
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset – Lågen      
Møtedato: 15.10.2019 Tid: 09:30 - 13:15 
 
 
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 Forfall 
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Steinar Grimsrud  
 
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Leder for planavdelingen Anita Lerfald Vedum møtte under sak 83/19. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Merknader til protokollen fra møtet den 11.09.2019 
Nisveta Tiro (SV) og Marte Lang-Ree (SP) påpekte at det ikke kom tydelig fram at felles 
arbeidsmøte om E6-utbyggingen var et politisk møte, ikke kommunalt møte. Dette krever en 
protokolltilførsel. 
Ellers ingen merknader til protokollen. 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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ARRANGEMENTSKOORDINATOR  
  

 
83/19 18/2465     
  HØRING DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER    
 
84/19 19/1864     
  ORIENTERINGSSAKER/DRØFTINGSSAKER - FSK 15.10.2019    
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81/19   
INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

  
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

  
 
82/19   
VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 3-årsperioden 2019 – 2021. 
Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer hvilken 
rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det enkelte 
arrangement.  

2. Kommunestyret forutsetter et godt, konstruktivt og rasjonelt samarbeid mellom Visit 
Lillehammer v/arrangementskoordinatoren og Næringsutviklingsenheten som er etablert 
av Lillehammer, Gausdal og øyer for å utvikle regionens næringsliv. Det er en 
forutsetning at de øvrige instansene bidrar i henhold til finansieringsplanen.  

3. Kommunens årlige bidrag finansieres ved disponering av kommunale 
næringsfondsmidler.  

4. Kommunestyret oppfordrer at det søkes om finansiering av 
arrangementskoordinatorstillingen fra alle kommuner som nyter godt av arbeidet. 
Kommunestyret forutsetter at Visit Lillehammer AS gjennomfører dette.  
 

Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen for 
konkretisering av arrangementskoordinatorens bidrag inn i arrangementene. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for konkretisering av arrangementskoordinatorens 
bidrag inn i arrangementene i Øyer. 
 
 
83/19   
HØRING DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 18.9.2019 
b. planbestemmelser, datert 7.10.2019 
c. plankart for C0, datert 7.10.2019 
d. plankart for C1, datert 7.10.2019 
e. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger og fagrapporter legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
Uttalelser fra Øyer Høyre, Øyer SP og Øyer SV, Øyer AP ble sendt på mail til medlemmene i 
formannskapet og publisert i First Agenda 13.10.2019. 
 
Steinar Grimsrud (SP)reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier i berørte områder. 
Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil. Saken ble 
vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt.  
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
 
Leder for planavdelingen Anita Lerfald Vedum møtte og svarte på spørsmål. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«Formannskapet tar saken til etterretning. Det jobbes videre med et felles omforent forslag 
til kommunestyremøtet den 24.10.2019.» 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«Harald Monsen, Nye Veier AS, inviteres som tilhører til kommunestyremøtet den 
24.10.2019.» 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 18.9.2019 
b. planbestemmelser, datert 7.10.2019 
c. plankart for C0, datert 7.10.2019 
d. plankart for C1, datert 7.10.2019 
e. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger og fagrapporter legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
Formannskapet tar saken til etterretning. Det jobbes videre med et felles omforent forslag til 
kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Harald Monsen, Nye Veier AS, inviteres som tilhører til kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Arnfinn Gillebo fratrådte. 
 
 
84/19   
ORIENTERINGSSAKER/DRØFTINGSSAKER - FSK 15.10.2019   
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at «Drøfting for lukkede dører lønnsforhandlinger med 
Rådmannen» drøftes som siste sak.  
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Orienteringer v/rådmann Ådne Bakke: 
 
Grensejustering  
Møte med fylkesmannen. Fylkesmannen tar saken videre, dette sees som positivt. Usikkerhet 
om fremdriften. 
 
Veiskillekunst Tretten 
Demontering av kunstoppdraget «Kroppen» på Tretten settes i bestilling og utføres så fort 
som mulig. 
 
Pilgrimsenter Dale-Gudbrands Gard 
Pilegrimssenteret har henvendt seg til fylkeskommunen og de seks kommunene som senteret 
«betjener» med forslag til en finansieringsplan. For Øyer kommune er det snakk om et bidrag 
på kr 50.000 pr år. Behandles i forbindelse med budsjettet. 
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Orienteringer v/ordfører Brit K. Lundgård: 
 
Skattelegging av vannkraftverk – NOU 2019:16 
Øyer kommune invitert til å være med på en uttalelse for 10 kommuner. 
Felles kommunestyremøte på Vinstra 04.12.2019. 
 
Statliggjøring av Skatteoppkreverne 
Mest sannsynlig flertall i Stortinget om statliggjøring av Skatteoppkreverens oppgaver, med 
overføring fra 01.07.2020. 
 
Valgnemnd forberedelser av konstitueringen 
Sittende valgnemnd er i henhold til loven valgnemnd inntil ny velges i konstituerende møte. 
Møte i valgnemnd holdes før konstituerende møte. 
 
Konstituerende møte 
Informasjon om dagsorden 
 
Orientering om arbeidet med heltid-deltid 
Ådne orienterte. Den lokale statistikken er sluttført. Møte med FAFO 18.10.2019. 
Sak for nytt tjenesteutvalg. Nisveta etterlyser handlingsplan. 
 
Oppfølging av KST-sak 39/19 
To aktuelle boliger. 
Kommunen har behov for utleieboliger for store familier. 
Boligpolitikken avhengig av budsjett og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Utbytte GE AS 
Forslag om reduksjon av utbytte i møte juni 2019, etter nytt møte beholdes utbyttenivået for 
2018 de neste 3 årene. Sak under forberedelse til kommunestyret for vedtak. 
 
 
 
   
Etterlysning av sak- justering av bomtakster 
Arne Finn Brekke (AP) etterlyste sak vedr søknad fra Nordre Veslesetervegen om justering av 
bomtakstene.  
 
 
 
 
 


