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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 18.06.2020: 
Brit K. Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel i sak 48/20 – PLANID 
201803 – OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE: 
«Kommunestyret godkjente utbyggingsavtalen etter at den hadde vært på offentlig ettersyn 
der ikke var kommet innspill PR. 16.juni 2020». 
 
Protokolltilførselen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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50/20   
NY VURDERING AV VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING/RIVING OG ILEGGELSE AV 
OVERTREDELSESGEBYR OG TVANGSMULKT - GBNR 103/17   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt (DS-PU 533/19) omgjøres ikke.  

 Tvangsmulkten avbrytes fra Fjeldstads møte med ordfører den 20.05.20 og frem 
til i dag. Tvangsmulkten løper igjen fra og med den 28.08.20 og frem til pålegget 
blir gjennomført.  

 
Alternativ 2: 

 Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt (DS-PU 533/19) den 03.09.20 omgjøres jf. forvaltningsloven § 35 
første ledd bokstav a med følgende endringer; 

- Ny frist til oppstartsmøte for å regulere settes til den 01.11.20. Vedtak om 
reguleringsplan skal skje senest den 01.11.22. Det skal sendes inn en komplett søknad 
om tillatelse til tiltak og ferdigattest på bygningene innen 01.11.22. Dersom disse 
fristene ikke blir fulgt skal bygningene rives innen to måneder fra fristens oversittelse. 
Kommunen skal orienteres skriftlig når pålegget er gjennomført.  

- Tvangsmulkt ilegges dersom de nye fristene ikke blir overholdt. Begrunnelse for 
ileggelse av tvangsmulkt fremgår av vedtak DS-PU 533/19.  
 Foruten om unntakene gjort i dette omgjøringsvedtaket, gjelder vedtak DS-PU 

533/19.  
 Tvangsmulkten avbrytes fra Fjeldstads møte med ordfører den 20.05.20, slik at 

det ilegges tvangsmulkt frem til 19.05.20 iht. vedtak DS-PU 533/19.    
 Ønskes området regulert og bygninger omsøkt løper det dagsmulkt på kr 500 fra 

og med 02.11.22 dersom en reguleringsplan ikke er vedtatt og byggesak ikke har 
mottatt komplette søknader om tillatelse til tiltak/ferdigattest for ulovlig 
bebyggelse. Starter ikke arbeidene med å regulere (oppstartsmøte med 
kommunen) innen 01.11.20, skal samtlige tiltak rives. Byggene skal da rives innen 
to måneder (inkludert behandling av søknad om riving), og dagsmulkt begynner å 
løpe fra og med 01.01.21 dersom byggene ikke er revet. Om en reguleringsplan 
ikke blir vedtatt eller tillatelse til tiltak/ferdigattest ikke gis, skal 
bygget/bygningene rives innen to måneder, og dagsmulkt på kr. 500 begynner å 
løpe dagen etter fristen dersom det/de ikke er revet. Dagmulkten løper frem til 
pålegget er rettet og kommunen mottar skriftlig underretning om at forholdet er 
rettet. 
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 Omgjøring av et vedtak er et enkeltvedtak og det kan påklages jf. 
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må 
fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

Behandling: 
Fra saksutredningen: 
På bakgrunn av taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven og offentleglova skal et 
folkevalgt organ (her kommunestyret) vedta å lukke møtet «når det behandler en sak som 
inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt» jf. kommuneloven § 
11-5 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår derfor at kommunestyret vedtar å lukke møtet 
under denne saken.  
 
Ved en evt. debatt bør debatten holdes i lukket møte, og en avstemming om lukking skal 
holdes i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Møtet lukkes under behandling av saken, jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Møtet lukket. 
 
Felles forslag fra Nisveta Tiro (SV) og Marthe Lang-Ree (SP): 
Saken utsettes til 24.09.2020. Kommunedirektøren bes oppdatere saksutredningen  med 
vurdering av nye saksopplysninger og nåværende reguleringsplaner. 
 
Møtet åpnet. Felles forslag fra Nisveta Tiro og Marthe Lang-Ree ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til 24.09.2020. Kommunedirektøren bes oppdatere saksutredningen  med 
vurdering av nye saksopplysninger og nåværende reguleringsplaner. 
 
 
51/20   
KULTURSKOLEN: KLAGER PÅ FAKTURA FOR VÅRHALVÅRET   
 
Kommunedirektørens alternative forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune avviser erstatningskrav, jfr håndverktjenesteloven § 28. Dersom staten 

refunderer inntektsbortfallet, vil elevbetalingen tilbakebetales.  
 

Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  
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2. Øyer kommune gir erstatning til partene som har fremmet erstatningskrav, selv om 
partene ikke har juridisk krav på erstatning, jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer 
kommune reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til 
oppstilling i notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning av kommunedirektøren 
arbeider aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for inntektsbortfallet.  

 
Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
3. Kommunestyret gir erstatning til alle som har gått på kulturskolen 2020, selv om ingen 

har juridisk krav på erstatning jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer kommune 
reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til oppstilling i notat 
som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning at kommunedirektøren arbeider aktivt 
for å oppnå statlig kompensasjon for inntektsbortfallet.  

 
Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av klagene 
er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 28. 
Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32.  

 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SP) fremmet følgende endringsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Punkt 3 fra kommunedirektørens innstilling i saken:  
Kommunestyret gir erstatning til alle som har gått på kulturskolen 2020, selv om ingen har 
juridisk krav på erstatning jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer kommune reduserer/ettergir 
elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til oppstilling i notat som er vedlegg til 
saken. Det er en forutsetning at kommunedirektøren arbeider aktivt for å oppnå statlig 
kompensasjon for inntektsbortfallet. Kommunestyret avviser klagene i henhold til 
forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) 
side 112 – 113. Avvisning av klagene er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 
2 tredje ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes 
skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32». 
 
Nisveta Tiro (SP) fremmet følgende oppdaterte endringsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 

1. Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av 
klagene er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 
28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 

2. Kommunestyret vedtar redusert betaling til alle som har gått på kulturskolen 2020, 
selv om ingen har juridisk krav på erstatning jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer 
kommune reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til 



 
 

 Side 8 av 14

oppstilling i notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning at 
kommunedirektøren arbeider aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for 
inntektsbortfallet. 

 
Møtet ble hevet for gruppeledermøte etter ordførerens forslag. 
 
Møtet satt. 
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt oppdaterte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret avviser klagene i henhold til forvaltningsloven § 28 første ledd jf. § 2 
første ledd bokstav b og Ot. Prp. Nr 38 (1964-1965) side 112 – 113. Avvisning av 
klagene er enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd jf. § 
28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. 
forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 

2. Kommunestyret vedtar redusert betaling til alle som har gått på kulturskolen 2020, 
selv om ingen har juridisk krav på erstatning jf. håndverktjenesteloven § 28. Øyer 
kommune reduserer/ettergir elevbetaling for kulturskolen våren 2020 i henhold til 
oppstilling i notat som er vedlegg til saken. Det er en forutsetning at 
kommunedirektøren arbeider aktivt for å oppnå statlig kompensasjon for 
inntektsbortfallet. 

 
 
52/20   
AVVISNING AV KLAGE PÅ VEDTAK – PLANID 153B – LISETRA 2   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avviser klager da de ikke er fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31 
tredje ledd.  
 
Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje 
ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, 
jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune avviser klager da de ikke er fremsatt rettidig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31 
tredje ledd.  
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Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje 
ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, 
jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 
 
53/20   
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. (REGIONAL PLAN, 
DISPENSASJON M.M.)   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Alternativ 1 

Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
mv. sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 

 Alternativ 2 

Kommunestyret innspill; (fylles ut av kommunestyret) 
 

 Alternativ 3 

Øyer kommune sender ikke innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring 
om forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv.  
 
Behandling: 
Brit K. Lundgård (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Opposisjonen støtter kommunedirektørens Alternativ 3». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«SP og SV, går for kommunedirektørens forslag til vedtak Alternativ 1. med følgende tillegg i 
høringsuttalelsen under pkt. «Forslag om å flytte innholdet i § 19-2 fjerde ledd til andre ledd» 

 Kommunestyret ønsker ikke denne innstrammingen og mener at dette forslaget til 
endring ikke skal tas inn». 

 
Gudbrand Sletten (AP) forlot møtet før debatten. 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP og Øyer SV sitt forslag og Øyer AP og Øyer Høyre 
sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 stemmer (9 SP, 2 SV og 1 AP- 
Arne Skogli) mot 8 stemmer (5 AP, 2 H, 1 SP – Steinar Grimsrud). 
 
 
Vedtak: 
Alternativ 1 
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
mv. sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med følgende tillegg i 
høringsuttalelsen under pkt. «Forslag om å flytte innholdet i § 19-2 fjerde ledd til andre ledd» 
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 Kommunestyret ønsker ikke denne innstrammingen og mener at dette forslaget til 
endring ikke skal tas inn. 

 
 
54/20   
DELTAGELSE I AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune slutter seg til det videre arbeidet med Mjøsbyen, og vil delta i utarbeidelsen 
av en samarbeidsavtale.  
 
Som representant til styringsgruppen oppnevnes: ordfører. 
Som vararepresentant til styringsgruppen oppnevnes: leder i Plan- og miljøutvalget. 
 
Behandling: 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune slutter seg til det videre arbeidet med Mjøsbyen, og vil delta i utarbeidelsen 
av en samarbeidsavtale.  
 
Som representant til styringsgruppen oppnevnes: ordfører. 
Som vararepresentant til styringsgruppen oppnevnes: leder i Plan- og miljøutvalget. 
 
 
55/20   
BEREDSKAPSPLAN 2020-2023  REVIDERT BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2020-2023.  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i 
beredskapsplanverket ved behov. 
 
Behandling: 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2020-2023.  
Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre endringer i 
beredskapsplanverket ved behov. 
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56/20   
G/BNR 53/16 HUNNBERGSLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON   
SØKER: ODDVAR NORDLUND 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 
Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.      
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 
Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.      
 
 
57/20   
FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - VALG AV LEDER OG 
NESTLEDER   
 
Kommunedirektøren legger frem følende alternative løsninger: 

1. Holde fast ved formuleringen i reglementsheftet 
2. Gjøre unntak for inneværende periode 
3. Endre reglementet ved for eksempel å legge inn «fortrinnsvis blant representantene 

for organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse». 

Kommunedirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 

1. «Kommunestyret gjør unntak fra reglementsheftet for perioden 2019-2023 
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2. Kommunestyret velger Anne Braastad Lie som leder for rådet i perioden 2019 -2023». 

Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Alternativ 1. Holde fast ved formuleringen i reglementsheftet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP og Øyer SV sitt forslag og Øyer AP og Øyer Høyre 
sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot  
8 stemmer (6 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret gjør unntak fra reglementsheftet for perioden 2019-2023 
2. Kommunestyret velger Anne Braastad Lie som leder for rådet i perioden 2019 -2023. 

 
 
58/20   
VALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023   
 
Valgnemndas innstilling: 
Som medlemmer og varamedlemmer i rådgivende organ i stedsnavnsaker for perioden  
2019-2023 velges: 
 
Leder: leder i plan- og miljøutvalget Marthe Lang-Ree (SP)     Vara: Lars Høvren (SP) 
Nestleder: Hilde Margaret Koldrup Strangstadstuen (AP)      Vara: Gudbrand Sletten (AP) 
Historielaget: Ola Håkon Ourom og Einar Moe 
Øyer fjellstyre: Svein Løken (SP)                     Vara: Mona S Svegården (SP) 
Lokalkjent fra Øyer: Jon Nermo                     Vara: Reidar Svegården 
Lokalkjent fra Tretten: Mari H Botterud                    Vara: Jon Magne Aspelund 
 
Behandling: 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Som medlemmer og varamedlemmer i rådgivende organ i stedsnavnsaker for perioden 2019-
2023 velges: 
 
Leder: leder i plan- og miljøutvalget Marthe Lang-Ree (SP)     Vara: Lars Høvren (SP) 
Nestleder: Hilde Margaret Koldrup Strangstadstuen (AP)      Vara: Gudbrand Sletten (AP) 
Historielaget: Ola Håkon Ourom og Einar Moe 
Øyer fjellstyre: Svein Løken (SP)                     Vara: Mona S Svegården (SP) 
Lokalkjent fra Øyer: Jon Nermo                     Vara: Reidar Svegården 
Lokalkjent fra Tretten: Mari H Botterud                    Vara: Jon Magne Aspelund 
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59/20   
VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 
2024   
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Som medlem/varamedlem fra Øyer kommune til felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: 
Granskogen, Håvard og Ryager, Åse Brattrok. 

2. Det vil senere bli tatt stilling til hvem av de to valgte som blir medlem/varamedlem i 
felles forliksråd.  

3. Det vil senere bli tatt stilling til rekkefølgen på de tre varamedlemmene (en fra hver 
av de tre kommunene). 

Behandling: 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Som medlem/varamedlem fra Øyer kommune til felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:  
Granskogen, Håvard og Ryager, Åse Brattrok. 

2. Det vil senere bli tatt stilling til hvem av de to valgte som blir medlem/varamedlem i 
felles forliksråd.  

3. Det vil senere bli tatt stilling til rekkefølgen på de tre varamedlemmene (en fra hver 
av de tre kommunene). 

 
60/20   
REFERATER - KST 27.08.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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61/20   
RETNINGSLINJER FOR FJERNMØTER I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommune vil følge de råd som til enhver tid gis fra helsemyndighetene. Dersom 
anbefalingene fra helsemyndighetene tilsier at kommunestyret ikke kan samles gis 
ordføreren fullmakt til å omgjøre møter til fjernmøter. Dette kan gjelde dersom det 
for eksempel kommer begrensinger på antall personer som kan være samlet. 
 

2. Dersom Øyer kommune eller omkringliggende kommuner har smittetall som 
definerer kommunen som «rød», dvs. over 20 smittede per 100.000 innbyggere, kan 
ordføreren, i samråd med kommunelege, omgjøre møter til fjernmøter. 
 

3. I unntakstilfeller kan også ordføreren bestemme at hastemøter gjennomføres 
elektronisk – dette er gjerne knyttet til perioden seint juni til tidlig august. I slike 
tilfeller må aktuelle saker være helt påkrevende med en rask politisk behandling. 
 

4. For å ivareta meroffentlighet web-overføres alle fjernmøter.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune vil følge de råd som til enhver tid gis fra helsemyndighetene. Dersom 
anbefalingene fra helsemyndighetene tilsier at kommunestyret ikke kan samles gis 
ordføreren fullmakt til å omgjøre møter til fjernmøter. Dette kan gjelde dersom det 
for eksempel kommer begrensinger på antall personer som kan være samlet. 
 

2. Dersom Øyer kommune eller omkringliggende kommuner har smittetall som 
definerer kommunen som «rød», dvs. over 20 smittede per 100.000 innbyggere, kan 
ordføreren, i samråd med kommunelege, omgjøre møter til fjernmøter. 
 

3. I unntakstilfeller kan også ordføreren bestemme at hastemøter gjennomføres 
elektronisk – dette er gjerne knyttet til perioden seint juni til tidlig august. I slike 
tilfeller må aktuelle saker være helt påkrevende med en rask politisk behandling. 
 

4. For å ivareta meroffentlighet web-overføres alle fjernmøter.  

 
 


