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Medlem Marthe Lang-Ree  
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Merknader:   
Dessuten møtte konstituert rådmann Eli Eriksrud. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
Enhetsleder veg, vann og avløp Per Georg Svingen møtte under sak 1/17 – VA – Hafjell sør – 
finansieringsmodell. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Under behandlingen av spørsmål om habilitet for Stein Plukkerud (SP) og Roar Øien 
(H) i KST-sak 103/16 – Søknad om spillemidler til idrettsanlegg 2017 -   i 
ekstraordinært formannskapsmøte den 15.12.2016 ble det gjort en feil under 
avstemmingen om Stein Plukkeruds habilitet. Roar Øien skulle ha fratrådt før 
avstemmingen om Stein Plukkeruds habilitet. Dette i henhold til forvaltningsloven § 8 
2.ledd - I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 
medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 
I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

 Invitasjon til offisiell åpning av ny Telenorsender for mobilsignaler på Svarthaugen 
den 02.02.2017 kl 13.00. 

 Fakkelmannen – status forhandlinger. 

 Kulturhistorisk vandring på Tretten – Kronprinsparet invitert til åpning. 
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 Trodal boligfelt – 2 enheter solgt. 

 Hafjell – forklaring på hvorfor Europacupen ble avlyst. 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Spørsmål til ordfører vedr tilskudd til fylkesveger og E6-forum. 

 Deltar i styremøte for Fjellnettverket 18.01.2017. 
 
Arne Finn Brekke: 

 Under behandlingen av FSK-sak 83/16 – Økonomiplan 2017-2020 – Årsbudsjett 2017 
– i formannskapsmøtet den 08.11.2016 ble det vedtatt å opprette et saksutvalg for å 
gjennomgå gebyrer for BAG. Arne Finn Brekke stiller spørsmål om når dette skal 
oppnevnes. Saken vil bli politisk behandlet i februar 2017. 
 

 
 
Brit K.Lundgård 
Ordfører 
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1/17   
VA - HAFJELL SØR - FINANSIERINGSMODELL   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1.Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune forskutterer utbygging av 
hovedledningsnett for områdene i Områdeplan Øyer Sør (B12, H1 b-d og H5-H8). Det 
forutsettes at alle aktuelle utbyggere inngår avtale, samt stiller garanti, før 
infrastrukturutbyggingen starter. 
 
2.Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere lån inntil kr 19 mill. til VA-investeringer. 
De samme fullmaktene til rådmannen som fremgår av pkt 3 i vedtaket om økonomiplanen 
2017-2020 og årsbudsjettet 2017 gjelder for dette låneopptaket. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Enhetsleder veg, vann og avløp Per Georg Svingen holdt en orientering og svarte på 
spørsmål. Kart over Vannforsyningsområde Øyer ble delt ut i møtet. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. 
 
Formannskapets innstilling: 
1.Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune forskutterer utbygging av 
hovedledningsnett for områdene i Områdeplan Øyer Sør (B12, H1 b-d og H5-H8). Det 
forutsettes at alle aktuelle utbyggere inngår avtale, samt stiller garanti, før 
infrastrukturutbyggingen starter. 
 
2.Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere lån inntil kr 19 mill. til VA-investeringer. 
De samme fullmaktene til rådmannen som fremgår av pkt 3 i vedtaket om økonomiplanen 
2017-2020 og årsbudsjettet 2017 gjelder for dette låneopptaket. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 

 

2/17   
FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 2017 - 2020   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
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Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at administrasjon i det videre arbeid med digitaliseringen 

må sette brukerperspektivet i fokus. Brukerperspektivet gjelder alle de som skal benytte de 

digitale tjenestene.   

Fokuset skal være på opplæringstilbud for innbyggerne, informasjon, opplæring og 

informasjon når nye løsninger skal tas i bruk, tilbud til de som ikke er på digitale flater, 

utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av dagens organisering i fagområder og 

innsyn ved at innbyggerne skal kunne følge sin egen sak under behandlingen i kommunen.   

Rådmannens forslag med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 

3/17   
OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - MANDAT OG RAMME 
FOR ARBEIDET 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar følgende mandat for saksutvalget: 
Med utgangspunkt i kommunens ansvar på fagområdet skal saksutvalget vurdere og 
innstille overfor kommunestyret: 
• Antall legehjemler 
• Kommunal eller privatpraktiserende driftsform 
• Antall tjenestesteder 
• Finansieringen av modellen inkl avtaleverket mellom kommunen og legene. 
  

2. Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 
 

3. Kommunestyret oppnevner flg. 5 medlemmer:         

  

1. ……….          

2. ………. 

3. ………. 

4. ………. 

5. ………. 

…………… oppnevnes som leder for utvalget. 
 Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag: 
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«Saken utsettes til ny rådmann er på plass». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer Senterparti: 
«Framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og legges fram for politisk behandling 
innen juni 2017». 
Mari Botterud (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Arne Finn Brekkes forslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer Senterpartis forslag ble 
Øyer Senterpartis forslag enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og legges fram for politisk behandling 
innen juni 2017. 
 
 

4/17   
AKSJESELSKAP SOM EIERFORM - BRANNSTASJON   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Den nye brannstasjonen bygges, driftes og leies ut i regi av Øyer kommune, ved 
kommunens enhet for kommunale eiendommer.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Lillehammer Region Brannvesen i 
tråd med saksutredningen før byggearbeidene startes opp. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 9 millioner for bygging av brann-
stasjonen. Rente- og avdragsbelastningen finansieres over tid gjennom økte husleie-
inntekter fra Lillehammer Region Brannvesen. 

4. De samme fullmakter til rådmannen som framgår av pkt. 3 i vedtak om Økonomiplan 
2017-2020 og Årsbudsjett 2017 gjelder for dette låneopptaket.  

5. Det foretas følgende budsjettjusteringer for 2017: 
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./
Inntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

16300 5500 3391 Husleieinntekter Lillehammer 
Region Brannvesen  

  58 000 

15001 9000 8701 Renteutgifter 20 000   

15100 9000 8702 Avdragsutgifter 38 000   

        58 000 58 000 

 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommune oppretter et aksjeselskap til å bygge, drive og leie ut ny brannstasjon. 
Kommunen skal ha alle aksjene i selskapet». 
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Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Finn Brekkes forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Den nye brannstasjonen bygges, driftes og leies ut i regi av Øyer kommune, ved 
kommunens enhet for kommunale eiendommer.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Lillehammer Region Brannvesen i 
tråd med saksutredningen før byggearbeidene startes opp. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 9 millioner for bygging av brann-
stasjonen. Rente- og avdragsbelastningen finansieres over tid gjennom økte husleie-
inntekter fra Lillehammer Region Brannvesen. 

4. De samme fullmakter til rådmannen som framgår av pkt. 3 i vedtak om Økonomiplan 
2017-2020 og Årsbudsjett 2017 gjelder for dette låneopptaket.  

5. Det foretas følgende budsjettjusteringer for 2017: 
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./
Inntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

16300 5500 3391 Husleieinntekter Lillehammer 
Region Brannvesen  

  58 000 

15001 9000 8701 Renteutgifter 20 000   

15100 9000 8702 Avdragsutgifter 38 000   

        58 000 58 000 

 
 
 

5/17   
STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG 
FYLKESKOMMUNER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Som følge av Stortingets behandling av Statsbudsjettet 2017 foretas følgende budsjett-
justeringer:  
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./
Inntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

17001 3100 2021 Øremerking av satsing på tidlig 
innsats i grunnskolen 

  -137 000 

14900 3100 2011 Redusert etterspørsel barne-
hage pga. økt kontantstøtte 

  -56 000 

18700 9000 8001 Endringer i skatteopplegget   -176 000 

18000 9000 8401 Redusert rammetilskudd 369 000   

        369 000 -369 000 

  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Som følge av Stortingets behandling av Statsbudsjettet 2017 foretas følgende budsjett-
justeringer:  
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./
Inntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

17001 3100 2021 Øremerking av satsing på tidlig 
innsats i grunnskolen 

  -137 000 

14900 3100 2011 Redusert etterspørsel barne-
hage pga. økt kontantstøtte 

  -56 000 

18700 9000 8001 Endringer i skatteopplegget   -176 000 

18000 9000 8401 Redusert rammetilskudd 369 000   

        369 000 -369 000 

  
 
 

6/17   
X GAMES 2017 - KOMMUNALT TILSKUDD TIL ARRANGEMENT FOR OFFISIELLE GJESTER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet bevilger kr 50.000 til et arrangement for de offisielle gjestene. Utgiften 
dekkes ved bruk av kommunale næringsfondsmidler. 
 
Behandling: 
Konstituert rådmann Eli Eriksrud opplyste at det i saksfremlegget under rådmannens forslag 
til vedtak var skrevet kommunestyret i stedet for formannskapet. Dette ble rettet. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr 50.000 til et arrangement for de offisielle gjestene. Utgiften 
dekkes ved bruk av kommunale næringsfondsmidler. 
 
 

7/17   
SØKNAD OM MESTERSKAPSSTØTTE - HOVEDLANDSRENNET I HAFJELL I MARS 2017   
SØKER: LILLEHAMMER SKIKLUBB V/JOSTEIN BURAAS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad om økonomisk støtte til åpningsarrangement ved Hovedlandsrennet i alpint i Hafjell 
avslås. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Åpningsarrangementet ved Hovedlandsrennet i alpint i Hafjell støttes med kr 10.000,- fra 
formannskapets tilleggsbevilgningspost». 
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Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Vedtak: 
Åpningsarrangementet ved Hovedlandsrennet i alpint i Hafjell støttes med kr 10.000,- fra 
formannskapets tilleggsbevilgningspost. 
 
 

8/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1.Øyer Fjellstyre gis et tilskudd på kr. 50.000,-.Beløpet tas fra kommunalt næringsfond med 
statlig påfyll. 
 
2.Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. 
Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen 
innen ettårsfristen. 
 
3.Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
 
4.Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale 
støtten i sin helhet. 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om sin habilitet. Arne Finn Brekke fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 
2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Vedtak: 
 
1.Øyer Fjellstyre gis et tilskudd på kr. 50.000,-.Beløpet tas fra kommunalt næringsfond med 
statlig påfyll. 
 
2.Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. 
Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i kommunen 
innen ettårsfristen. 
 
3.Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. 
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4.Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale 
støtten i sin helhet. 
 
Arne Finn Brekke tiltrådte. 
 
 

9/17   
TILSKUDD TIL SKILØYPEKJØRING 2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet i Øyer kommune vedtar følgende fordeling av tilskudd til skiløypekjøring for 
2017: 
Øyer Turskiløyper SA kr 168.000,- 
Løypekomiteen for Tretten vestfjell kr 29.500,- 
Smedpersetra Hyttegrend kr 2.500,- 
 
Tilskuddet dekkes gjennom bruk av næringsfond. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 1.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Vedtak: 
Formannskapet i Øyer kommune vedtar følgende fordeling av tilskudd til skiløypekjøring for 
2017: 
Øyer Turskiløyper SA kr 168.000,- 
Løypekomiteen for Tretten vestfjell kr 29.500,- 
Smedpersetra Hyttegrend kr 2.500,- 
 
Tilskuddet dekkes gjennom bruk av næringsfond. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 

10/17   
FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI - STAVSPLASSEN SA   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune gir Stavsplassen SA tilsagn om garanti for lån på inntil kr 950 000 i forbind-
else med refinansiering av eksisterende lån. Nedbetalingstid er 15 år, og garantien bortfaller 
i takt med at lånet nedbetales.  
 
Garantiforpliktelsen gis ved simpel kausjon. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune gir Stavsplassen SA tilsagn om garanti for lån på inntil kr 950 000 i forbind-
else med refinansiering av eksisterende lån. Nedbetalingstid er 15 år, og garantien bortfaller 
i takt med at lånet nedbetales.  
 
Garantiforpliktelsen gis ved simpel kausjon. 
 
 

11/17   
OPPGJØR FOR INVESTERINGSANDEL - STAVSPLASSEN SA   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner tilbakebetaling av investeringsandel for ridehallen Hippo-
dromen på kr 901 058 fra Stavsplassen SA etter følgende vilkår:  

1. Tilbakebetaling over 15 år, årlig kr 60 071, første gang 30.6.2017. 
2. Rente tilsvarende Øyer kommunes innskuddsrente (NIBOR + 0,25), som justeres 

hvert 5. år, første gang 1.1.2022.   
3. Med utgangspunkt i NIBOR per 31.12.2016 er rente for årene 2017-2021 1,45 %. 
4. Den årlige innbetalingen tilbakeføres ubundet investeringsfond.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner tilbakebetaling av investeringsandel for ridehallen Hippo-
dromen på kr 901 058 fra Stavsplassen SA etter følgende vilkår:  

1. Tilbakebetaling over 15 år, årlig kr 60 071, første gang 30.6.2017. 
2. Rente tilsvarende Øyer kommunes innskuddsrente (NIBOR + 0,25), som justeres 

hvert 5. år, første gang 1.1.2022.   
3. Med utgangspunkt i NIBOR per 31.12.2016 er rente for årene 2017-2021 1,45 %. 
4. Den årlige innbetalingen tilbakeføres ubundet investeringsfond.  

 
 

12/17   
INNLANDET POLITIDISTRIKT - UTTALELSE TIL FORSLAG OM INNDELING I GEOGRAFISKE 
DRIFTSENHETER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter og plassering av administrasjonssteder i Innlandet politidistrikt.  
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Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende presisering i forslag til innstilling: 
«Kommunestyret slutter seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter, under forutsetning om at Lillehammer blir administrasjonssted for 
Innlandet politidistrikt».  
 
Rådmannens forslag med Mari Botteruds presisering ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter, under forutsetning om at Lillehammer blir administrasjonssted for 
Innlandet politidistrikt.  
 
 

13/17 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13  
GBNR 9/154 OG 9/155 - KOMMUNALE AVGIFTER OG EIENDOMSSKATT   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. Kommunale gebyrer og utskrevet eiendomsskatt for 2015 og 2016 

kreves inn. 

Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
 
Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. Kommunale gebyrer og utskrevet eiendomsskatt for 2015 og 2016 

kreves inn. 

Stein Plukkerud tiltrådte. 

 

14/17   
REFERATER - FSK 17.01.2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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