
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 14.02.2017 Tid: 08:30 – 10:30 

 
 
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:   
Dessuten møtte konstituert rådmann Eli Eriksrud. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
Ny rådmann i Øyer, Ådne Bakke som formelt begynner 1.mars, møtte i forkant av møtet for å 
hilse på representantene i formannskapet. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
Konstituert rådmann Eli Eriksrud: 

 Foreløpig regnskapsresultat 2016 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Ekstraordinært møte i formannskapet torsdag 23.02.2017 kl 16.30 

 Invitasjon til offisielt arrangement i X-games lørdag 11.mars 2017 kl 14.00 

 Sommertoget 2017 – ønske om at toget har en kort stopp på Hunderfossen stasjon 
og Tretten stasjon sendt  NRK 

 Øyer fjellstyre ber kommunen vurdere om det er behov for å revidere forskriften om 
hundehold 

 Øyer næringsråds årsmøte – gjenvalg på alle i styret 
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Varaordfører Mari Botterud: 

 Deltatt i møte i Fjellnettverket – skal Øyer kommune eller Lillehammerregionen være 
medlem? Følges opp av regionkoordinator. 

 Deltatt i eiermøte i GIAX 
 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

15/17 17/234     
  HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING    
 
16/17 17/237     
  OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG - KOMMUNALE GEBYRER PÅ 

SELVKOSTOMRÅDET  
  

 
17/17 17/166     
  OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING I ØYER 

KOMMUNE  
  

 
18/17 16/2379     
  SØKNAD OM RAMMETILSKUDD FRA OPPLAND KUNSTSENTER 2017    
 
19/17 17/171     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TOUR OF 

NORWAY 2017 
  

 
20/17 17/246     
  FAKKELMANNEN - BEVARING FOR FRAMTIDA    
 
21/17 17/235     
  POLITIDIREKTORATETS BESLUTNING OM LOKAL STRUKTUR I 

INNLANDET POLITIDISTRIKT - EVENTUELL KLAGE  
  

 
22/17 17/176     
  SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL - SPAR ØYER    
 
23/17 17/258     
  SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING UNDER X-GAMES I HAFJELL 

(8)9-11. MARS  
SØKER: HAMAR CATERING AS 
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15/17   
HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 

2. Øyer kommune bevilger 50 000 kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig 
             Beløpet dekkes fra kommunalt næringsfond. 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) ber om at innspill til handlingsplanen fra Øyer kommune sendes til 
representantene i formannskapet. 
 
Omforent endringsforslag til punkt 2: 
«Da dette er et regionoverbyggende tiltak mener Øyer kommune at tiltaket bør finansieres 
via regionrådet». 
 
Omforent forslag til nytt punkt 3: 
«Leder av regionrådet bør inn som medlem i styringsgruppa». 
 
Punkt 1: enstemmig vedtatt som rådmannens forslag. 
Punkt 2: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og omforent forslag, ble 
omforent forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: omforent forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 

2. Da dette er et regionoverbyggende tiltak mener Øyer kommune at tiltaket bør 
finansieres via regionrådet 

3. Leder av regionrådet bør inn som medlem i styringsgruppa 
 

 

16/17   
OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG - KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1) Kommunestyret vedtar følgende mandat for saksutvalget: 

Med utgangspunkt i regelverket for selvkost skal saksutvalget vurdere og 
innstille gebyrer til kommunestyret innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 
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 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

 Infoland 
2) Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 
 
3) Kommunestyret oppnevner flg. 5 medlemmer: 

1. ………. 
2. ………. 
3. ………. 

 
…………… oppnevnes som leder for utvalget. 
 
Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
 
Behandling: 
Konstituert rådmann hadde følgende korrigering til punkt 3 i rådmannens innstilling: 
3)Kommunestyret oppnevner flg. 5 medlemmer skal rettes til: Kommunestyret oppnevner 
flg. 3 medlemmer: 
 
Marthe Lang-Ree(SP) fremmet følgende forslag fra Senterpartiet punkt 1 og 2: 
1.«Kommunale gebyrer på selvkostområdet utredes administrativt og legges frem for 
politisk behandling innen september 2017. 
 
2.Med utgangspunkt i regelverket for selvkost skal gebyrer vurderes og innstilles til 
kommunestyret innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

 Infoland» 
 
Til punkt 3 ble følgende medlemmer foreslått: 
1.Jon Halvor Midtmageli (SP) 
2.Per Nermo (H) 
3.Elin Heidi Slåsletten (AP) 
Valg av leder utsettes til kommunestyrets behandling av saken. 
 
Punkt 1: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag 
første del av punkt 1, ble rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
Punkt 2: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag 
andre del av punkt 1 ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
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Punkt 3: foreslåtte medlemmer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1) Kommunestyret vedtar følgende mandat for saksutvalget: 

Med utgangspunkt i regelverket for selvkost skal saksutvalget vurdere og 
innstille gebyrer til kommunestyret innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

  Infoland 

  
2) Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 

 
3) Kommunestyret oppnevner flg. 3 medlemmer: 

1. Jon Halvor Midtmageli (SP) 
2. Per Nermo (H) 
3. Elin Heidi Slåsletten (AP) 

 
Leder for utvalget oppnevnes i kommunestyret. 
 
Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
 
 
 

17/17   
OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING I ØYER KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer kommune, 
av 29. januar 2009 nr. 123, oppheves med umiddelbar virkning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer kommune, 
av 29. januar 2009 nr. 123, oppheves med umiddelbar virkning. 
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18/17   
SØKNAD OM RAMMETILSKUDD FRA OPPLAND KUNSTSENTER 2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avslår søknaden fra Oppland kunstsenter om utviklingsstøtte. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune avslår søknaden fra Oppland kunstsenter om utviklingsstøtte. 
 
 

19/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TOUR OF NORWAY 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avslår søknad om støtte til Tour of Norway 2017. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Det innvilges kr 10.000,- i støtte til Tour of Norway 2017. Dekkes av kommunalt 
næringsfond». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag, ble 
ordførerens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak: 
Det innvilges kr 10.000,- i støtte til Tour of Norway 2017. Dekkes av kommunalt 
næringsfond. 
 
 

 

20/17   
FAKKELMANNEN - BEVARING FOR FRAMTIDA   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret beklager at det ikke har vært mulig å oppnå enighet med grunneierne 

om kjøpesummen for 366 dekar i og rundt Fakkelmannen.  
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak 

i det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16 – 18. 

3. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 150.000 til utarbeiding av reguleringsplan for å 
ivareta Fakkelmannen med nødvendig randsoneareal, ca 220 dekar. Utgiften dekkes ved 
overføring fra disposisjonsfondet.  
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4. Med grunnlag i reguleringsplan ønsker kommunestyret om nødvendig at arealet 
eksproprieres til formålet å ivareta Fakkelmannen.  

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 
«Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil fortsette parallelt 
med utarbeiding av reguleringsplan». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«1.Kommunestyret beklager at det ikke har vært mulig å oppnå enighet med grunneierne  
om kjøpesummen for 366 dekar i og rundt Fakkelmannen.  
  2.Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak i 
det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16-18. 
  3.Øyer kommune avventer videre prosess for å se hvor mye midler som blir samlet inn for 
å ta videre avgjørelse i saken». 
Møtet hevet for pause/gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 1 strykes». 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Punkt 4 strykes». 
 
Punkt 1: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag, 
ble Senterpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt (nytt punkt 1) 
Punkt 3: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag, 
ble rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer (nytt punkt 2) 
Punkt 4: ved alternativ avstemming mellom ordførerens forslag og rådmannens forslag,  ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 5: ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt (nytt punkt 3) 
 
Ved samlet avstemming ble punkt 1, 2 og 3 vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak 

i det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16 – 18. 

2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 150.000 til utarbeiding av reguleringsplan for å 
ivareta Fakkelmannen med nødvendig randsoneareal, ca 220 dekar. Utgiften dekkes ved 
overføring fra disposisjonsfondet.  

3. Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil fortsette 
parallelt med utarbeiding av reguleringsplan. 
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21/17   
POLITIDIREKTORATETS BESLUTNING OM LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT - 
EVENTUELL KLAGE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret fremmer ingen klage på grunn av forhold ved saksbehandlingen. 

 
2. Kommunestyret ….. 
 
Behandling: 
Ordføreren informerte om at Øyer kommune har mottatt melding om at Sør-Aurdal 
kommune har klaget på Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i Innlandet 
politidistrikt. 
 
Det fremgår av Politidirektørens beslutning at Øyer lensmannskontor skal nedlegges og alle 
oppgaver ivaretas av Lillehammer Politistasjon.   Øyer kommunestyre behandlet i sitt møte 
24.11.2016 foreløpig forslag til lokal struktur i Innlandet Politidistrikt K-sak 100/16 og satte 
en forutsetning ved en eventuell nedleggelse av Øyer Lensmannskontor.  
 
Ordførerens forslag: 
«Øyer kommune klager da forutsetningen  i kommunestyresaken ikke er imøtekommet. 
«Ved denne løsningen forutsettes det at Øyer kommune beholder et antall arbeidsplasser 
innen andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile oppgaver, 
forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de stillinger som til 
enhver tid Øyers innbyggertall tilsier».  
 
Punkt 1: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: ordførerens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret fremmer ingen klage på grunn av forhold ved saksbehandlingen. 
 
2. Kommunestyret fremmer klage på Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i 
Innlandet politidistrikt da Øyer kommunes forutsetning om at Øyer kommune beholder et 
antall arbeidsplasser innen andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile 
oppgaver, forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de 
stillinger som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier, ikke er imøtekommet.  
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22/17   
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ØL - SPAR ØYER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
NG SPAR Innland AS innvilges salgsbevilling for øl for SPAR Øyer for perioden 23.03.2017 – 
30.06.2020. 
 
Torstein Nymoen godkjennes som styrer og Lasse Aniksdal godkjennes som stedfortreder. 
 
Salgstider i henhold til Øyer kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig 
drikk 2016-2020. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
NG SPAR Innland AS innvilges salgsbevilling for øl for SPAR Øyer for perioden 23.03.2017 – 
30.06.2020. 
 
Torstein Nymoen godkjennes som styrer og Lasse Aniksdal godkjennes som stedfortreder. 
 
Salgstider i henhold til Øyer kommunes Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig 
drikk 2016-2020. 
 
 
 

23/17   
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING UNDER X-GAMES I HAFJELL (8)9-11. MARS  SØKER: 
HAMAR CATERING AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Hamar Catering AS v/daglig leder Espen Welin-Larsen innvilges serveringsbevilling under X-
games i Hafjell (8.)9.-11.mars 2017. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Hamar Catering AS v/daglig leder Espen Welin-Larsen innvilges serveringsbevilling under X-
games i Hafjell (8.)9.-11.mars 2017. 
 
 


	P170015SS
	P170015BS
	P170015BE
	P170015VS
	P170015VE
	P170015SE
	P170016SS
	P170016BS
	P170016BE
	P170016VS
	P170016VE
	P170016SE
	P170017SS
	P170017BS
	P170017BE
	P170017VS
	P170017VE
	P170017SE
	P170018SS
	P170018BS
	P170018BE
	P170018VS
	P170018VE
	P170018SE
	P170019SS
	P170019BS
	P170019BE
	P170019VS
	P170019VE
	P170019SE
	P170020SS
	P170020BS
	P170020BE
	P170020VS
	P170020VE
	P170020SE
	P170021SS
	P170021BS
	P170021BE
	P170021VS
	P170021VE
	P170021SE
	P170022SS
	P170022BS
	P170022BE
	P170022VS
	P170022VE
	P170022SE
	P170023SS
	P170023BS
	P170023BE
	P170023VS
	P170023VE
	P170023SE

