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Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro  
 

 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Økonomileder Anne H. Jorde deltok under sak 65/17 – Økonomi og finansrapportering per 
31. juli 2017. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) bemerket at møteinnkallingen ble utsendt noe sent. Ellers ingen 
merknader til innkallingen. 
 
Sak Kommunal klagenemnd – endring ble utdelt i møtet. Ordfører foreslo at saken tilføyes 
sakslista som sak 76/17 og behandles i dagens møte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ellers 
ingen merknader til sakslista. 
 
Øyer senterparti hadde sendt inn spørsmål om venteliste i barnehagene i Øyer. Notat til 
formannskapet fra leder for Oppvekst Bjarne Nyrud var sendt ut til medlemmene. Saken ble 
drøftet på slutten av møtet. 
 
Ingen merknader til protokollen til forrige møte. 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba administrasjonen legge fram et kostnadsoverslag over hva et måltid 
i skolen (både varmt og kaldt) vil koste. 
 
Roar Øien (H) etterlyste en orientering om bruk av næringsfond de siste 5 år. Rådmann 
orienterte om at det jobbes med dette, og at det vil bli lagt fram. 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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65/17   
ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H. Jorde deltok under saken og svarte på spørsmål. 
For at rådmannen kunne gi svar på et av spørsmålene under behandlingen fremmet 
ordfører forslag om at møtet lukkes i henhold til Kommuneloven  §31 5.ledd. Møtet lukket. 
 
Møtet åpnet. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
«Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler for hele kommunen». 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
«Ekstraordinært utbytte fra GE. Settes på bundet fond for bruk til forskjønning i Øyer 
sentrum for oppfølging av sentrumsplanen for Øyer fra 2012». 
 
Rådmannens forslag til punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiros forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt 4 falt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.  
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og 

inkludering og sektor helse og omsorg. 
3. Det legges fram egen sak om anskaffelser av leiebiler for hele kommunen. 

 
 

66/17   
HØRINGSSVAR- UTBYGGING AV E6   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner at høringssvaret sendes Statens Vegvesen.  
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. 
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Møtet hevet for å gi et omforent forslag til høringssvar. 
 
Møtet åpnet. 
 
Følgende omforente forslag til endringer ble lagt fram av ordføreren: 
Vest alternativet 1.avsnitt: 
Viktig for oss i Øyer, reiselivet, næringslivet, innbyggere og våre hyttefolk er at reisetiden til 
Oslo forkortes.  En forkorting av reisetiden har betydning for attraktiviteten som 
reiselivsdestinasjon og gir et godt grunnlag for økt dagsturisme i Hafjell. Ca. 80 % av de som 
har hytte i Øyer har bosted i Oslo og omkringliggende kommuner, en forkorting av 
reisetiden vil for disse være svært positivt.  
 
Temarapport naturressurser: 
Vi støtter rangeringen av alternativene som er skissert med alternativ III- B foran III-A-3 som 
rangeres foran III-A-1. Vi mener også at hensynet til dyrket mark er tilfredsstillende 
ivaretatt. 
 
Temarapport Lokal og Regional utvikling- Byutvikling 1.avsnitt: 
Temarapporten behandler ikke utviklingen i Lillehammerregion nord for Lillehammer, kun 
sydover mot Mjøsregion og Osloregion. En svakhet syns vi, da Øyer er en del av et felles 
handels- og arbeidskraftregion med Lillehammer. Ny E6 Vingrom- Ensby vil i vesentlig grad 
ha en positiv effekt på lokalt næringsliv og for innbyggerne.  
 
Høringssvaret med omforent forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet godkjenner at høringssvaret med vedtatte endringer sendes Statens 
Vegvesen.  
 
 

67/17   
TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten – Tolærermodell i Øyer til etterretning og 
gir tilslutning til videreføring og videreutvikling av modellen  

2. Kommunestyret er innforståtte med at ordningen forutsetter en økonomisk ramme 
som gir grunnlag for gjennomføring. 

 
 

68/17   
X-GAMES HAFJELL UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til X 
Games 2018. 
 
 

69/17   
ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE 
TRYGGHETSALARMER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Kommunestyret tar sak om evaluering av innføring og drift av digitale trygghetsalarmer til 
orientering. 
 

 

70/17   
SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV 
INKUBATOR   
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Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 

Egne avsatte næringsmidler. 
 
Behandling: 
Roar Øien (H) oppfordrer til at Skåppå holder en orientering for kommunestyret. 
 
Nisveta Tiro (SV)oppfordrer til at det legges en link til Skåppå under næring på Øyer 
kommunes hjemmeside. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Øyer kommune og 

Skåppå Kunnskapspark AS om ansvar for Inkubatoren. 
2. Tilskudd på kr. 75.000 pr år for årene 2017 – 2019 belastes kommunens budsjettpost – 

Egne avsatte næringsmidler. 
 

 

71/17   
GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022   
 
Formannskapets innstilling (22.08.2017): 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017 med følgende endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8.: 
Punkt 5: Tilføyes etter siste setning første avsnitt:  
Markedsverdien er vurdert av eksterne aktører og er basert på en rekke faktorer, blant 
annet kraftpris, renteutvikling med mer. 
Tilføyes 3. avsnitt- Utbyttenivå for perioden 2017-2022 settes til 3 %.  
Punkt 8 
Valgkomiteen skal bruke rådmenn i alle fire eierkommuner som sekretær for komiteens 
arbeid. Det skal rulleres og hver rådmann skal sitte ett år av gangen. Valgkomiteen inviterer 
daglig leder ved behov.  
 
Etter formannskapets innstilling den 22.08.2017 er det kommet et nytt revidert utkast av 
eierstyringsdokumentet 05.09.2017. Basert på de nye opplysningene gis formannskapet 
anledning til å endre sin innstiling. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) oppfordrer til at GE holder en orientering for kommunestyret. 
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Ordføreren holdt en kort orientering om endringene i det reviderte utkastet av 05.09.2017, 
og fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 05.09.2017». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstiling (endelig innstilling): 
 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 05.09.2017. 
 
 

72/17   
INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL 
KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19.  

 
Behandling: 
Mari Botterud (H) fremmet forslag om følgende forslag til nytt punkt 3: 
«§ 14  første setning i selskapsavtalen endres slik:  
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for de 
personer som enhver tid er ansatt i selskapet.  
 
Mari Botteruds forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstiling: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om 

sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2018. 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19. 

3. § 14  første setning i selskapsavtalen endres slik:  
Styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Daglig leder har arbeidsgiveransvaret for 
de personer som enhver tid er ansatt i selskapet.   
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73/17   
TV-AKSJONEN 2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til UNICEF sin innsats for 
at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 57.326,- til kr 32.326,-. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Øyer kommune bevilger kr. 25.000,- til årets TV-aksjon som i år går til UNICEF sin innsats for 
at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 
 
Utgiften dekkes av budsjettpost 14900 1000 1001 Formannskapets bevilgningspost som 
settes ned fra kr 57.326,- til kr 32.326,-. 
 
 

74/17   
KUNST SOM STEDSUTVIKLING - TRETTEN DEL 3 SOM FORPROSJEKT 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet stiller seg bak kunstkomiteens ide om å bruke del 3 av prosjektet «Kunst 
som stedsutvikling» på Tretten som et forprosjekt til en bru over Moksa ved Stavsplassen. 
Bidragene i forprosjektet skal gi grunnlag for planlegging og endelig prosjektering av en 
ønsket bru-løsning. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Formannskapet stiller seg ikke bak kunstkomiteens ide om del 3 av prosjektet «Kunst som 
stedsutvikling» på Tretten. 
Øyer kommunes andel tilbakeføres stedsutvikling Tretten». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Marthe Lang-Rees forslag ble 
Marthe Lang-Rees forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet stiller seg ikke bak kunstkomiteens ide om del 3 av prosjektet «Kunst som 
stedsutvikling» på Tretten. 
Øyer kommunes andel tilbakeføres stedsutvikling Tretten. 
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75/17   
REFERATSAKER    
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Feil under vedlegg:……. Gudbrandsdal musikkfest 2017 ikke Gausdal musikkfest 2017 rettes. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 
Referatsakene tas til underretning. 
 
 

76/17   
KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapet ivaretar funksjonen som kommunal 

klagenemnd i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Planutvalgets funksjon som 
kommunal klagenemnd for deler av lovverket opphører. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og delegeringsreglementet oppdateres.  

2. Kommunestyret tar stilling til framtidig organisering av funksjonen som kommunal 
klagenemnd i forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering. 

 
Behandling: 
Medlemmene i formannskapet gis 10 minutter til gjennomlesning av saken som ble lagt 
fram i møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapet ivaretar funksjonen som kommunal 

klagenemnd i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd. Planutvalgets funksjon som 
kommunal klagenemnd for deler av lovverket opphører. Endringen trer i kraft 
umiddelbart og delegeringsreglementet oppdateres.  

2. Kommunestyret tar stilling til framtidig organisering av funksjonen som kommunal 
klagenemnd i forbindelse med behandling av eventuell endret politisk organisering. 
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