
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 21.03.2017 Tid: 08:30 - 10:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Stein Plukkerud Forfall 
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Steinar Grimsrud  
Varamedlem Arnfinn Gillebo  
 
 
Merknader:  
Dessuten møtte rådmann Ådne Bakke. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
Rådmann Ådne Bakke orienterte om de første ukene som rådmann i Øyer kommune, temaer 
han jobbet med og det han ville oppnå. Formannskapets representanter stilte spørsmål og 
kom med innspill. 
 
I KST-sak 23/15 den 26.03.2015 ble det vedtatt en evaluering i begynnelsen av 2017 av ny 
administrativ organisering. Administrasjonen bes om å fremme egen sak om utsettelse av 
evalueringen av ny administrativ organisering. 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

- Utdeling av kulturprisen 2016 til Ingeborg Schübler Gillebo vil foregå i Operaen den 
7.april 

- X-games – videre arbeid. Ønsker X-games velkommen tilbake i 2018 og støtter 
arbeidet med et nordisk X-games 

- Årsmøter, seminar og eiermøter: 
- SMISO – Representantskapsmøte 20.03.17 – varaordfører deltok 
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- Gausdal Bruvoll – Årsmøte 29.03.17 på Honne – Steinar Grimsrud vil representere 
Øyer kommune 

- Styre- og eierseminar i München, Gudbrandsdal Energi 29.-30.03.17 – ordfører deltar 
- Eierseminar Eidsiva 22.03.17 
- Eiermøte Eidsiva 04.04.17 
- Representantskapsmøte – Krisesenteret 04.04.17 – Arne Finn Brekke vil representere 

Øyer kommune 
- GLØR – offisiell åpning Mjøsanlegget 06.04.17 
- Felles regionmøte 16.03.17 – varaordfører deltok 
- Møte på Pellestova med hytteboere og andre i vårt distrikt 11.04.17 
- Eiermøte Kvitfjell-Hafjell  Alpin AS – ordfører deltok 
- Hovedlandsrennet i alpin i Hafjell 23.-25.03.17 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

24/17 17/625     
  SAKSPROTOKOLL - BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017    
 
25/17 17/565     
  SAKSPROTOKOLL - ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - 

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016. BUDSJETT 2017.  
  

 
26/17 16/2421     
  SAKSPROTOKOLL - KLAGE PÅ GEBYR    
 
27/17 17/480     
  SAKSPROTOKOLL - OMLEGGING AV BOMPENGETAKSTER E6 - ØYER-

TRETTEN  
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24/17   
SAKSPROTOKOLL - BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret opphever vedtaket i  K-sak 112/16. 
 
2. Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 
2017, dvs. 20 flyktninger, hvorav ingen enslige mindreårige. 
   
3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 
 
Behandling: 
 
Leder for Flerkulturelt råd Mari Botterud vil be rådet om en uttalelse før saken behandles i 
kommunestyret. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret opphever vedtaket i  K-sak 112/16. 
 
2. Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 
2017, dvs. 20 flyktninger, hvorav ingen enslige mindreårige. 
   
3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 
 
 
 

25/17   
SAKSPROTOKOLL - ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP 
2016. BUDSJETT 2017.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner Øyer kommunale Boligstiftelses regnskap og årsmelding for 
2016 og budsjett for 2017. 
 
Behandling: 
Arnfinn Gillebo (KrF) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i stiftelsen. Arnfinn 
Gillebo fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 representanter i formannskapet. 
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Vedtak: 
Formannskapet godkjenner Øyer kommunale Boligstiftelses regnskap og årsmelding for 
2016 og budsjett for 2017. 
 
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
 
 

26/17   
SAKSPROTOKOLL - KLAGE PÅ GEBYR   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. fvl. § 28 første ledd 

jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). 

 

2. Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av foretak 

med lokal og/eller sentral godkjenning jf. gebyrregulativet og pbl. § 33-1. Klagen 

avvises med dette.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Gebyrregulativet er en forskrift og er ikke gjenstand for klage, jf. fvl. § 28 første ledd 

jf. § 2 første ledd bokstav b og ot. prp. nr. 38 (1964-1965). 

 

2. Gebyret er ilagt i samsvar med gebyrregulativet og kommunen har med dette 

grunnlag til å ilegge gebyr for arbeid knyttet til kontroll av opplysninger av foretak 

med lokal og/eller sentral godkjenning jf. gebyrregulativet og pbl. § 33-1. Klagen 

avvises med dette.  

 
 

27/17   
SAKSPROTOKOLL - OMLEGGING AV BOMPENGETAKSTER E6 - ØYER-TRETTEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til endring av takst- og rabattstrukturen for 

strekningen E6 Øyer - Tretten i Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-

2016) og i henhold til det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.  

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med Feil! Fant ikke 

referansekilden.. Takstene må samtidig med endring prisjusteres til gjeldende 

kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 
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4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

5. Passeringstak på 40 passeringer i løpet av en kalendermåned for takstgruppe 1 

videreføres. 

6. Timesregelen videreføres for begge takstgruppene. 

7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017. 

Ordningen evalueres etter ett år fra endring. 

 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort orientering. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til endring av takst- og rabattstrukturen for 

strekningen E6 Øyer - Tretten i Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-

2016) og i henhold til det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.  

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med Feil! Fant ikke 

referansekilden.. Takstene må samtidig med endring prisjusteres til gjeldende 

kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 

4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

5. Passeringstak på 40 passeringer i løpet av en kalendermåned for takstgruppe 1 

videreføres. 

6. Timesregelen videreføres for begge takstgruppene. 

7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017. 

Ordningen evalueres etter ett år fra endring. 
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