
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen"     
Møtedato: 25.04.2017 Tid: 09:20 – 13:10 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Ole Hageløkken  
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Leder økonomi Anne H Jorde og leder styring og kontroll Eli Eriksrud møtte under sak 29/17, 
sak 30/17, sak 31/17 og sak 32/17. De fire sakene behandles i sammenheng, og leder for 
økonomi Anne H Jorde holdt en samlet orientering.  
Direkte spørsmål om mer detaljerte forklaringer til konkrete poster sendes administrasjon 
før behandlingen i kommunestyret den 04.05.2017. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sak 40/17 – søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag – søker: 
Rovviltfellingslaget i Øyer v/Jan Helge Nordby behandles som hastesak og deles ut i møtet. 
 
To bestillinger fra politikerne til administrasjon deles ut i møtet: 

 Utredning av fast kommunestyresal i Øyer. Politikerne ber om en utredning og et 
kostnadsoverslag over ombygging til fast kommunestyresal, som og kan brukes til 
beredskaps rom, innenfor eksisterende arealer i Øyer kommune. 
 

 Etterlysning av sak knyttet til endringen i Lov om offentlige anskaffelser som ble 
endret 01.01.2017 der bl.a. terskelverdien for hva som skal legges ut på offentlig 
anbud ble hevet til 1,1 mill kroner. Formannskapet ber om at det fremlegges en sak 
om dette til formannskap/kommunestyre i juni 2017. 

Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
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Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Offentlig arrangement i Øyer 1.mai ved minnesteinen ved Korsen. Etterpå inviteres 
representanter fra den russiske ambassade på offisiell lunsj på Nermo Hotell. 

 Rapporten fra årets X-games legges fram i Oslo 27.04.2017. Ordfører deltar. 

 Generalforsamlinger i Granerudtunet borettslag og Granerudmoen borettslag 
24.04.2017. Ordfører deltok. 

 Møte med Skiforbundet om AlpinVM i Oslo 11.05.2017. Ordfører og rådmann deltar.  

 Årsmøte i GLØR 28.04.2017. 

 Norsk Transportplan i Stortinget. Ordfører deltok som en del av Opplandsbenken. 

 Verdens aktivitetsdag – Eldrerådet arrangerer i Øyer 25.mai 2017. Eldrerådet v/Odd 
Letrud har søkt om støtte til servering på Øyer Gjestegård med kr 2.400,-. Dekkes av 
konto 14900.1000.1001 Reserverte bevillinger/avsetninger. 

 
Varaordfører Mari Botterud: 

 8 nye statsborgere i Øyer kommune. Markering  i Fjellhaven på Gjøvik lørdag 
22.04.2017. Varaordfører deltok. 

 Flerkulturelt råd har åpent møte på Solvang skole 26.04.2017. 

 Generalforsamling i Visit Lillehammer. 

 Hingstutstilling på Stavsplassen på Tretten . 
 
Næringsrådgiver Henning Holmbakken: 

 Status i HUB 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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UTMARK OG VASSDRAG   
SØKER: ROVVILTFELLINGSLAGET I ØYER V/JAN HELGE NORDBY 
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28/17 Unntatt offentlig ofl §23 
INNTREDEN AV FLERE OFFENTLIGE EIERE I IKOMM A/S   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ordføreren bes undertegne transaksjonsavtale inntatt som vedlegg 1 på vegne av 

Øyer kommune 

2. Ordføreren bes undertegne aksjonæravtalen inntatt som vedlegg 2 på vegne av Øyer 

kommune 

3. Ordføreren bes stemme for forslag til nye vedtekter inntatt som vedlegg 3 på vegne 

av Øyer kommune 

4. Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og 
Lillehammer fatter likelydende vedtak. 

 
Behandling: 
Saken er unntatt offentligheten, og møtet lukkes frem til avstemming. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ordføreren bes undertegne transaksjonsavtale inntatt som vedlegg 1 på vegne av 

Øyer kommune 

2. Ordføreren bes undertegne aksjonæravtalen inntatt som vedlegg 2 på vegne av Øyer 

kommune 

3. Ordføreren bes stemme for forslag til nye vedtekter inntatt som vedlegg 3 på vegne 

av Øyer kommune 

4. Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og 
Lillehammer fatter likelydende vedtak. 

 
 
29/17   
ÅRSRAPPORTERING 2016   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.   
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30/17   
ÅRSREGNSKAP 2016   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.   

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.  

 
 
31/17   
FINANSRAPPORT PER 31.12.2016   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
 
 
32/17   
REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
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33/17   
IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 

Elverum. 

 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 

Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
1.«Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 
samlet helsetilbud som oppleves som trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse og nærheten til pasienten. Et 
godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 
 
2.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 
 
3.Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør sentralsykehusfunksjonene 
overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt hovedsykehus. 
 
4.Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for næringslivet i 
Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en prosess der lokale 
bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende oppdrag». 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt.  
Punkt 1-4 i Senterpartiets forslag er dekket av Rådmannens vurderinger. 
 
Ordføreren fremmet følgende omforente forslag: 
«1. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 

Elverum. 

 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 

3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer». 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer 

og Elverum. 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 
 
3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert 
på Lillehammer. 

 
 
34/17   
ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram innen utgangen av 2017. 
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og ordførerens forslag ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018. 
 
 
35/17   
SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING   
SØKER: CAFE TOSCANA A/S ØYER 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Cafe Toscana A/S Øyer ved daglig leder Yahya Murat innvilges serverings- og skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin i restaurant, bar og pub med adresse Hundervegen 15-23 i Øyer for 
perioden 20.04.2017 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer kommunes 
Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Yahya Murat godkjennes som skjenkestyrer med Burhan Murat som stedfortreder. 
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Behandling: 
Stein Plukkerud(SP) bemerket at fra dato i perioden endres fra 20.04.2017 til 25.04.2017. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Cafe Toscana A/S Øyer ved daglig leder Yahya Murat innvilges serverings- og skjenkebevilling 
for øl, vin og brennevin i restaurant, bar og pub med adresse Hundervegen 15-23 i Øyer for 
perioden 25.04.2017 til 30.06.2020. Salgs- og skjenketider i henhold til Øyer kommunes 
Retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020. 
 
Yahya Murat godkjennes som skjenkestyrer med Burhan Murat som stedfortreder. 
 
 
36/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: JO ANDRÈ BERG 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Søker innvilges kr. 50.000,- til etablering av mekanisk verksted. Tilskuddet tas fra 
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: 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 
«Det forutsettes at etableringen av et mekanisk verksted  er i henhold til 
reguleringsplanen». 
 
Rådmannens forslag med Mari Botteruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Søker innvilges kr. 50.000,- til etablering av mekanisk verksted. Tilskuddet tas fra 
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. 
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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. 
 
5.Det forutsettes at etableringen av et mekanisk verksted er i henhold til reguleringsplanen. 
 
 
37/17   
SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND   
SØKER: ERIK ALEXANDER HANSEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1.Søker innvilges kr. 50.000,- i tilskudd under følgende forutsetninger; 

 Selskapet Birdingbed AS er etablert i Øyer og registrert i Brønnøysundregistrene 

 Annen finansiering ihht budsjett i søknad er på plass 
 

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: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.Søker innvilges kr. 50.000,- i tilskudd under følgende forutsetninger; 

 Selskapet Birdingbed AS er etablert i Øyer og registrert i Brønnøysundregistrene 

 Annen finansiering ihht budsjett i søknad er på plass 
 

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. 
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38/17   
MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE ANLEDNING TIL Å BRUKE HALLENE TIL 
SPONSOREKSPONERING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippodromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag: 

 «Stavsplassen og ØTI skal levere årlige regnskap som synliggjør hvilke inntekter 
eksponeringen har gitt. 

 Tillatelsen gis foreløpig for 3 år. 

 Kommunen kan heve avtalen hvis store arrangementer krever det». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippodromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
 
Stavsplassen og ØTI skal levere årlige regnskap som synliggjør hvilke inntekter 
eksponeringen har gitt. 
 
Tillatelsen gis foreløpig for 3 år. 
 
Kommunen kan heve avtalen hvis store arrangementer krever det 
 
 
39/17   
REFERATSAK - ÅRSRAPPORT NÆRINGSFOND 2016   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til underretning 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsaken tas til underretning 
 
 
40/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: ROVVILTFELLINGSLAGET I ØYER V/JAN HELGE NORDBY 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag og § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Rovviltfellingslaget i Øyer tillatelse til å benytte motorkjøretøyer i forbindelse med 
betinget skadefelling av rovvilt. 
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at: 

1) Det er gitt dispensasjon fra viltloven for bruk av motorkjøretøy for transport av 

mannskaper og for lokalisering 

2) Motorkjøretøyer skal ikke brukes til forfølgelse/jaging eller i selve jaktutøvelsen. 

3) Ferdselen skal begrenses til et minimum og det som er absolutt nødvendig og 

fellingsleder har ansvar for å føre logg over all kjøring 

4) All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på 

naturmiljø og mennesker. 

5) På barmark omfatter tillatelsen transport med ATV fra Oksbåsen langs råket til 

Skjelbua og til Hallandshytte, samt transport fra Bøsetra – langs råket til 

“Bjønnbusset”. 

6) Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

7) Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
Behandling: 
Hastesak, lagt fram i møtet. Rådmannen har avklart med leder for planutvalget, Arne Skogli. 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag og § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Rovviltfellingslaget i Øyer tillatelse til å benytte motorkjøretøyer i forbindelse med 
betinget skadefelling av rovvilt. 
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at: 
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1) Det er gitt dispensasjon fra viltloven for bruk av motorkjøretøy for transport av 

mannskaper og for lokalisering 

2) Motorkjøretøyer skal ikke brukes til forfølgelse/jaging eller i selve jaktutøvelsen. 

3) Ferdselen skal begrenses til et minimum og det som er absolutt nødvendig og 

fellingsleder har ansvar for å føre logg over all kjøring 

4) All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på 

naturmiljø og mennesker. 

5) På barmark omfatter tillatelsen transport med ATV fra Oksbåsen langs råket til 

Skjelbua og til Hallandshytte, samt transport fra Bøsetra – langs råket til 

“Bjønnbusset”. 

6) Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

7) Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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