
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 21.11.2019 Tid: 10:00 - 13:00 
 
 
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  
Medlem Roar Øien  
 
 
 
Merknader:   
Kommunedirektør Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, økonomileder Anne H Jorde og controller Knut-
Arne Kårsten møtte 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet forslag om å behandle sak 92/19 før sak 88/19. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet i formannskapet 15.10.2019. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Invitasjon til seminar om ny næringsplan i Lillehammer-regionen den 29.11.2019. 
 E6-utbyggingen – status 
 Møte med Sykehuset Innlandet 22.11.2019 
 Felles kommunestyremøte på Vinstra 04.12.2019 

 
Brit K Lundgård: 

 Presenterte programmet for Gudbrandsdalsting 25. og 26. 11.2019 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 



 
 

 Side 2 av 16

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

86/19 19/1992     
  AVTALE OM KJØP AV DRIFTSTJENESTER FRA IKOMM AS - 

AVTALELENGDE  
  

 
87/19 19/2057     
  DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN BARNEHAGER 2020-2023    
 
88/19 19/1998     
  ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020    
 
89/19 19/2067     
  SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING    
 
90/19 19/1477     
  GBNR 155/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNESYSTEM MED 

HØYDE OVER 5 M - VED HORNSJØVEGEN  
  

 
91/19 19/1682     
  OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG 

GAUSDAL  
  

 
92/19 19/2110     
  FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD    
 
93/19 18/52     
  TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023    
 
94/19 19/2121     
  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND SØKER: 

NORWAY HOME OF SKIING 
  

 
95/19 19/2122     
  VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL 

ARRANGEMENTSKOORDINATOR  
  

 
96/19 19/2052     
  VALG AV STYRE TIL ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE FOR 

PERIODEN 2019 - 2023  
  

 
 



 
 

 Side 3 av 16

 
86/19   
AVTALE OM KJØP AV DRIFTSTJENESTER FRA IKOMM AS - AVTALELENGDE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at driftsavtalen med Ikomm AS kan ha en avtalelengde på 
fire år med opsjon på ytterligere fem år. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret gir sin tilslutning til at driftsavtalen med Ikomm AS kan ha en avtalelengde på 
fire år med opsjon på ytterligere fem år. 
 
 
87/19   
DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN BARNEHAGER 2020-2023   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar drifts og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar drifts og investeringsplan for barnehage 2020 – 2023. 
 
 
88/19   
ØKONOMIPLAN 2020-2023 - ÅRSBUDSJETT 2020   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B). 

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr 

i 2020. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0 

millioner kroner i 2020. 
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d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på 
gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i 
hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.  

e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. De generelle skattesatsene som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med to syvendedeler i 2020.  

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
ledd. 

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ orga-
nisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle 
fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn 
under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering ot utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.   
5. Kommunale gebyrer  

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Kommunale satser sosialhjelp  
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn per døgn gis kommunedirektøren 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene.  

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter  
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 

Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende res-
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surskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende 
kvartalsrapport.  

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige. 

11. Godtgjørelse  
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 

12. Sats for inntektsskatt  
For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 

 
Møte i Ungdomsrådet 19.11.2019, sak 3/19 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet er opptatt av kommunens tilbud innenfor kultur, idrett og ungdomsarbeid. 
Her foregår mye godt forebyggende arbeid, det er positivt at dette videreføres på dagens 
nivå.   
 
Ungdomsrådet er innforstått med at kollektivtransport ikke er kommunens ansvar, men vil 
likevel påpeke at tilbudet generelt sett er for dårlig og prisene for høye. Det er et særskilt 
problem at avganger fra Lillehammer skysstasjon på ettermiddagen er dårlig tilpasset 
skolenes avslutningstider inkludert gangtid fra skolene til skysstasjonen. 
 
Felles møte i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm 
20.11.2019, sak 3/19 
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin felles uttalelse: 
Rådene er opptatt av at kommunen har et tilbud om kartlegging av eldres bo- og 
hjemmesituasjon med tanke på at de kan bo lenger hjemme. Tilbud om kartleggingen bør 
skje etter en viss alder (eks 75 år).  
 
Rådene ønsker at det opprettes flere stillinger for fysioterapeuter i kommunen. Det er lange 
ventelister som påvirker rehabilitering og forebygging. 
 
Møte i Flerkulturelt råd 20.11.2019, sak 5/19 
Flerkulturelt råds uttalelse: 
«Generelt. 
Flerkulturelt råd opplever at økonomiplan/budsjett er presentert på en god og oversiktlig 
måte  
i det foreliggende dokumentet. 
Rådet vil ellers gi følgende innspill til driftsbudsjettet: 
 
Voksenopplæring:  
Flerkulturelt råd støtter kommunedirektørens forslag om å etablere voksenopplæring i egen 
regi i Øyer kommune. Representanter for flyktningene i rådet mener ut i fra erfaring at et 
læringssenter lokalisert i egen kommune gir flest gevinster. 
 
Arbeidstrening/språktrening  
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Flerkulturelt råd registrer at det i økonomiplandokumentet er satt fokus på at Øyer kommune 
som organisasjon må bli bedre til å tilrettelegge for at flere flyktninger kan bli tatt inn på 
arbeids- og språktrening i kommunale enheter/arbeidsplasser. Det er viktig at dette blir 
realisert.  
Det lokale næringslivet er også en helt sentral aktør og samarbeidspartner som kan tilby 
arbeidstrening og arbeidsplasser. Flerkulturelt råd vil selv ta initiativ til åpne møter med bl.a. 
Næringsrådet, Lillehammer region vekst og primærnæringene v/ Bondelaget og 
småbrukerlaget for  
 informasjonsutveksling og stimulere til videre kontakt og samarbeid. 
  
Barnehageplasser:  
Flerkulturelt råd ser svært positivt på at det er lagt inn helårseffekt på økningen i antall 
plasser i barnehagene. Tilstrekkelig antall plasser og med et innhold som gir barna et godt 
grunnlag i norsk språk før oppstart i grunnskolen, er vesentlig for barnas videre læring 
 
Boliger:  
Flerkulturelt råd er opptatt av at kommunens vedtatte boligstrategi følges opp gjennom bl.a. 
salg av kommunale boliger til familier som leier bolig i dag. Dette er også foreslått i 
økonomiplanen.  
Rådet vil påpeke at om kjøp skal kunne finansieres må det være tilstrekkelig med 
startlånmidler og boligtilskudd til videreformidling.  
 
Brukermedvirkning:  
Flerkulturelt råd er opptatt at brukermedvirkning må stå sentralt i all planlegging og 
gjennomføring av tiltak i kommunen og at bl.a. flyktningers erfaringer og kompetanse blir 
brukt.  
 
Stipendordning. 
Flerkulturelt råd ser det som positivt at det etableres en stipendordning i kommunen som kan 
være et viktig bidrag for å rekruttere sykepleiere og sikre kompetanse, men ser det som 
ønskelig om ordningen etter hvert kan utvides med et større beløp og til å omfatte flere 
yrkesgrupper.» 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet 21.11.2019, sak 88/19: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende tilleggsforslag som innarbeides i 
kommunedirektørens forslag før den legges ut på høring: 
 
«2. Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for 
planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene er for 
vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes som organisasjon og 
som samfunn. Forutsetter tilskudd fra statlige myndigheter på 130.000 kroner.  
Totalkostnad: 300.000,-. Kostnad med delfinansiering: 170.000,- 
  
1. Vi ønsker en politisk styrt, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk i kommunen. Vi vil derfor 
føre en streng dispensasjonspolitikk og vil ikke gå videre med planinitiativ som ikke er i tråd 
med overorda plan eller de hensyn planen skal ivareta. Kommunen har en nylig vedtatt 
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kommuneplan som skal følges og arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør skal prioriteres. Vi 
vil styrke planavdelingen med en 100% stilling med mål om vedtak av kommunedelplanen 
innen utgangen av 2020. 
Totalkostnad: 800.000,- Her er 200.000,- allerede avsatt til delfinansiering stilling Lillehammer 
vekst, sak 92/19. Kostnad: 600.000 kroner.  
  
Med en styrking av planavdelingen vil vi også fremskynde arbeidet med sti- og løypeplan for 
Øyerfjellet da denne henger tett sammen med kommunedelplan Øyer sør. 
Kostnad: inngår i styrking av planavdelingen.    
  
3. For å få en mere rettferdig sosialpolitikk vil vi ta barnetrygden ut av inntekstberegningen 
når økonomiske ytelser beregnes. 
Kostnad: 400.000,-.  
  
4. Vi ønsker en forbedring av arbeidsforhold og tjenestetilbudet i helse og omsorgssektoren i 
kommunen. Vi vil derfor bruke 1.000.000,- fra «vikarbudsjett» til faste ansettelser. 
Kostnad; 0,- 
 
Forslag til endring i kommunedirketørens budsjettforslag dekkes i sin helhet av udisponerte 
midler på kr.1.170.000.» 
 
Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Punkt 1: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 a.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 b.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 c.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 d.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 e.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 a.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 b.: Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Punkt 4 c.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 d.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 e.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 f.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 6: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 7: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 8: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 9 a.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 9 b.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 9 c.: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
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Punkt 10: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 11: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 12: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 13: Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 1 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 2 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 3 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag punkt 4 ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 
stemmer (2 AP, 1 H). 
 
Kommunedirektørens forslag med vedtatte tilleggspunkter ble vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 
1 SV) mot 3 stemmer (2 AP, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2020-2023.  
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2020, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B). 

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 9,0 millioner kr 

i 2020. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 18,5 millioner kr i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10,0 

millioner kroner i 2020. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på 

gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkår i 
hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.  

e. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2020 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2020 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2020 benyttes eiendomsskatetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16. 

b. De generelle skattesatsene som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 4,5 promille. Jf. overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med to syvendedeler i 2020.  
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c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2020, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre 
ledd. 

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/ orga-
nisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle 
fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn 
under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering ot utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter.   
5. Kommunale gebyrer  

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2020 i samsvar 
med oversikt i vedlegg 3. 

6. Kommunale satser sosialhjelp  
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

7. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inn-
tekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn per døgn gis kommunedirektøren 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene.  

8. Integreringstilskudd  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter  
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 7 millioner kr til justering av 

tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2020. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 

Helse og familietjenesten og Miljøtjenester og bofellesskap vedrørende res-
surskrevende brukere. Det rapporteres på budsjettjusteringen i påfølgende 
kvartalsrapport.  

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 
uerholdelige. 

11. Godtgjørelse  
Godtgjørelse til ordfører settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 

12. Sats for inntektsskatt  
For inntektsåret 2020 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,1 %). 

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2020 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 

 
Endringsforslag som innarbeides i budsjettabeller og økonomiplan dokument: 

1. Øyer kommune skal ta et sterkere fokus på klimaspørsmålet. Som et grunnlag for 
planlegging og drift trenger vi mere kunnskap om hvor de største klimautfordringene 
er for vår kommune. Vi vil derfor utarbeide et klimaregnskap for kommunes som 



 
 

 Side 10 av 16

organisasjon og som samfunn. Forutsetter tilskudd fra statlige myndigheter på 
130.000 kroner.  
Totalkostnad: 300.000,-. Kostnad med delfinansiering: 170.000,- 

2. Vi ønsker en politisk styrt, forutsigbar og bærekraftig arealpolitikk i kommunen. Vi vil 
derfor føre en streng dispensasjonspolitikk og vil ikke gå videre med planinitsiativ som 
ikke er i tråd med overorda plan eller de hensyn planen skal ivareta. Kommunen har 
en nylig vedtatt kommuneplan som skal følges og arbeidet med kommunedelplan 
Øyer Sør skal prioriteres. Vi vil styrke planavdelingen med en 100% stilling med mål 
om vedtak av kommunedelplanen innen utgangen av 2020. 
Totalkostnad: 800.000,- Her er 200.000,- allerede avsatt til delfinansiering stilling 
Lillehammer vekst, sak 92/19. Kostnad: 600.000 kroner.  
Med en styrking av planavdelingen vil vi også fremskynde arbeidet med sti- og 
løypeplan for Øyerfjellet da denne henger tett sammen med kommunedelplan Øyer 
sør. 
Kostnad: inngår i styrking av planavdelingen.    

3. For å få en mere rettferdig sosialpolitikk vil vi ta barnetrygden ut av 
inntekstberegningen når økonomiske ytelser beregnes. 
Kostnad: 400.000,-.  

4. Vi ønsker en forbedring av arbeidsforhold og tjenestetilbudet i helse og 
omsorgssektoren i kommunen. Vi vil derfor bruke 1.000.000,- fra «vikarbudsjett» til 
faste ansettelser. 

               Kostnad; 0,- 
Forslag til endring i kommunedirketørens budsjettforslag dekkes i sin helhet av udisponerte 
midler på kr.1.170.000. 
 
 
89/19   
SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING   
 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
Behandling: 
Ordfører spurte Brit K Lundgård (AP) om hun hadde vurdert sin habilitet i saken. Brit K 
Lundgård mente i utgangspunktet at hun var habil. Brit K Lundgård fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at hun erklæres inhabil. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til neste møtet. Søkeren bes framlegge skriftlig begrunnelse for frivillig 
permisjon». 
 
Nisveta Tiros forslag ble enstemmig vedtatt med seks medlemmer i formannskapet. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Søkeren bes framlegge skriftlig begrunnelse for frivillig 
permisjon. 
 
Brit K Lundgård tiltrådte. 
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90/19   
GBNR 155/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5 M - 
VED HORNSJØVEGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om arealkategori LNFR, fra at det bare 
kan tillates bygninger og anlegg som er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og 
friluftsliv.  
 
Dispensasjonen gis for: 
 

1. Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
2. Søknad om strømframføring behandles etter søknad fra konsesjonsberettiget selskap 
 

Vilkår som skal stilles i byggetillatelsen:  
- Strømframføring bør skje ved jordkabel 
- Det skal stilles vilkår i byggetillatelsen om at tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 

som mulig, mest mulig av naturlig vegetasjon skal bevares. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som nabo til søker. Stein Plukkerud 
fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres habil. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om arealkategori LNFR, fra at det bare 
kan tillates bygninger og anlegg som er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og 
friluftsliv.  
 
Dispensasjonen gis for: 
 

1. Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
2. Søknad om strømframføring behandles etter søknad fra konsesjonsberettiget selskap 
 

Vilkår som skal stilles i byggetillatelsen:  
- Strømframføring bør skje ved jordkabel 
- Det skal stilles vilkår i byggetillatelsen om at tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 

som mulig, mest mulig av naturlig vegetasjon skal bevares. 
 



 
 

 Side 12 av 16

 
 
91/19   
OPPRETTELSE AV FELLES FORLIKSRÅD - LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i hht 
Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i hht 
Domstollovens § 27, andre ledd. 

 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
 
92/19   
FRA REGIONRÅD TIL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen slik den er vedlagt saken. 
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen etableres etter kommunelovens 

paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19, og erstatter tidligere Regionråd for Lillehammer-
regionen 

3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med 
Innlandet fylkeskommune. 

4. Administrasjon og arbeidsform knyttet til Interkommunalt politisk råd, organiseres som 
beskrevet i saken. 

5. Administrative og økonomiske forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og 
budsjetter. 

6. Det forutsettes at kommunene i Lillehammer-regionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen. 
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Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som konstituert økonomisjef i 
Lillehammer kommune. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at 
hun erklæres habil. Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme (AP). Randi 
Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
 
Nisveta Tiro (SV)fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

«1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen med følgende endring i avtalens punkt 10. 
Administrasjon: stilling til administrasjon og arbeidsform tas i forbindelse med evaluering av 
Lillehammer-regionen Vekst.   

 
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen etableres etter kommunelovens 
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19 og erstatter tidligere Regionråd for 
Lillehammerregionen.  

 
3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med 
Innlandet fylkeskommune.  

 
4. Forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og budsjetter.  

 
5. Det forutsettes at kommunene i Lillehammerregionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen.  

 
6. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Gausdal og 
Lillehammer, foretar en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i 
arbeidet legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, 
hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning og 
kompetanse, samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens 
næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1. 
kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging».  

 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen med følgende endring i avtalens punkt 10. 
Administrasjon: stilling til administrasjon og arbeidsform tas i forbindelse med evaluering av 
Lillehammer-regionen Vekst. 
   
2. Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen etableres etter kommunelovens 
paragraf 18-1 med virkning fra 15.12.19 og erstatter tidligere Regionråd for 
Lillehammerregionen.  
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3. Leder av interkommunalt politisk råd gis fullmakt til å undertegne partnerskapsavtale med 
Innlandet fylkeskommune.  

4. Forpliktelser innarbeides i deltakernes planer og budsjetter.  
 
5. Det forutsettes at kommunene i Lillehammerregionen fatter likelydende vedtak, og at 
Innlandet fylkeskommune godkjenner Samarbeidsavtalen.  

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med kommunene Gausdal og 
Lillehammer, foretar en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i 
arbeidet  legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, 
hensiktsmessig organisering i forhold til helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning og 
kompetanse, samt andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens 
næringsutvikling. Det bes om at formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1. 
kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging.  

 
93/19   
TEMAPLAN FOR KULTURMINNER SAMFERDSEL 2019-2023   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1) Kommunestyret vedtar Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023. 
 

2) Oppfølging av flere av tiltakene i handlingsplanen er avhengig av kommunestyrets 
budsjettvedtak. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1) Kommunestyret vedtar Temaplan for kulturminner samferdsel 2019-2023. 
 

2) Oppfølging av flere av tiltakene i handlingsplanen er avhengig av kommunestyrets 
budsjettvedtak. 

 
 
94/19   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: NORWAY HOME OF SKIING 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden fra Norway Home Of Skiing AS avslås. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Søknaden fra Norway Home Of Skiing AS avslås. 
 
 
95/19   
VIDEREFØRING AV DELFINANSIERING REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR   
 
Kommunedirektørens 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: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV til punkt 1 i 
Kommunedirektørens forslag: 
«1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 2019 og 2020. Kommunestyret 
ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer hvilken rolle, påvirkning og 
medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det enkelte arrangement». 
 
Avstemming: 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer 
SV sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune deltar i spleiselag i henhold til finansieringsplanen, til regional 
arrangementskoordinator, med et beløp på kr 75.000 pr år i 2019 og 2020. 
Kommunestyret ber om en årlig evaluering, der det i rapporten fremkommer hvilken 
rolle, påvirkning og medvirkning arrangementskoordinator har hatt i det enkelte 
arrangement 
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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.  

 
 
96/19   
VALG AV STYRE TIL ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE FOR PERIODEN 2019 - 2023   
 
Valgnemndas innstilling: 
Som styre til Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 2019 – 2023 velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Astrid Simengård     ………………………….. 
Håvard Granskogen     ………………………….. 
………………………                 ……………………………. 
 
 
Behandling: 
Ordfører la frem følgende forslag til varamedlemmer for SP/SV: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Astrid Simengård     Stein Plukkerud 
Håvard Granskogen     Randi Øverhaug Sagheim 
 
Brit K Lundgård (AP) la frem følgende forslag for AP/H: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Arne Finn Brekke                 Anne Aronsveen 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
Som styre til Øyer kommunale boligstiftelse for perioden 2019 – 2023 velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Astrid Simengård     Stein Plukkerud 
Håvard Granskogen     Randi Øverhaug Sagheim 
Arne Finn Brekke                 Anne Aronsveen 
 
 
 


