
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 13.03.2018 Tid: 08:30 - 14:30 (Kommuneplanutvalget kl 12:00 – 

12:30) 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree Permisjon 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Ole Hageløkken Vara i sak 29/18 for Brit K.Lundgård 
Varamedlem Steinar Grimsrud  
 

 
Merknader:   
Dessuten møtte rådmann Ådne Bakke. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Sektorleder for Helse og omsorg Mike Görtz møtte under sak 21/18. 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken møtte under sak 23/18. 
Enhetsleder VVA Per Georg Svingen møtte under sak 26/18. 
 
Ole Hageløkken (AP) var innkalt som varamedlem for Brit K. Lundgård i sak 29/18. Han var 
også innkalt som varamedlem til dagens møte i Planutvalget. Ole Hageløkken valgte å forlate 
formannskapet før saken kom opp til behandling for å delta på møtet i planutvalget. 
Saken ble behandlet med 6 representanter i formannskapet. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista 
Et mindretall  - Øyer Senterparti  v/Stein Plukkerud fremmet forslag om at sak om 
Fakkelmannen settes på sakslista for behandling i dagens møte. Ordføreren fremmet forslag 
om at saken settes på sakslista. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Steinar Grimsrud (SP) hadde innsendt spørsmål rundt Bakketun. Ordføreren fremmet forslag 
om at spørsmålene besvares under orienteringer etter at sakene på sakslista er behandlet. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
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Orienteringer: 
Spørsmål vedr Bakketun fra Steinar Grimsrud (SP) ble besvart av rådmann og ordfører. Vil 
komme som egen sak. 
 
Ordfører Brit K.Lundgårtd: 

 Ekstraordinær båndtvang innført 23.02.2018 ved bruk av hasteparagrafen i § 13. Etter 
vedtaket har administrasjonen presisert vedtakets avgrensing og dette ble 
offentliggjort på kommunens hjemmeside. 

 Øyer kommune har søkt om Innovasjonsprisen 2018 
 

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

21/18 17/2070     
  FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG    
 
22/18 14/248     
  TRODAL BOLIGOMRÅDE.  SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS 

GRUPPEN AS AVTALEPRESISERING 
  

 
23/18 18/557     
  NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING    
 
24/18 18/559     
  STAVSMARTN 19.-21.OKTOBER 2018    
 
25/18 18/560     
  TV-AKSJONEN 21.OKTOBER 2018    
 
26/18 18/549     
  MUSDALSÆTER HYTTEGREND. KOMMUNAL VANNFORSYNING, 

KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-NETT OG INNGÅELSE AV AVTALE 
ETTER ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN FOR ETABLERING AV 
NØDVENDIGE VA-INSTALLASJONER 

  

 
27/18 18/538     
  ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-

REGIONEN FOR 2017  
  

 
28/18 18/500     
  ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 

2017. BUDSJETT 2018.  
  

 
29/18 18/582     
  SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV 

SØKEPROSESS  
  

 

  
 30/18 FAKKELMANNEN  
         Saksdokument utdelt i møtet. 
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21/18   
FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

 

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

 
3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 

underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 

pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 
med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018.  
 
  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet ga følgende uttalelse: 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet støtter rådmannens 
forslag til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 

 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«1.Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 
2.Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 legekontor 
i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
3.Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet til 
ansettelse eller privat praksis. 
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4.Ved ansettelse fastsettes arbeidssted. 
5.Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på tvers 
av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
6.Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedre service, digitale tjenester og 
telefontjenester ved begge tjenestesteder». 
 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag: 
«Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer: 
Sårbare pasienter bosatt i Tretten sogn skal som hovedregel tilbys hjemmebesøk eller 
legetime på Øyer helsehus. 
Pasienter bosatt i Tretten sogn skal ha refundert fra Øyer kommune tilkjøringsgebyr for 
drosje. 
Det skal være tilgjengelig kollektivtransport hver time når legekontoret er åpent. 
Det skal tilbys fleksiskyss i grendene i Tretten sogn. 
Utredning av økonomiske konsekvenser legges frem i kommunestyret». 
 
Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer AP ble rådmannens forslag 
vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. Forutsetningene utredes av administrasjonen 
til kommunestyremøtet 22.03.2018. 
 
   
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

 

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

 
3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 

underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 
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pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 
med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018.  
 

Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer: 
Sårbare pasienter bosatt i Tretten sogn skal som hovedregel tilbys hjemmebesøk eller 
legetime på Øyer helsehus. 
Pasienter bosatt i Tretten sogn skal ha refundert fra Øyer kommune tilkjøringsgebyr for 
drosje. 
Det skal være tilgjengelig kollektivtransport hver time når legekontoret er åpent. 
Det skal tilbys fleksiskyss i grendene i Tretten sogn. 
Utredning av økonomiske konsekvenser legges frem i kommunestyret. 

  
 

22/18   
TRODAL BOLIGOMRÅDE.  SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS GRUPPEN AS  
AVTALEPRESISERING 
 
Rådmannens forslag til innstilling:  

Øyer kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-18 slik 

det er vedlagt denne sak. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-18 slik 

det er vedlagt denne sak. 

 

23/18   
NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir følgende føringer for arbeidet med revidering av retningslinjene for bruk 
og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond: 
……………. 
……………. 
 
Behandling: 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken svarte på spørsmål. 
 
Formannskapet ga muntlige føringer for arbeidet med revidering av retningslinjene. 
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Vedtak: 
Formannskapets  føringer fremført i møtet for arbeidet med revidering av retningslinjene for 
bruk og forvaltning av Øyer kommunes næringsfond tas med i det videre arbeidet. 
 
 

24/18   
STAVSMARTN 19.-21.OKTOBER 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som vurderer diverse sider ved 

kommunens stand på Stavsmartn: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: 1 person  
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av 

arbeidsgruppens forslag. 
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) ble foreslått som representant for SP/KRF/SV. 
Administrasjonen legger fram sitt forslag i kommunestyremøtet 22.03.2017. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som vurderer diverse sider ved 

kommunens stand på Stavsmartn: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Steinar Grimsrud 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av 

arbeidsgruppens forslag. 
 
 

25/18   
TV-AKSJONEN 21.OKTOBER 2018   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2018: 
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 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: 1 person  
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 

TV-aksjonen  2018. 
 
Behandling: 
Harald Eikrol (SP) ble foreslått som representant for SP/KRF/SV. 
Administrasjonen legger fram sitt forslag i kommunestyremøtet 22.03.2017. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2018: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Harald Eikrol 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 

TV-aksjonen  2018. 
 
 

26/18   
MUSDALSÆTER HYTTEGREND.  KOMMUNAL VANNFORSYNING, KOMMUNAL 
OVERTAKELSE AV VA-NETT OG INNGÅELSE AV AVTALE ETTER ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN 
FOR ETABLERING AV NØDVENDIGE VA-INSTALLASJONER 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 

2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-anlegg 
som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i samsvar 
med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og godkjennes 
av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med grunnvannsbrønner 
overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som krisevannforsyning. 
 

3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 
ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS yter 
anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for Øyer 
kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale 
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om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer kommunes 
kostnader med prosjektet. 

 
Behandling: 
Enhetsleder VVA Per Georg Svingen orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 

2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-anlegg 
som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i samsvar 
med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og godkjennes 
av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med grunnvannsbrønner 
overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som krisevannforsyning. 
 

3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 
ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS yter 
anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for Øyer 
kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale 
om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer kommunes 
kostnader med prosjektet. 

 
 

27/18   
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2017 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2017 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     
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28/18   
ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017. BUDSJETT 2018.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet i egenskap av ØKBs representantskap, godkjenner Øyer kommunale 
Boligstiftelses regnskap og årsmelding for 2017 og budsjett for 2018. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet i egenskap av ØKBs representantskap, godkjenner Øyer kommunale 
Boligstiftelses regnskap og årsmelding for 2017 og budsjett for 2018. 
 
 

29/18   
SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 

Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård reiste spørsmål om sin habilitet  som leder i styringsgruppa for den 
norske søknaden. Ordfører Brit K. Lundgård fratrådte.  Varaordfører Mari Botterud tiltrådte 
som ordfører. Mari Botterud fremmet forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i 
henhold til kommuneloven § 6 første ledd bokstav e. 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innkalt vara til behandling av saken valgte å forlate møtet før saken kom opp til behandling. 
Saken behandles med 6 representanter i formannskapet. 
 
Mari Botterud fremmet forslag om at Brit K. Lundgård orienterer formannskapet om saken. 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Brit K. Lundgård orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 

Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. 
 
 
30/18 
FAKKELMANNEN 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet anmoder Rådmannen om å utrede saken og at Fakkelmannen legges fram 
som sak på neste kommunestyremøte. 
 
Behandling: 
Mindretallet v/Stein Plukkerud orienterte om Øyer SP sitt forslag om å sette saken på 
dagsorden. 
 
Ordfører og rådmann orienterte om prosedyrereglene i kommuneloven § 32-34 ved forslag 
fra mindretallet om å få satt en sak på dagsorden. Det ble også redegjort for kommunelovens 
regler om at det kun er ordfører og rådmann som har retten til å utrede saker som skal 
behandles i formannskap og kommunestyre. 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Formannskapet anmoder Rådmannen om å utrede saken og at Fakkelmannen legges fram 
som sak på neste kommunestyremøte. 
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