
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Digitalt møte via Teams 

 

    

Møtedato: 02.02.2021 Tid: 08:45 - 12:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken  
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro Forfall 
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Odd Inge Vistad  

 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte for kommunedirektør Ådne Bakke. 
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde og arealplanlegger Åsa Rommetveit Celius 
møtte under behandlingen av sak 17/21. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
 
Leder for Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse Anne Braastad Lie, leder 
for Flerkulturelt råd Mona S Svegården og leder for Ungdomsrådet Fredrik Engen var invitert 
til behandlingen av sak 16/21 - KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 – HØRING. 
 
Det ble gjort opptak av første del av møtet som er publisert på kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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Det ble ikke gjort opptak av arbeidsmøtet om Kommunedelplan Øyer Sør. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Merknader til protokollen fra møtet i kommunestyremøtet 28.01.2021: 
Brit K Lundgård (AP) har sendt en e-post med en rettelse til protokollen vedrørende 
habilitetsspørsmålet fra Nisveta Tiro i sak 6/21: 
«I sak 6/21 er protokollen ikke dekkende for det som er fakta og faktiske forhold om 
behandlingen av habilitetsspørsmålet i møtet.  
 
I formannskapet ble Nisveta Tiro erklært habil etter forslag fra Ordfører, mot en stemme som 
var min.  
I forkant av kommunestyremøte 28.januar ba jeg ordfører om å få lov å fremføre min 
begrunnelse for å stemme mot hans forslag i Formannskapet.  
Det var etter mitt innlegg i habilitetsspørsmålet til Nisveta Tiro at Ordfører fremmer forslag 
om at Nisveta Tiro er inhabil.  
 
Teksten til mitt forslag ble sendt Laila under møtet og er limt inn i denne mailen.  
Jeg ber om at protokollen korrigeres.  
 
Habilitetsvurdering i sak 6/21 
I sak 6/21 ba Nisveta Tiro om vurdering av sin habilitet da saken ble behandlet i 
Formannskapet og det ble konkludert med at Tiro var habil og kunne delta i behandlingen. 
Jeg stemte mot dette i Formannskapet og har deretter bedt Ordfører om å få fremføre min 
begrunnelse i dette spørsmålet i kommunestyret.  
Min begrunnelse knytter seg til Forvaltningsloven §6 annet ledd, inhabilitet etter en 
skjønnsmessig vurdering.  
Etter denne bestemmelsen kan en folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet».  
Særegent forhold. Øyer, Gausdal og Lillehammer har en felles interkommunal ordning for IKT 
gjennom IKOMM. Dette gjelder fellesløsninger for ansatte og folkevalgte. I saken om 
maskinvaren IPAD og programvaren First Agenda og egen e-post, er det kun i Øyer det 
er uttrykt misnøye med løsningen. Nisveta Tiro er folkevalgt i Øyer og ansatt i Gausdal 
kommune der hun jobber direkte med de løsningene som nå skal vurderes, dette at hun 
jobber direkte med løsningen i et interkommunalt samarbeid, er et særegent forhold for 
henne. Gjennom sin jobb har hun tilgang til informasjon og vurderinger som andre 
folkevalgte ikke har tilgang til og hun kan påvirke hvilke løsninger som brukes.  
«Særlig fordel, tap eller ulempe for henne selv» At hun og hennes jobb i Gausdal direkte kan 
påvirkes av de løsninger som Øyer nå utreder fordi de kan bryte med «fellesløsningene» som 
er innført og dermed påvirke hele det interkommunale samarbeidet på IKT vurderer jeg dette 
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til å kunne medføre en direkte ulempe for henne og hennes jobb i Gausdal.  Den særlige 
ulempen kan være av både ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessige grunner.  
Og at dette særegne forholdet kan være «egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet». 
Det er ikke avgjørende om en selv vurderer at en er upartisk og ikke lar seg påvirke. Det er 
tilstrekkelig at omstendighetene i saken er egnet til å svekke tilliten. 
Min konklusjon: Nisveta Tiro erklæres inhabil i sak 6/21. 
 
Protokollen fra kommunestyret vil bli rettet. 
Ellers ingen merknader til protokollen. 
 
Merknad fra Inger Synnøve Bratt (AP): 
Det er et problem i hennes jobb at det settes opp ekstra møter på dagtid som ikke er vedtatt 
i møteplanen og at møtetider endres. Ordføreren forklarte at formannskapet hadde gjort 
vedtak om ekstra møte den 02.02.2021, men pga koronasituasjonen og de retningslinjer som 
gjelder, ble det ikke mulig å gjennomføre møtet som planlagt.  
 
Hun synes også at det er et problem at kommunestyremøter ikke avsluttes kl 22.00 som 
vedtatt. Ordføreren er enig med Bratt og at det bla skyldes tekniske problemer med 
gjennomføring av digitale møter. Det jobbes med saken. 
  
 
 
Varaordfører Nisveta Tiro (SV) hadde meldt forfall til møtet. Ordføreren fremmet forslag om 
at Marthe Lang-Ree (SP) velges som settevaraordfører. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

16/21 20/1116     
  KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING    

 
17/21 20/1481     
  KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - ARBEIDSMØTE ETTER INNSPILL I 

KOMMUNEPLANUTVALGET 19.01.2021 - FOKUS: OVERORDNA 
FØRINGER  
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16/21   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING   
 
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. 
 
 
Behandling/vedtak i Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse den 
21.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jorde presenterte saksframlegg for kommunal planstrategi 2020-2023. 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli informerte litt om kommunestyrets arbeid med planstrategi. 
Inviterer representant fra Fellesrådet til kommunestyrets arbeidsmøte 2.2.21 
 
Rådet tar utgangspunkt i bærekraftmålene til debatt. 
- Befolkningsutvikling 
 Legge til rette for næringsutvikling regionalt, sørge for tilgjengelig næringsareal 
 Sikre at vi beholder befolkningen, særlig de med høyere utdanning 
- Utdanning og kompetanse 
 Bygge på nærheten til skog og skogdrift 
 Samarbeide med næringslivet om lærlingeplasser 
- Næring og sysselsetting 
 Jobbe tett mot turistnæringa 
- Folkehelse og levekår 
 Utredning framtidens helse- og omsorgstilbud 
- Energi, klima og miljø 
 Transportbehovet internt i kommunen 
 Tilrettelegging av tog som kollektivtransport 
- Langsiktig arealbruk 
- Transport og infrastruktur 
 Ivaretakelse av sti- og løypenettet 
 Bredbåndsutbygging 
- Kultur, idrett og friluftsliv 
 Utvikling av Øyer folkebibliotek, areal – møteplass - kulturarena 
- Risiko og sårbarhet  
  
- Kommunale tjenester og forvaltning 
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Rådets uttalelse: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
Sammenstilling av behandling. 
 
 
Behandling/vedtak i Flerkulturelt råd den 21.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jorde presenterte saksframlegg for kommunal planstrategi 2020-2023. 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli informerte litt om kommunestyrets arbeid med planstrategi. 
Inviterer representant fra Flerkulturelt råd til kommunestyrets arbeidsmøte 2.2.21 
 
Rådet tar utgangspunkt i bærekraftmålene til debatt. 
- Befolkningsutvikling 
 Boligutbygging, flergenerasjonsboliger 
- Utdanning og kompetanse 
 Bruke språkkompetanse i f.eks. kommunal helsetjeneste 
 Samarbeide med næringslivet om lærlingeplasser 
- Næring og sysselsetting 
  
- Folkehelse og levekår 
  
- Energi, klima og miljø 
  
- Langsiktig arealbruk  
- Transport og infrastruktur 
 Kollektivtilbudet 
 Sentrumsnære grøntområder, møteplasser 
 Trygge skoleveier (gang- og sykkelveier) 
- Kultur, idrett og friluftsliv 
 Utvikling av Øyer folkebibliotek, areal – møteplass – flerkulturell kulturarena 
- Risiko og sårbarhet  
 Informasjon på flere språk (eks. Korona) 
- Kommunale tjenester og forvaltning 
 Merbruk av kommunal bygningsmasse  
 
 
Rådets uttalelse: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
Sammenstilling av behandling. 
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Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 26.01.2021 sak 3/21 
 
Behandling: 
Innledning ved Anne H Jorde og Jon Halvor Midtmageli: Hva er en planstrategi og hvorfor 
utarbeider kommunen en planstrategi?  
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet har kommentarer til noen av temaene i kunnskapsgrunnlaget: 
Tema 1 – Befolkningsutvikling: Bra å planlegge for en moderat befolkningsøkning. Det er 
viktig å balansere utbygging mot betydningen av å beholde landsbygdas preg (natur og 
identitet). Viktig å utvikle/forskjønne våre to sentra.  
Tema 2 – Utdanning og kompetanse: Viktig å beholde den gode «Øyer-skolen». 
Ungdomsrådet er opptatt av den uutnyttede kompetansen de fremmedspråklige har, det er 
viktig å styrke norskopplæringen (kvalifisere til arbeid).  
Tema 4 – Folkehelse og levekår: De fleste øyværinger opplever god folkehelse og gode 
levekår. Utfordringen er lavinntektsfamiliene der innvandrerne er overrepresentert. Det må 
gjøres en større innsats slik at færre barn i Øyer lever i barnefattigdom.  
Tema 5 – Energi, klima og miljø: Naturen må forvaltes på en bærekraftig måte. Viktig å øke 
kollektivtrafikkens andel av samlet transport. Fleksible transporttilbud med lav terskel for 
bestilling er viktige tiltak. 
Tema 7 – Transport og infrastruktur: Viktig med gang- og sykkelveger på «utsatte» 
strekninger. 
Tema 8 – Kultur, idrett og friluftsliv: Det er lett å være aktiv i Øyer. Det er viktig å ha fokus på 
lavterskeltilbud slik at alle kan være i aktivitet. Biblioteket er et viktig lavterskel-tilbud som 
kan utvides med flere aktiviteter. Vi trenger en tilrettelagt og sikker badeplass i nærheten av 
Øyer sentrum. 
 
Bærekraftmålene: Ungdomsrådet er spesielt opptatt av bærekraftmål 
 1 – Utrydde fattigdom 
 4 – God utdanning 
 10 – Mindre ulikhet. 
 
 
Behandling: 
Leder for Flerkulturelt råd Mona S Svegården orienterte om rådets uttalelse. 
Leder for Ungdomsrådet Fredrik Engen orienterte om rådets uttalelse. 
Leder for Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse orienterte om rådets 
uttalelse. 
 
Møtet hevet for gruppemøter. 
 
Møtet satt. 
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Forslag fra Erling Broen (AP) fra Øyer AP og Øyer H: 

1. Utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 bearbeides ytterligere før forslag til 
planstrategi kunngjøres og legges ut på høring. 
 

Tilleggsforslag fra Marthe Lang-Ree (SP) fra Øyer SP og Øyer SV: 
 Vi ønsker ikke å prioritere 5 bærekraftsmål, men ønsker mål 17. 
 Delrevidering av kommuneplanens arealdel. 
 Oppdatering av planstatus. 

 
Avstemming: 
Øyer AP og Øyer H sitt utsettelsesforslag i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1.Utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 bearbeides ytterligere før forslag til 
planstrategi kunngjøres og legges ut på høring. 
 
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. 
 
4. Vi ønsker ikke å prioritere 5 bærekraftsmål, men ønsker mål 17. 
 
5. Delrevidering av kommuneplanens arealdel. 
 
6. Oppdatering av planstatus. 
 
 
17/21   
KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - ARBEIDSMØTE ETTER INNSPILL I 
KOMMUNEPLANUTVALGET 19.01.2021 - FOKUS: OVERORDNA FØRINGER   
 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han har interesser i planarbeidet. Stein 
Plukkerud fratrådte. 
Anne Braastad Lie (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun har interesser i planarbeidet. 
Anne Braastad Lie fratrådte. 
Svein Løken (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han har ikke egne interesser i planarbeidet, 
men er nabo til grunneier. Svein Løken fratrådte. 
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Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud og Anne Braastad Lie erklæres inhabile i 
henhold til Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Mona S Svegården (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Svein Løken erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Behandlingen i saken gjennomføres med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde orienterte og orienteringen ble sendt ut til 
medlemmene. 
 
Møtet hevet for gruppemøter. 
 
Møtet satt. 
 
Innspill fra gruppemøtene.  
 
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde og arealplanlegger Åsa Rommetveit Celius 
orienterte og svarte på spørsmål. Orienteringene legges ved protokollen. 
 
 
 
 
 


