
Rådmannens forslag punkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt 

med Ringsaker kommune fra 01.01.2019, jfr. vedlegg 1.  

1. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommuneloven § 28 1-b med Ringsaker kommune som vertskommune,  

jfr. vedlegg 2. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

3. Kostnader til drift av den interkommunale barnevernvakten, beregnet til kr. 250.000, 

pr. år, innarbeides i årsbudsjettet for 2019 og i økonomiplanen for perioden 2019 -

2022. Oppstartskostnader beregnet til kr. 25.000 for 2018, forutsettes dekket 

innenfor eksisterende budsjettramme.  

4. Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 2019. 

 

57/18   
HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2029   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Øyer kommune ber om at utbyggingsrekkefølgen for parsellene fra Hamar til Lillehammer 

vurderes med tanke på nytte/kost av en tidligere innfrielse av noen av effektmålene 

knyttet til to avganger i timen og redusert reisetid til/fra Lillehammer. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 
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Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Øyer kommune ber om at utbyggingsrekkefølgen for parsellene fra Hamar til Lillehammer 

vurderes med tanke på nytte/kost av en tidligere innfrielse av noen av effektmålene 

knyttet til to avganger i timen og redusert reisetid til/fra Lillehammer. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 

 
 

58/18   
FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til at det opprettes en felles personvernombudsordning for 

kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.  
 
2. Kommunestyret godkjenner avtale datert 21.06.18 mellom Lillehammer kommune og 

Øyer kommune om kjøp av tjenesten personvernombud. 
 
3. Dekningen av driftsutgifter på kr 150.000 i 2018 avklares ved behandling av andre 

kvartalsrapport. 
  
4. Årlige utgifter fra 2019 innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2019 - 2022. 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 
«Rapport om internkontrollen i Øyer kommune legges fram i kvartalsrapporteringen». 
 
Rådmannens forslag punkt 1-4 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Nisveta Tiro (SV) stemte 
mot. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til at det opprettes en felles personvernombudsordning for 

kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.  
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2. Kommunestyret godkjenner avtale datert 21.06.18 mellom Lillehammer kommune og 
Øyer kommune om kjøp av tjenesten personvernombud. 

 
3. Dekningen av driftsutgifter på kr 150.000 i 2018 avklares ved behandling av andre 

kvartalsrapport. 
  
4. Årlige utgifter fra 2019 innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2019 - 2022. 

 

5. Rapport om internkontrollen i Øyer kommune legges fram i kvartalsrapporteringen. 
 

 

59/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETTEN KIRKE, TÅRN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 009114 Tretten kirke, tårn til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 9,65 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 8,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,25 mill kr. 
 
Behandling: 
Rådmannen holdt en kort innledning. 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 009114 Tretten kirke, tårn til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 9,65 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 8,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,25 mill kr. 
 
 

60/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001140 Vidarheim barnehage til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 22,53 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 20 mill kr. Det vil si en overskridelse på 2,53 mill kr. 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Mari Botterud (H) stilte spørsmål om hvem som var oppnevnt som byggekomite for 
Vidarheim barnehage. Det var Anne Aronsveen (H), Heidi Melby, Torstein Hansen og Jostein 
Synsterud. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001140 Vidarheim barnehage til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 22,53 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 20 mill kr. Det vil si en overskridelse på 2,53 mill kr. 
 
 

61/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER HELSEHUS   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001132 Øyer helsehus til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 181,535 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 174,2 mill kr. Det vil si en overskridelse på 7,335 mill kr. 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning. 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001132 Øyer helsehus til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 181,535 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 174,2 mill kr. Det vil si en overskridelse på 7,335 mill kr. 
 
 

62/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001180 Øyer Ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 24,05 mill kr, mot 
justert budsjettramme på 22,6 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,4 mill kr. 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001180 Øyer Ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 24,05 mill kr, mot 
justert budsjettramme på 22,6 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,4 mill kr. 
 
 

63/18   
SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter innen vann og avløp til orien-
tering. Sluttregnskapet for de til sammen 25 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 140,5 
mill kr, mot budsjettert kostnadsramme på 145,7 mill kr, dvs. mindreforbruk på 5,2 mill kr.  
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter innen vann og avløp til orien-
tering. Sluttregnskapet for de til sammen 25 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 140,5 
mill kr, mot budsjettert kostnadsramme på 145,7 mill kr, dvs. mindreforbruk på 5,2 mill kr.  
 
 

64/18   
SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskapet 
for de til sammen 39 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 32,4 mill kr, mot budsjetterte 
kostnader på 31,3 mill kr, dvs. mindreforbruk på 1,2 mill kr.  
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskapet 
for de til sammen 39 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 32,4 mill kr, mot budsjetterte 
kostnader på 31,3 mill kr, dvs. mindreforbruk på 1,2 mill kr.  
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65/18   
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2017 TIL 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2018 økes med 41,3 mill kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 2 015 
b. Bruk av lån     kr 9 059 
c. Bruk av lån selvkost    kr 30 188 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 9,0 mill kr. 
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer VA (selvkost) på inntil kr 30,2 

mill kr. 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2018 økes med 41,3 mill kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 2 015 
b. Bruk av lån     kr 9 059 
c. Bruk av lån selvkost    kr 30 188 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 9,0 mill kr. 
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer VA (selvkost) på inntil kr 30,2 

mill kr. 
 
 

66/18   
RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering.  
 

2. Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr fra 
prosjekt 001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 001016 Kjøp av IKT-utstyr. 
 

3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 til følgende 
prosjekter innenfor selvkostområder: 

a. 001021 Skanning av byggesaksarkiv  kr 1 000 000 
b. 006074 Langvik avløpspumpestasjon  kr 400 000 
c. 006076 Pumpestasjon Bådstø  kr 1 000 000 
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4. Økt bevilgning på 2,4 mill kr finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret 

godkjenner økt låneopptak på 2,4 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregn-
skapet til dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger.  
 

5. Prosjekt Velferdsteknologi avsluttes som investeringsprosjekt innen 1. oktober 2018 
og søkes overføres til drift.    

 
Behandling: 
Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Ordføreren fremmet følgende forslag for AP og H: 
«Punkt 2: Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr fra 
prosjekt 001021 Skanning byggesakarkiv, som benyttes til prosjekt 001016 Kjøp av IKT-utstyr 
med kr 500.000 og kr 500.000 til ny kommunestyresal. 
Punkt 3: Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 til følgende 
prosjekter innenfor selvkostområder: 

a. 001021 Skanning av byggesaksarkiv  kr   500 000 
b. 006074 Langvik avløpspumpestasjon kr   400 000 
c. 006076 Pumpestasjon Bådstø  kr 1 000 000 

 
Punkt 4: Økt bevilgning på 1,9 mill kr finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret 
godkjenner økt låneopptak på 1,9 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til 
dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger». 
  
Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Stein Plukkerud fremmet følgende forslag for SV og SP: 
«Punkt 2: Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på kr 1 mill fra 
prosjekt 001021 Skanning byggesaksarkiv med kr 500.000 til prosjekt 001016 Kjøp av IKT-
utstyr. Oppgradering av ny kommunestyresal med kr 500.000 legges frem som egen sak». 
 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 del 1: Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr 
fra prosjekt 001021 Skanning byggesakarkiv med kr 500.000 til prosjekt 001016 Kjøp av IKT-
utstyr ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 2 del 2: Ved alternativ avstemming ble AP og H sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 
stemmer. Nisveta Tiro (SV), Stein Plukkerud (SP) og Laila J Skåden (SP) stemte mot. 
Punkt 4: AP og H sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag punkt 1-5 med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering. 

 
2. Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr fra 

prosjekt 001021 Skanning byggesakarkiv, som benyttes til prosjekt 001016 Kjøp av 
IKT-utstyr med kr 500.000 og kr 500.000 til ny kommunestyresal. 

 
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 til følgende 

prosjekter innenfor selvkostområder: 
a. 001021 Skanning av byggesaksarkiv  kr   500 000 
b. 006074 Langvik avløpspumpestasjon kr   400 000 
c. 006076 Pumpestasjon Bådstø  kr 1 000 000 

 
4. Økt bevilgning på 1,9 mill kr finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret 

godkjenner økt låneopptak på 1,9 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregn-
skapet til dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger .  
 

5. Prosjekt Velferdsteknologi avsluttes som investeringsprosjekt innen 1. oktober 2018 
og søkes overføres til drift.    

 
 

67/18   
NY BRANNSTASJON TRETTEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Formannskapet tilrår overfor kommunestyret at det bygges ny brannstasjon på 

Tretten. 

2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen økes fra kr. 9 000 000 til kr. 11 630 000 inkl. 

mva., og at økte kapitalutgifter finansieres gjennom økte husleieinntekter fra LRB 

3. Dagens bygg på festet tomt tilbys festeeier for kjøp. 

4. Salgssummen går inn i prosjektet som egenfinansiering.  

5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forestå salget og gjennomføre det 

nødvendige låneopptaket. 

Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Formannskapet tilrår overfor kommunestyret at det bygges ny brannstasjon på 

Tretten. 

2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen økes fra kr. 9 000 000 til kr. 11 630 000 inkl. 

mva., og at økte kapitalutgifter finansieres gjennom økte husleieinntekter fra LRB 

3. Dagens bygg på festet tomt tilbys festeeier for kjøp. 
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4. Salgssummen går inn i prosjektet som egenfinansiering.  

5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forestå salget og gjennomføre det 

nødvendige låneopptaket. 

 

 

68/18   
REFERATER - FSK 12.06.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning, 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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