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Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
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Merknader:   

Kommunedirektør Ådne Bakke, kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken 
Reitan Borgestrand, økonomileder Anne H Jorde og næringsrådgiver Henning Holmbakken 
møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Opptak fra møtet er publisert på kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet den 15.12.2020. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli, kommunedirektør Ådne Bakke, kommunalsjef Frode 
Fossbakken og kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand: 
Covid-19 - Status i Øyer kommune 
Covid-19 vaksinering – status og fremdrift i Øyer kommune 
Det vil bli en utfyllende redegjørelse på disse punktene i kommunestyret den 28.01.2021. 
 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Hafjell Maskin tildelt Miljøfyrtårnstatus 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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 Sykehussaken i Innlandet og møte i prosjektgruppa i Helse Sør-Øst 29.01.2021 og 
møte med helseminister Bent Høie 09.02.2021. 

 Situasjonen i næringslivet og videre samarbeid med Trysil kommune. Roar Øyen (H) 
informerte om fjerning av bom på lokalveger i Øyer og sitt gode arbeid for å 
synliggjøre situasjonen for reiselivet knyttet til koronasituasjonen. 

 
 
Kommunedirektør Ådne Bakke: 

 2 heiser på Øyer Helsehus er ute av drift. Sak om omdisponering av midler direkte til 
kommunestyret 28.01.2021. 

 Avisoppslag i GD 19.01.2021 – Farlig skoleveg for elever ved Solvang skole. 
Administrasjonen undersøker saken. Orientering til tjenesteutvalget. 

 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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1/21   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3.  Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
 
Nisveta Tiro (SV) trakk forslaget. 
 
Omforent forslag: 
1.Formannskapet legger utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 ut på offentlig høring i 
30 dager etter arbeidsmøtet i kommunestyremøtet 28.01.2021. 
 
2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3.  Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets omforente forslag og 
kommunedirektørens forslag ble formannskapets omforente forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Formannskapet legger utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 ut på offentlig høring 
i 30 dager etter arbeidsmøtet i kommunestyremøtet 28.01.2021 (endret til 02.02.2021) 
 
2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3. Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
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2/21   
KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen for som erstatning for den slitasje 
som offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne nå 
blir dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 
1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

- Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i 
Magelivegen. Ordfører fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som ektefelle til Steinar Lundgård som er 
deleier i Rugsveevegen. Brit K Lundgård fratrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er kontaktperson for Skoglyvegen 
som mottar tilskudd og han er daglig leder i selskapet Mosætervegen. Stein Plukkerud 
fratrådte.  
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver: 
«Kommunestyremedlemmer som er eier av TT- og/eller KK-vegen vil være direkte inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Habilitet angår kun punkt 1 i forslag til vedtak.  
 
Spørsmålet blir således om kommunestyremedlemmer som eier private veger og får tilskudd 
fra kommunen er inhabile til å fastsette kriterier for tildeling av tilskudd og delegasjon. 
Habilitet vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
Det fremgår av saksfremlegget at det var 90 private veger som fikk tilskudd av kommunen i 
2020. Det kan være flere eiere av en veg, slik at antall eiere som mottar tilskudd er flere enn 
90. I veileder "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner" fremgår følgende på side 12:  
"At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt ikke 
føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold. For eksempel blir ikke et 
medlem av kommunestyret inhabil i skolesaker bare fordi vedkommende har barn i skolen." 
Skoleeksempelet i veilederen er av noe mer alminnelig karakter enn vår sak. Likevel gjelder 
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kriteriene i vedtaket en større krets mennesker. Fastsettelse av generelle kriterier for tildeling 
av tilskudd gir kommunestyremedlemmene som eier privat veg en fordel/tap. Selv om det 
foreligger momenter som taler for og imot inhabilitet etter § 6 annet ledd, er det viktig at en 
habilitetsvurdering blir foretatt slik at det er åpenhet om forholdene.  
Konklusjon: Kommunedirektøren har kommet frem til at kommunestyremedlemmene ikke er 
inhabile til å behandle sak om fastsetting av kriterier om tildeling av tilskudd for private veger 
og delegasjon, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.   
 
Varaordfører fremmet kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli, 
Brit K Lundgård og Stein Plukkerud erklæres habile i henhold til forvaltningsloven §6, 2.ledd. 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Jon Halvor Midtmageli tiltrådte som 
ordfører. Nisveta Tiro fratrådte som ordfører. Brit K Lundgård og Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen for som erstatning for den slitasje 
som offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne nå 
blir dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 
1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
 
3/21   
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til offentlig ettersyn 

og sendes på høring. 
2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til offentlig ettersyn 

og sendes på høring. 
2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 
 
 
4/21   
SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: POLITISKE SIGNALER OM RAMMENE/OMFANGET 
AV ARBEIDET   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren viser til saksutredningen og ber om politiske signaler om 
rammene/omfanget av det arbeidet som ønskes satt i gang og gjennomført.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra SP og SV: 
Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt til dette 
arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i Øyer. Hensikten skal være 
å kartlegge villighet til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille eventuelle 
grunnarealer til disposisjon.  
 
Avstemming: 
Forslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt til dette 
arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i Øyer. Hensikten skal være 
å kartlegge villighet til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille eventuelle 
grunnarealer til disposisjon.  
 
 
5/21   
DELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS FULLMAKTER: REGULERINGSPLANARBEIDET E6 
TRETTEN – FÅVANG INKL. ØYER-TUNNELEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektør Ådne Bakke sine fullmakter til 
settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektør Ådne Bakke sine fullmakter til 
settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
 
 
6/21   
IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE - ORIENTERINGSSAK   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal evaluere politikerløsningen. Arbeidsgruppa 
består av digitaliseringsrådgiver, politisk sekretariat og to folkevalgte: 

a. Xxxxxxxx 
b. Xxxxxxxx 

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 

 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) har reist spørsmål om sin habilitet. Bakgrunnen er kommunedirektørens 
innstilling punkt 3. Saken handler om hvorvidt kommunen skal rette en forespørsel til 
Gausdal og Lillehammer kommuner om deltagelse i arbeidet med evaluering av 
politikerløsningen. Nisveta Tiro er ansatt i Gausdal kommune ved politisk sekretariat. Saken 
kommer opp som følge av misnøye blant politikerne i Øyer med dagens løsning, og hun 
jobber direkte i og med løsningen i sin jobb i Gausdal. Nisveta Tiro fratrådte. 
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver: 
«Spørsmålet om inhabilitet vurderes etter kommuneloven § 11-10 og forvaltningsloven § 6. 
Følgende fremgår av kommuneloven § 11-10 annet ledd: 
"En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i 
kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et 
folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen." 
Det fremgår direkte av ordlyden i bestemmelsen at inhabilitet kun er aktuelt dersom den 
samme saken har vært forberedt/vedtatt i en annen kommune først; jf. ordlyden "er inhabil til 
senere å behandle den samme saken". I denne saken dreier det seg om å sende en 
henvendelse, og saken anses som en "ny sak" i lovens forstand. Inhabilitet inntrer derfor ikke 
etter kommuneloven § 11-10.  
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se at det foreligger forhold etter forvaltningsloven § 6 
annet ledd som taler for at Tiro er inhabil. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på 



 
 

 Side 9 av 10

om avgjørelsen kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han 
har nær personlig tilknytning til». I bestemmelsen er det stilt vilkår om at det særegne 
forholdet må være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Tiro oppnår hverken en 
særlig fordel, tap eller ulempe i denne saken. Hun kan derfor ikke anses om inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
 
Konklusjon: Nisveta Tiro er habil til å behandle sak 6/21». 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Nisveta Tiro erklæres habil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 H, 1 AP – Dag Norvald 
Hansen) mot 1 stemme (AP - Brit K Lundgård). Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til punkt 2: 
Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  
 
Avstemming: 
Brit K Lundgårds forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 

 
 
7/21   
MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på 
Tingberg innen 1.mai 2021. 
 

2. Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på 

Tingberg innen 1.mai 2021. 
 

2. Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 
 
8/21   
SOLSKJERMING AMFIET SOLVANG SKOLE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Det foretas innkjøp og montering av innvendig solskjerming i amfiet på Solvang skole. 
Utgiftene finansieres ved omdisponering av midler til oppgradering av amfiet med 
klappstoler. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det foretas innkjøp og montering av innvendig solskjerming i amfiet på Solvang skole. 
Utgiftene finansieres ved omdisponering av midler til oppgradering av amfiet med 
klappstoler. 
 
 
 


