
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Elektronisk møte via Teams     
Møtedato: 03.12.2020 Tid: 09:35 - 17:15 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden Forfall 
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  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen Permisjon fra kl 16.15 
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen Permisjon fra kl 14.50 – 16.00 
Medlem Arne Skogli Forfall 
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde M Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Lisa Kramprud 
Mona S Svegården 
Stine Johansen-Solbraa 

 
 
Fra kl 14.50 – 17.15 

 
 
 
Merknader:   

Møtet ble gjennomført elektronisk via Teams. Det ble gjort opptak av møtet som er lagt ut på 
kommunens hjemmeside; https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
 
Kommunedirektør Ådne Bakke, kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken 
Reitan Borgestrand og økonomileder Anne H Jorde møtte. Formannskapssekretær Laila 
Odden førte protokollen. 
 
 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 
Sak 80/20, sak 81/20, sak 82/20, sak 83/20, sak 87/20, sak 88/20, sak 90/20, sak 85/20, sak 
84/20, sak 89/20, sak 86/20, sak 91/20, sak 92/20, sak 93/20, sak 94/20, sak 95/20,  
sak 96/20. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 22.10.2020. 
 
 
Spørsmål til ordfører fra Øyer Arbeiderparti (spørsmålene ble sendt ut til kommunestyrets 
medlemmer på e-post 01.12.2020). Spørsmålene og svarene fra ordfører og 
kommunedirektør er vedlagt protokollen. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli og kommunedirektør Ådne Bakke: 

 Covid-19 – Status i Øyer oppdateres på kommunens hjemmeside 
 

Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 
 Interkommunalt politisk råd 04.12.2020 
 Ordfører har vært på flere bedriftsbesøk i kommunen 
 Kommunestyrets medlemmer inviteres til seminar på Hornsjøen – «Earth Talks» – om 

bærekraftig grønn omorganisering 05.12.2020. 
 En tur – kampanje i koronatiden. Oppfordre kommunens innbyggere til å komme seg 

ut. 
 
Kommunedirektør Ådne Bakke: 

 Gjødselkummen på Tretten 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

80/20 20/3979     
  ÅRSBUDSJETT 2020 - JUSTERINGER    

 
81/20 20/3974     
  JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - PERIODISERING 

MELLOM ÅR  
  

 
82/20 20/3468     
  ØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021    

 
83/20 20/74     
  ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING    

 
84/20 20/4033     
  KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV 

VALD FOR JAKT PÅ RÅDYR SAK 20/4033 
  

 
85/20 20/4067     
  UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM 

REKKEFØLGEKRAV - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 
STORHOVE  

  

 
86/20 20/3973     
  BÆREKRAFTIGE ARRANGEMENTER I LILLEHAMMERREGIONEN    

 
87/20 20/3794     
  INNLANDET REVISJON IKS - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN PÅ 

GRUNN AV AT KOMMUNENE I VALDRES HAR VALGT INNLANDET 
REVISJON IKS SOM SIN REVISOR 

  

 
88/20 20/3145     
  NOK. GJØVIK. IKS  - ENDRING I SELSKAPSAVTALE    

 
89/20 20/3938     
  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021    

 
90/20 20/4041     
  HØRINGSUTTALELSE - GODKJENNINGSMODELL FOR FRITT 

BRUKERVALG, ENDRING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN  
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91/20 16/2177     
  159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA SLUTTBEHANDLING   

 
92/20 20/3997     
  G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG 

SØKER: PÅL STRANGSTADSTUEN 
  

 
93/20 20/1261     
  VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR 

PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024  
  

 
94/20 20/3452     
  FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG TERJE MOSVEEN   

 
95/20 20/4180     
  SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM LEDER AV 

TJENESTEUTVALGET FOR KALENDERÅRET 2021 - VALG AV LEDER OG 
NESTLEDER  

  

 
96/20 20/3958     
  ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2021 - POLITISKE UTVALG I ØYER 

KOMMUNE  
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80/20   
ÅRSBUDSJETT 2020 - JUSTERINGER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lærlingemidler på kr 732 000 til de 
tjenesteenheter som har hatt utgifter til lærlinger i 2020.   

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra Fellesutgifter barnehage til 
Mosjordet og Vidarheim barnehage med inntil 2,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på 1 million kroner for utgifter knyttet til 
innføring av eByggesak på sjølkostområde Byggesak. Kapitalkostnader som følge av 
investeringen innarbeides i sjølkostberegningen for Byggesak.  

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lærlingemidler på kr 732 000 til de 
tjenesteenheter som har hatt utgifter til lærlinger i 2020.   

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra Fellesutgifter barnehage til 
Mosjordet og Vidarheim barnehage med inntil 2,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på 1 million kroner for utgifter knyttet til 
innføring av eByggesak på sjølkostområde Byggesak. Kapitalkostnader som følge av 
investeringen innarbeides i sjølkostberegningen for Byggesak.  

 
 
81/20   
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - PERIODISERING MELLOM ÅR   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabellen i 
saksframlegget.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabellen i 
saksframlegget.  
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82/20   
ØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021   
 
Formannskapets innstilling: 

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

for Øyer kommune 2021, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 11,0 millioner 

kroner i 2021. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 12,2 millioner kroner i 2021. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 

millioner kroner i 2021. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta de budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2021 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommene i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2021 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
eiendomsskatteloven §8 A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen 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 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med tre syvendedeler i 2021. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
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 eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendommer 
som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket. 
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e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. 

b. Kommunestyret vedtar ny prismodell for SFO i henhold til alternativ [1, 2 eller 
3] i kommunedirektørens framlegg. Satsene innarbeides i gebyrregulativet.  

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 gis kommunedirektøren fullmakt 
til å foreta tilsvarende justeirng 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 kroner gjennom budsjettåret.  
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2021. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle eiendomsrelaterte kostnader under Bolig og 
eiendom. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 1. tertialrapport.  

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. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).  

 
Endringer: 
1.Framtidens helse – og omsorgstjenester   
1.  Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. 
Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer kommunes tjenester, og være i 
tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store 
utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i sektoren. Utredningen skal 
inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye 
arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker 
kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle 
forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av 
kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering av tildelingskontor 
ivaretas i denne utredningen.  
2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske 
prosessen i utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
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Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess for 
budsjett 2022.  
3. 1.tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den nye turnusen herunder reduksjon av 
nattevaktstillinger.  

2.Aurvoll skole – videre drift  
Dagens drift av Aurvoll skole opprettholdes. 

3.Gebyrregulativet  
1.Kommunestyre vedtar kommunale gebyrer for 2021 som foreslått med unntak av 
gebyrområdene nevnt i pkt. 2 og 3. 
2.Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av gebyrregulativet for plan, 
byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal begrunnes og eventuelle tiltak 
utover heving av gebyr foreslås. 

3.Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis kjernetid 
utredes. 
4.Utredningene legges fram for kommunestyret innen februar 2021.  

4.Voksenopplæring  
1. Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og 
ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta drift av 
voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov. 
2. Saken legges fram for behandling i mars 2021. 

5.Interkommunalt samarbeid 
1.Innkjøpssamarbeidet med Gausdal og Lillehammer kommuner opprettholdes.  
2.Deltakelse i eksisterende og etablering av nye interkommunale samarbeid skal skje i 
henhold til vedtatt strategi for interkommunalt samarbeid, kommunestyrevedtak 32/2019 av 
28.9.2019. 

6.Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
1.Kulturskolen styrkes med 100 000 kr. for etablering av dansetilbud som et gruppetilbud. 
2.Øyer kommunes kreftkoordinatorressurs økes med kr 230 000.  
3.Det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som SLT - og rus-/pårørendekoordinator. 
4.Styrkingsmidler barnehager videreføres ved at det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som 
rådgiver barnehage for å styrke tidliginnsats og forebyggende arbeid.  
5.Til å øke aktivitetstilbud for eldre bevilges det 205 000 kr.  
6.Ressurser til spesialundervisning opprettholdes.  

7.Samferdsel og infrastruktur 
1.Det etableres bredbåndsfond. Til dette fondet bevilges det 760 000 kr.  i 2021. 
2.Det bevilges 200 000 kr. skiløypetilskudd øremerket drift av løypemaskina med base på 
Holmsætra. 
3.Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. 



 
 

 Side 9 av 35

8.Medarbeider – og brukerundersøkelser  
1.Kommunedirektørens forslag til medarbeider- og brukerundersøkelser endres i henhold til 
tabellen under. 
2.Brukerundersøkelse for tjenesteområde plan og utvikling, i henhold til lederavtale mellom 
Øyer kommune og kommunedirektør av november 2020, legges fram for kommunestyre i 
forbindelse med 1. tertialrapport 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
9.Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 
Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 2021 skal bygge på  FN`s- 
bærekraftsmål. 

10.Midler gjennom utbyggingsavtaler 
Kommunestyret ber om en oversikt over og bruk av midler avsatt gjennom utbyggingsavtaler. 

11. 
Tilskudd til World Cup 2021 på 250.000 kroner tas fra idrettsfond. 

Tjenesteenhet 2021 2022 2023 2024 
Skatt og Innfordring MU  BU  
Mosjordet barnehage MU  BU BU 
Vidarheim barnehage BU  MU MU 
Aurvoll skole BU MU   
Solvang skole  MU BU BU 
Øyer ungdomsskole MU BU   
Helse og familietjenesten BU  MU MU 
Øyer helsehus MU BU   
Hjemmebaserte tjenester  MU BU BU 
Bofellesskap og 
miljøtjenester 

 BU MU MU 

Kultur og fellestjenester  BU MU MU 
Eiendom og anlegg BU MU   
Veg, vann og avløp  MU  BU 
Plan og utvikling BU BU MU BU 
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12. 
Kommunedirektøren bes innarbeide forslaget i Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 
før det legges ut på høring. 

Oppstart sentrumsforskjønnelse 
avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse (vedtak i sak- 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond 
til sentrumsutvikling i Øyer kommune kr 500.000).Arbeidet settes i gang og gjennomføres. 
Formannskapet ber om egen sak til kommunestyret i januar 2021. 
 
To-lærermodellen – administrativt avviklet (2.avsnitt) 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 2021 som redegjør for avviklingen. 
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Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 Øyer kommune

Tiltak
KD sitt 
forslag

SP og SV sitt 
forslag 2021

Endringer 
2021 2022 2023 2024

Samla budsjettreduksjon Helseregionsamarbeidet -205 -205 0 -205 -205 -205
Samla budsjettreduksjon økonomi, landbruk, brann, LRV m.v. 451-              451-              - 451-             451-             451-             
Øyers andel skatteoppkreverfunksjonen (5 måneder) 400-              400-              - 400-             400-             400-             
Innkjøpssamarbeid og kvalitetskoordinator 20-                 20-                 - 86-               86-               86-               
Effektivisering som følge av digitalisering 230-              500-              270-             500-             500-             500-             
Gjennomgang av systemporteføljen 220-              500-              280-             500-             500-             500-             
Redusert nivå spesialundervisning 700-              - 700 700 700 700
Reduserte utgifter skoleskyss 200-              200-              - - - -
Redusert kommunal egenfinansiering SFO 500-              - 500 - - -
Styrkingstiltak barnehage inndras 830-              - - - - -
Fådelt skole Aurvoll fra høst 2022 - - - - - -
Voksenopplæring i egenregi fra høst 2021 - - - 400-             400-             400-             
Reduksjon av nattevaktstillinger 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Oppsigelse av avtale - bruker i annen kommune 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (ut av rammetilskudd) 234-              234-              - 234-             234-             234-             
Frivilligsentralen - øremerket tilskudd fra 2021 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Vedlikehold kommunale bygg 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Reduksjon strømpriser 1 000-           1 000-           - 1 000-         1 000-         1 000-         
Kommunedelplan Øyer sør – konsulentutgifter - - - 300-             300-             300-             
Styrket planavdeling - kommunedelplan Øyer sør - - - 800-             800-             800-             
Utarbeidelse av klimaregnskap i 2020 170-              170-              - 170-             170-             170-             
Sum reduksjoner 9 560-           8 080-           650 8 746-         8 746-         8 746-         

Tildelingskontor fra 1.7.2021 410 - 410-             820 820 820
Kommunedirektørens bevilgningspost 200 - 200-             200-             200-             200-             
Forutsatt prosjektfinansiering i 2020 300 300 - 300 300 300
Bortfall husleie og fellesutgifter Skattekontoret 685 685 - 685 685 685
Valg 2021 og 2023 180 180 - - 180 -
Formannskapets bevilgningspost 125 125 - 125 125 125
Salg eierandeler 2020 500 500 - 500 500 500
Tilskudd World cup i Kvitfjell 2021 250 - 250-             250-             250-             250-             
Stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper 150 150 - 150 150 150
Nettoinntekt konsesjonskraft (reduksjon) 250 250 - 250 220 220
Tilskudd til private barnehager 1 050 1 050 - 1 050 1 050 1 050
Redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager 100 100 - 100 100 100
Økt antall barn i private barnehager i nabokommuner 300 300 - 300 300 300
Redusert antall barn i private barnehager fra nabokommuner 170 170 - 170 170 170
Omstillingsmidler barneskoler i påvente av ressursmodell 1 590 1 590 - - - -
Ubalanse i Helse og familietjenester 2 000 1 495 505-             1 000 1 000 1 000
Kulturprisen 30 30 - - 30 -
Høyere avlønning stilling innen Kultur og fellestjenester 170 170 - 170 170 170
Sum økninger 8 460 7 095 1 365-         5 170 5 350 5 140
Netto besparelser utover KD sitt forslag 715-             
Udisponert fra KD sitt budsjettforslag 1 600-         
Eiendomsskatt nye objekter 2021 500-             
Til fordeling tiltak SP og SV sitt forslag 2 815-          

Til fordeling i drift 2 815
SLT-/ruskoordinator 600-              
Rådgiver skole og barnehage - tidlig innsats 720-              
Dansetilbud Øyer kulturskole 100-              
Brebåndfond etableres 760-              
Skiløyper øremerket nord i Øyer (må defineres) 200-              
Økt ressurs kreftkoordinator 230-              
Styrking aktivitet for eldre 205-              
Udisponert -  
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Uttalelse fra ungdomsrådet: 
Ungdomsrådet  
 synes det er positivt at økonomiplan og budsjett bygger på FNs bærekraftmål. De 

understreker viktigheten av konkret oppfølging av de 17 bærekraftmålene. 
 støtter bevilgningen til dansetilbud i kulturskolen, rådet understreker spesielt at dette er 

et tilbud som sannsynligvis vil være attraktivt for fremmedspråklige barn/ungdommer 
 støtter opprettelse av stilling som SLT- og rus-/pårørendekoordinator, rådgiver for 

barnehage (tidlig innsats og forebyggende arbeid), økt aktivitetstilbud for eldre og 
opprettholdelse av midler til spesialundervisning. 

 
Når det gjelder korona-situasjonen er ungdomsrådet opptatt av å forebygge/ta situasjonen 
alvorlig for å begrense de negative konsekvensene mest mulig.   
 
Ungdomsrådet stiller seg kritiske til fordoblingen av bevilgningen (fra kr 200.000 til kr 
400.000) til skiløyper. De spiller inn alternativ bruk av midlene; Badeplass ved Langvik 
(sikkerhet), Aronsvestranda (sikkerhet) og sentrumsutvikling. 
 
 
Uttalelse fra Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: 
Fellesrådet støtte Formannskapets innstilling.  
 
Utredning av framtidens helse- og omsorgstjeneste imøteses. Fellesrådet understreker at 
tjenestene opprettholdes på et nivå som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter, og at 
det er viktig å sette fokus på habilitering og rehabilitering, da dette i sin helhet er 
kommunens ansvar 
 
Fellesrådet ønsker orientering om satsing på velferdsteknologi i Øyer i et senere rådsmøte. 
 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd ber om at de blir involvert tidlig i utredning av Voksenopplæring i egen regi. 
 
Flerkulturelt råd er opptatt av at brukermedvirkning må stå sentralt i all planlegging og 
gjennomføring av tiltak i kommunen og at bl.a. flyktningers erfaringer og kompetanse blir 
brukt. 
 
Behandling: 
Korrigerte forskriftsskjema ble utlagt i forkant av kommunestyrets behandling av saken. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet i behandlingen av økonomiplan som 
økonomisk nestleder i Øyer Turskiløyper. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at han erklæres habil etter forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav e. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte. 
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Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
 Forslag til punkt. 7, tillegg i underpunkt 3:  Vedlikeholdsplanen legges frem for 

kommunestyret i april 2021. 
 Forslag til tillegg i punkt 10: Oversikten forelegges Utvalg for Plan og miljø i januar 

2021.  
 Forslag til nytt punkt 12: Kommunestyret ber om en vurdering av læreboksituasjonen 

på skolene i kommunen. Vurderingen legges frem som en del av saken om innføring 
av ny ressursmodell. 
 

Brit K Lundgård fremmet følgende forslag fra Øyer AP og Øyer H:  
Alle Øyers politikere tildeles adressen som slutter på Oyer.kommune.no, dette er samme 
adresse som benyttes av alle ansatte.  

 
Niklas Aas Skovdahl (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Forslag til nytt punkt 13: 
Kommunestyret ber om en helhetlig gjennomgang av IKT-løsningene for folkevalgte med 
sikte på å finne løsninger som bedre sikrer at de folkevalgte kan utøve sine roller på en 
tilfredsstillende måte. Gjennomgangen legger fram for kommunestyret i januar. 
 

Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende samla forslag fra Øyer AP og Øyer H: 
Udisponert i kommunedirektørens budsjettforslag, kr 1 636 000,- foreslås disponert slik: 

 Avsette til næringsfond, kr 1 200 000,- 
 Sentrumsforskjønnelse i tillegg til bruk av fond, kr 436.000,- 
 Legge ned tjenesteutvalget, frigjør kr 250.000,- 
 Beholde vedtak om 8 kommunestyremøter pr år, frigjør kr 360.000,- 
 15 lærlinger hvert år i Øyer kommune, kr 210.000,- 
 Flom- og skredfarekart – slik at innbyggerne slipper disse ekstraomkostningene,  

kr 400.000,- 
 Tilskudd Moksa Kunstverk faller bort, frigjør kr 20.000,- 
 Styrke 17.mai komitèene på Øyer og Tretten – kr 10.000;- til hver kommune,  

kr 20.000,- 
 
Forslag 6 – SP og SV Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
- kulturskolen styrkes med kr 100 000 til dansetilbud og pianoundervisning 
 
Forslag 6 – SP og SV pkt. 3 Opprette 100 % stilling som SLT-koordinator – Må utredes for å 
få til en nærmere begrunnelse og redegjørelse før en full stilling opprettes 
 
Forslag 7 – SP og SV Samferdsel og infrastruktur – Tilskudd til løypemaskin Holmsetra - 
Foreslår å omdisponere dette slik at vi støtter Ungdomsrådet sitt forslag om å bruke 
pengene til en badeplass i Trodalen 
 
Eldreomsorgen – opptrappingsplan for å ta hele Øyer Helsehus i bruk 
 

http://oyer.kommune.no/
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Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 
Omfordele midler fra Moksa til 17. mai komitèene - Øyer kommune vedtar å avslutte den 
årlige støtten til stiftelsen Moksa kunstverksted på 21 000 kroner. Kommunestyret vedtar å 
bruke 21 000 på å støtte 17.mai-arrangementene, med 10 500 til hvert sogn.   
 

Møtet hevet for gruppemøter. 

 

Møtet satt. 

Avstemming: 
Det ble først stemt over Endringer i formannskapets innstilling: 
Forslag 1: Framtidens helse- og omsorgstjenester 
Punkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (10 SP, 2 SV, 2 AP – Brit K 
Lundgård, Erling Broen ) mot 7 stemmer ( 5 AP- Gudbrand Sletten, Inger Synnøve Bratt, Hilde 
M Strangstadstuen, Lisa Kramprud, Dag Norvald Hansen, 2 H). 
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP, 2 H) 
Punkt 3: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP, 2 H) 
 
 
Forslag 2: Aurvoll skole – videre drift 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 3: Gebyrregulativet 
Punkt 1-3: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 1AP – Dag 
Norvald Hansen) mot 8 stemmer ( 6 AP- Gudbrand Sletten, Inger Synnøve Bratt, Hilde M 
Strangstadstuen, Lisa Kramprud, Brit K Lundgård, Erling Broen, 2 H). 
 
Forslag 4: Voksenopplæring 
Punkt 1-2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 5: Interkommunalt samarbeid 
Punkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP, 2 H). 
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer (10 SP, 2 SV, 4 AP – Brit K 
Lundgård, Gudbrand Sletten, Erling Broen, Lisa Kramprud, 2 H) mot 3 stemmer (3 AP – Dag 
Norvald Hansen, Inger Synnøve Bratt, Hilde M Strangstadstuen). 
 
Forslag 6: Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
Punkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP, 2 H). 
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Punkt 3: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 1 AP – Dag 
Norvald Hansen) mot 8 stemmer (6 AP - Brit K Lundgård, Gudbrand Sletten, Erling Broen, Lisa 
Kramprud,  Inger Synnnøve Bratt, Hilde M Strangstadstuen, 2 H). 
Punkt 4-6: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 7: Samferdsel og infrastruktur    
Punkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 1 AP – Dag 
Norvald Hansen) mot 8 stemmer (6 AP - Brit K Lundgård, Gudbrand Sletten, Erling Broen, Lisa 
Kramprud,  Inger Synnnøve Bratt, Hilde M Strangstadstuen, 2 H). 
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer 
(7 AP, 2 H). 
Punkt 3: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 18 stemmer (10 SP, 2 SV, 4 AP – Brit K 
Lundgård, Gudbrand Sletten, Dag Norvld Hansen, Lisa Kramprud, 2 H) mot 3 stemmer (3 AP – 
Erling Broen, Inger Synnøve Bratt, Hilde M Strangstadstuen). 
Tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 8: Medarbeider – og brukerundersøkelser  
Punkt 1 – 2: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 
stemmer (7 AP, 2 H).  
 
Forslag 9: Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 10: Midler gjennom utbyggingsavtaler  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV ble vedtatt med 14 stemmer (10 SP, 2 SV, 2 AP – 
Gudbrand Sletten, Dag Norvald Hansen) mot 7 stemmer (5 AP – Brit K Lundgård, Erling Broen, 
Lisa Kramprud, Inger Synnøve Bratt, Hilde M Strangstadstuen, 2H). 
 
Forslag 11:  Tilskudd world-cup Kvitfjell 2021 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag nr 12: Læreboksituasjonen 
Tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV til nytt punkt om vurdering av Læreboksituasjonen ble 
vedtatt med 16 stemmer (10 SP, 2 SV, 3 AP – Brit K Lundgård, Gudbrand Sletten, Dag Norvald 
Hansen, 1 H – Roar Øien) mot 5 stemmer (4 AP – Lisa Kramprud, Inger Synnøve Bratt, Erling 
Broen, Hilde M Strangstadstuen, 1 H – Anne Aronsveen). 
 
Forslag nr 13: IKT 
Forslag fra Øyer AP og Øyer H falt med 11 stemmer (10 SP, 1 SV – Niklas Aas Skovdahl) mot 
10 stemmer (7 AP, 2 H, 1 SV – Nisveta Tiro). 
 
Forslag fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
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Sentrumsforskjønnelse 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Øyer AP og Øyer H om tilleggsbevilling falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) 
mot 9 stemmer (7 AP, 2 H).  
 
To-lærermodellen – redegjørelse for avvikling 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer (10 SP, 2 SV, 6 AP, 2 H) mot  
1 stemme (AP - Dag Norvald Hansen). 
 
 
Det ble så stemt over forslaget fra Øyer AP og Øyer H: 
Avsette kr 1 200 000 til næringsfond  
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Legg ned tjenesteutvalget 
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Beholde vedtak om 8 kommunestyremøter pr år 
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
15 lærlinger hvert år i Øyer kommune 
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Flom- og skredkart 
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Styrking av kulturskolen med kr 100 000 til dans skal i tillegg brukes til pianoundervisning  
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Utredning SLT koordinator før en 100% stilling opprettes  
Forslaget falt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 1 AP – Dag Norvald Hansen) mot 8 stemmer  
(6 AP, 2 H). 
 
Tilskudd løypemaskin omdisponeres til badeplass   
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Eldreomsorg: Ta hele Øyer helsehus i bruk   
Forslaget falt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Det ble så stemt over Lisa Kramprud (AP) sitt forslag fra Øyer AP: 
Omfordele midler fra Moksa til 17. mai komitèene - Øyer kommune vedtar å avslutte den 
årlige støtten til stiftelsen Moksa kunstverksted på 21 000 kroner. Kommunestyret vedtar å 
bruke 21 000 på å støtte 17.mai-arrangementene, med 10 500 til hvert sogn.   
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling med vedtatte endringer i kommunestyret ble vedtatt med 12 
stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 

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

for Øyer kommune 2021, jfr. budsjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (1A og 1B) 
og Bevilgningsoversikt investering (2A og 2B).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 11,0 millioner 

kroner i 2021. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån til selvkostområder 

(vann og avløp) på inntil 12,2 millioner kroner i 2021. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 

millioner kroner i 2021. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta de budsjetterte lån og godkjenne 

endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
av rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne 
lånedokumenter.  

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som var 
vedtatt ved første gangs låneopptak. Kommunedirektøren har fullmakt til å 
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksister-
ende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.  

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2021 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

4. Eiendomsskatt  
a. For skatteåret 2021 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommene i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2021 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
eiendomsskatteloven §8 A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

b. Den generelle skattesatsen 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 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med tre syvendedeler i 2021. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet 
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 eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendommer 
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som faller inn under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret 
endrer eller opphever fritaket. 

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

vedtatte skattevedtekter. 
5. Kommunale gebyrer 

a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2021. 

b. Kommunestyret vedtar ny prismodell for SFO i henhold til alternativ [1, 2 eller 
3] i kommunedirektørens framlegg. Satsene innarbeides i gebyrregulativet.  

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 gis kommunedirektøren fullmakt 
til å foreta tilsvarende justeirng 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 kroner gjennom budsjettåret.  
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2021. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle eiendomsrelaterte kostnader under Bolig og 
eiendom. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 1. tertialrapport.  

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. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2021 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond).  

 
Endringer: 
1.Framtidens helse – og omsorgstjenester   
1.  Kommunestyret bestiller en utredning knyttet til framtidens helse- og omsorgstjenester. 
Utredningen må bidra til en framtidsrettet utvikling av Øyer kommunes tjenester, og være i 
tråd med nasjonale føringer og lokale utfordringer. Utredningen må ta med seg de store 
utfordringene som ligger til den økonomiske situasjonen i sektoren. Utredningen skal 
inneholde alternative løsninger for struktur, tjenesteinnhold og innovative og nye 
arbeidsformer innad i helse- og omsorgstjenestene, og strategier/tiltak som styrker 
kommunens samlede fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og mestring. Eventuelle 
forslag til nye strukturer og tjenester må bidra til å understøtte en mer optimal bruk av 
kommunens samlede helse- og omsorgsressurser. Eventuell etablering av tildelingskontor 
ivaretas i denne utredningen.  
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2. Tjenesteutvalget er det folkevalgte organet som har hovedansvar for den politiske 
prosessen i utredningsarbeidet, herunder innbyggerinvolvering og ansattinvolvering. 
Tjenesteutvalget innstiller overfor kommunestyret i forbindelse med budsjettprosess for 
budsjett 2022.  
3. 1.tertialrapport 2021 skal gi en risikovurdering av den nye turnusen herunder reduksjon av 
nattevaktstillinger.  

2.Aurvoll skole – videre drift  
Dagens drift av Aurvoll skole opprettholdes. 

3.Gebyrregulativet  
1.Kommunestyre vedtar kommunale gebyrer for 2021 som foreslått med unntak av 
gebyrområdene nevnt i pkt. 2 og 3. 
2.Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med en utredning av gebyrregulativet for plan, 
byggesak, oppmåling og eiendomsopplysninger hvor avvik skal begrunnes og eventuelle tiltak 
utover heving av gebyr foreslås. 
3.Kommunestyret ønsker også en utredning av gebyrene for SFO hvor også gratis kjernetid 
utredes. 
4.Utredningene legges fram for kommunestyret innen februar 2021.  

4.Voksenopplæring  
1. Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og 
ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta drift av 
voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov. 
2. Saken legges fram for behandling i mars 2021. 

5.Interkommunalt samarbeid 
1.Innkjøpssamarbeidet med Gausdal og Lillehammer kommuner opprettholdes.  
2.Deltakelse i eksisterende og etablering av nye interkommunale samarbeid skal skje i 
henhold til vedtatt strategi for interkommunalt samarbeid, kommunestyrevedtak 32/2019 av 
28.9.2019. 

6.Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
1.Kulturskolen styrkes med 100 000 kr. for etablering av dansetilbud som et gruppetilbud. 
2.Øyer kommunes kreftkoordinatorressurs økes med kr 230 000.  
3.Det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som SLT - og rus-/pårørendekoordinator. 
4.Styrkingsmidler barnehager videreføres ved at det opprettes 1 (en) 100% fast stilling som 
rådgiver barnehage for å styrke tidliginnsats og forebyggende arbeid.  
5.Til å øke aktivitetstilbud for eldre bevilges det 205 000 kr.  
6.Ressurser til spesialundervisning opprettholdes.  

7.Samferdsel og infrastruktur 
1.Det etableres bredbåndsfond. Til dette fondet bevilges det 760 000 kr.  i 2021. 
2.Det bevilges 200 000 kr. skiløypetilskudd øremerket drift av løypemaskina med base på 
Holmsætra. 
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3.Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. Vedlikeholdsplanen 
legges frem for kommunestyret i april 2021. 

8.Medarbeider – og brukerundersøkelser  
1.Kommunedirektørens forslag til medarbeider- og brukerundersøkelser endres i henhold til 
tabellen under. 
2.Brukerundersøkelse for tjenesteområde plan og utvikling, i henhold til lederavtale mellom 
Øyer kommune og kommunedirektør av november 2020, legges fram for kommunestyre i 
forbindelse med 1. tertialrapport 2021. 

 

 
 
9.Arbeid med økonomiplan og årsbudsjett 
Arbeidet med Økonomiplan og årsbudsjett fra og med 2021 skal bygge på  FN`s- 
bærekraftsmål. 

10.Midler gjennom utbyggingsavtaler 
Kommunestyret ber om en oversikt over og bruk av midler avsatt gjennom utbyggingsavtaler. 
Oversikten forelegges Plan- og miljøutvalget i januar 2021. 

11.Tilskudd world-cup Kvitfjell 2021 
Tilskudd til World Cup 2021 på 250.000 kroner tas fra idrettsfond. 
 
12: Læreboksituasjonen 
Kommunestyret ber om en vurdering av læreboksituasjonen på skolene i kommunen. 
Vurderingen legges frem som en del av saken om innføring av ny ressursmodell. 
 
 
 

Tjenesteenhet 2021 2022 2023 2024 
Skatt og Innfordring MU  BU  
Mosjordet barnehage MU  BU BU 
Vidarheim barnehage BU  MU MU 
Aurvoll skole BU MU   
Solvang skole  MU BU BU 
Øyer ungdomsskole MU BU   
Helse og familietjenesten BU  MU MU 
Øyer helsehus MU BU   
Hjemmebaserte tjenester  MU BU BU 
Bofellesskap og 
miljøtjenester 

 BU MU MU 

Kultur og fellestjenester  BU MU MU 
Eiendom og anlegg BU MU   
Veg, vann og avløp  MU  BU 
Plan og utvikling BU BU MU BU 
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13: IKT 
Kommunestyret ber om en helhetlig gjennomgang av IKT-løsningene for folkevalgte med 
sikte på å finne løsninger som bedre sikrer at de folkevalgte kan utøve sine roller på en 
tilfredsstillende måte. Gjennomgangen legger fram for kommunestyret i januar. 
 
 
Oppstart sentrumsforskjønnelse 
Avsatt 500.000 til fond sentrumsforskjønnelse (vedtak i sak- 33/18 ÅRSREGNSKAP 2017-Fond 
til sentrumsutvikling i Øyer kommune kr 500.000).Arbeidet settes i gang og gjennomføres. 
Formannskapet ber om egen sak til kommunestyret i januar 2021. 
 
To-lærermodellen – administrativt avviklet (2.avsnitt) 
Det legges fram egen sak for kommunestyret i januar 2021 som redegjør for avviklingen. 
 
Omfordele midler fra Moksa til 17. mai komitèene 
Øyer kommune vedtar å avslutte den årlige støtten til stiftelsen Moksa kunstverksted på 
21 000 kroner. Kommunestyret vedtar å bruke 21 000 på å støtte 17.maiarrangementene, 
med 10 500 til hvert sogn.   
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Økonomiplan 2021-2024 og Årsbudsjett 2021 Øyer kommune

Tiltak
KD sitt 
forslag

SP og SV sitt 
forslag 2021

Endringer 
2021 2022 2023 2024

Samla budsjettreduksjon Helseregionsamarbeidet -205 -205 0 -205 -205 -205
Samla budsjettreduksjon økonomi, landbruk, brann, LRV m.v. 451-              451-              - 451-             451-             451-             
Øyers andel skatteoppkreverfunksjonen (5 måneder) 400-              400-              - 400-             400-             400-             
Innkjøpssamarbeid og kvalitetskoordinator 20-                 20-                 - 86-               86-               86-               
Effektivisering som følge av digitalisering 230-              500-              270-             500-             500-             500-             
Gjennomgang av systemporteføljen 220-              500-              280-             500-             500-             500-             
Redusert nivå spesialundervisning 700-              - 700 700 700 700
Reduserte utgifter skoleskyss 200-              200-              - - - -
Redusert kommunal egenfinansiering SFO 500-              - 500 - - -
Styrkingstiltak barnehage inndras 830-              - - - - -
Fådelt skole Aurvoll fra høst 2022 - - - - - -
Voksenopplæring i egenregi fra høst 2021 - - - 400-             400-             400-             
Reduksjon av nattevaktstillinger 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Oppsigelse av avtale - bruker i annen kommune 2 000-           2 000-           - 2 000-         2 000-         2 000-         
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn (ut av rammetilskudd) 234-              234-              - 234-             234-             234-             
Frivilligsentralen - øremerket tilskudd fra 2021 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Vedlikehold kommunale bygg 200-              200-              - 200-             200-             200-             
Reduksjon strømpriser 1 000-           1 000-           - 1 000-         1 000-         1 000-         
Kommunedelplan Øyer sør – konsulentutgifter - - - 300-             300-             300-             
Styrket planavdeling - kommunedelplan Øyer sør - - - 800-             800-             800-             
Utarbeidelse av klimaregnskap i 2020 170-              170-              - 170-             170-             170-             
Sum reduksjoner 9 560-           8 080-           650 8 746-         8 746-         8 746-         

Tildelingskontor fra 1.7.2021 410 - 410-             820 820 820
Kommunedirektørens bevilgningspost 200 - 200-             200-             200-             200-             
Forutsatt prosjektfinansiering i 2020 300 300 - 300 300 300
Bortfall husleie og fellesutgifter Skattekontoret 685 685 - 685 685 685
Valg 2021 og 2023 180 180 - - 180 -
Formannskapets bevilgningspost 125 125 - 125 125 125
Salg eierandeler 2020 500 500 - 500 500 500
Tilskudd World cup i Kvitfjell 2021 250 - 250-             250-             250-             250-             
Stipendordning for å rekruttere yrkesgrupper 150 150 - 150 150 150
Nettoinntekt konsesjonskraft (reduksjon) 250 250 - 250 220 220
Tilskudd til private barnehager 1 050 1 050 - 1 050 1 050 1 050
Redusert foreldrebetaling i kommunale barnehager 100 100 - 100 100 100
Økt antall barn i private barnehager i nabokommuner 300 300 - 300 300 300
Redusert antall barn i private barnehager fra nabokommuner 170 170 - 170 170 170
Omstillingsmidler barneskoler i påvente av ressursmodell 1 590 1 590 - - - -
Ubalanse i Helse og familietjenester 2 000 1 495 505-             1 000 1 000 1 000
Kulturprisen 30 30 - - 30 -
Høyere avlønning stilling innen Kultur og fellestjenester 170 170 - 170 170 170
Sum økninger 8 460 7 095 1 365-         5 170 5 350 5 140
Netto besparelser utover KD sitt forslag 715-             
Udisponert fra KD sitt budsjettforslag 1 600-         
Eiendomsskatt nye objekter 2021 500-             
Til fordeling tiltak SP og SV sitt forslag 2 815-          

Til fordeling i drift 2 815
SLT-/ruskoordinator 600-              
Rådgiver skole og barnehage - tidlig innsats 720-              
Dansetilbud Øyer kulturskole 100-              
Brebåndfond etableres 760-              
Skiløyper øremerket nord i Øyer (må defineres) 200-              
Økt ressurs kreftkoordinator 230-              
Styrking aktivitet for eldre 205-              
Udisponert -  
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83/20   
ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING   
 
Vedtak i formannskapet den 24.04.2020: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
3. I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder 

ressurs- og økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan 
innarbeides i økonomireglementet, det kan komme flere kriser. 

 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

 Forslag til endring i avsnitt 4 s. 8 (endringer med fet skrift) 
Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett starter opp i mai/juni med 
dialogmøte/budsjettkonferanse mellom kommunestyret og administrasjonen. 
Tjenestelederne skal i dette møtet gi en kort status for drifta for sine tjenester og 
hvilke utfordringer de står overfor. Representanter for kommunale råd inviteres til å 
delta.  Formannskapet skal videre klargjøre områder og utfordringer som skal ha 
særskilt fokus i økonomiplanarbeidet. Formannskapet skal ta stilling til de 
momentene som de ønsker å ta med videre i økonomiplanen. 
 

 Forslag til endringer vi ber kommunedirektør innarbeide i teksten: 
o Kommunedirektør legger sin innstilling ut på offentlig høring i 14 dager før 

formannskapet skal behandle økonomiplan med årsbudsjett. 
o Formannskapet leverer sin innstilling til balansert økonomiplan og årsbudsjett 

til kommunestyret i desember. Formannskapets innstilling legges ut på 
offentlig høring i 14 dager før den behandles i kommunestyret.  

Avstemming: 
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
3. I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder 

ressurs- og økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan 
innarbeides i økonomireglementet, det kan komme flere kriser. 

4. Kommunedirektør legger sin innstilling ut på offentlig høring i 14 dager før 
formannskapet skal behandle økonomiplan med årsbudsjett. 
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5. Formannskapet leverer sin innstilling til balansert økonomiplan og årsbudsjett til 
kommunestyret i desember. Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 
14 dager før den behandles i kommunestyret.  

Endring i avsnitt 4 s.8 (endringer med fet skrift) 
Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett starter opp i mai/juni med 
dialogmøte/budsjettkonferanse mellom kommunestyret og administrasjonen. 
Tjenestelederne skal i dette møtet gi en kort status for drifta for sine tjenester og hvilke 
utfordringer de står overfor. Representanter for kommunale råd inviteres til å 
delta.  Formannskapet skal videre klargjøre områder og utfordringer som skal ha særskilt 
fokus i økonomiplanarbeidet. Formannskapet skal ta stilling til de momentene som de ønsker 
å ta med videre i økonomiplanen. 

 
 
84/20   
KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD FOR JAKT PÅ RÅDYR  
SAK 20/4033 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Kommunen omgjør vedtak om avslag, og gir godkjenning til etablering av rådyrvald jf. 
forskrift om forvaltning av hjortevilt 11. Vedtaket får virkning fra 2021 dersom 
vedtaket får konsekvenser for en tredjepart, etter anbefaling fra Miljødirektoratet 
som følge av at kommunen ikke behandlet søknaden innen fristen.   

(Vedtaket må begrunnes.) 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen- Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Svein Løken (SP) og Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av 
forretningsmessige forhold til søker. Svein Løken og Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Svein Løken og Stein Plukkerud erklæres inhabile etter 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Hans Kristian 
Bjerkestuen (SP) og Einar Moe (SP) tiltrådte som varamedlemmer. 
 
Forslag: 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet forslag fra Øyer SP og Øyer SV:  
Alternativ 1 
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Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP og Øyer H: 
Vi går for alternativ 2 med følgende begrunnelse: Valdet oppfyller alle krav som er satt i 
veileder for rådyrvald. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming ble alternativ 1 vedtatt med 12 stemmer (10 SP og 2 SV) mot 9 
stemmer (7 AP og 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 
 
Stein Plukkerud og Svein Løken tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen og Einar Moe fratrådte. 
 
 
85/20   
UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM REKKEFØLGEKRAV - REGPL 
201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune gir vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer utsatt 
iverksetting frem til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune gir ikke vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer utsatt 
iverksetting, jf. forvaltningsloven § 42.  

 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Steinar Grimsrud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i området. Steinar 
Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Hans Kristian Bjerkestuen (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV:  
Alternativ 1 
 
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag om alternativ 1 ble vedtatt med 18 stemmer (10 SP, 2 SV,  
6 AP – Brit K Lundgård, Dag Norvald Hansen, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen, Gudbrand 
Sletten, Hilde M Strangstadstuen) mot 3 stemmer (2 H, 1 AP – Lisa Kramprud). 
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Vedtak: 
Øyer kommune gir vedtatt detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer utsatt iverksetting 
frem til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen fratrådte. 
 
 
 
86/20   
BÆREKRAFTIGE ARRANGEMENTER I LILLEHAMMERREGIONEN   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 

høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen.  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 200.000 eller mer, 

skal bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand 

fra LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Arrangører som ønsker det, kan få 
grunnleggende veiledning  

 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP og Øyer SV:  

 Forslag til nytt beløp i punkt 2 – kr 100 000 
 Forslag til endring i punkt 3: 

«Alle arrangører som ønsker det, også de som søker om mindre enn kr 100 000, kan 
få grunnleggende veiledning.» 

Roar Øien for Øyer AP og Øyer H: 
Som punkt 2 i formannskapets innstilling. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming i punkt 2 ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 
stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag til endring i punkt 3 ble vedtatt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 
1 AP – Gudbrand Sletten) mot 8 stemmer (6 AP, 2 H). 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer i punkt 2 og 3 ble vedtatt med 12 
stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
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Vedtak: 
1. Øyer kommune vedtar at bærekraftskriteriene slik de er bearbeidet etter 

høringsuttalelsene gjøres gjeldende for kommunene i Lillehammerregionen.  
2. Ved søknad om offentlige tjenester og bevilgninger til en verdi av kr 100.000 eller mer, 

skal bærekraftskjemaet inngå i vurderingen.  
3. Henvendelser samordnes av arrangementskoordinator i Visit Lillehammer med bistand 

fra LRV og evt. kontaktperson i vertskommunen. Alle arrangører som ønsker det, også de 
som søker om mindre enn kr 100 000, kan få grunnleggende veiledning. 

 
 
87/20   
INNLANDET REVISJON IKS - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN PÅ GRUNN AV AT 
KOMMUNENE I VALDRES HAR VALGT INNLANDET REVISJON IKS  SOM SIN REVISOR 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, i forbindelse med Valdreskommunenes valg av 
Innlandet Revisjon IKS  som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Vedtaket fattes 
under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte 
endringene i selskapsavtalen. 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, i forbindelse med Valdreskommunenes valg av 
Innlandet Revisjon IKS  som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. Vedtaket fattes 
under forutsetning av at de øvrige deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte 
endringene i selskapsavtalen. 
 
 
88/20   
NOK. GJØVIK. IKS  - ENDRING I SELSKAPSAVTALE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS revidert 03.11.2020, 
gjeldende fra 01.01.2021. 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte selskapsavtale Nok. Gjøvik. IKS revidert 03.11.2020, 
gjeldende fra 01.01.2021. 
 
 
89/20   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
Uttalelse fra Flerkulturelt råd: 
Flerkulturelt råd stiller seg bak formannskapets innstilling. 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDi har anmodet om for 2021, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg. 
 
 
90/20   
HØRINGSUTTALELSE - GODKJENNINGSMODELL FOR FRITT BRUKERVALG, ENDRING I HELSE- 
OG OMSORGSTJENESTELOVEN   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunedirektøren anbefaler Kommunestyret om å gi høringsuttalelse som gjengitt i 
saksframlegget, til HODs forslag til endring i Helse- og omsorgsloven om ny godkjennings-
modell for fritt brukervalg.  
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) permisjon fra 14.50 til 16.00. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer (10 SP, 2 SV, 7 AP, 1 H – Roar Øien) 
mot 1 stemme (Anne Aronsveen, H). 
 
Vedtak: 
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Kommunedirektøren anbefaler Kommunestyret om å gi høringsuttalelse som gjengitt i 
saksframlegget, til HODs forslag til endring i Helse- og omsorgsloven om ny godkjennings-
modell for fritt brukervalg.  
 
 
91/20   
159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA  SLUTTBEHANDLING 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Erling Broen (AP) hadde reist spørsmål om sin habilitet da han har en fritidseiendom i 
reguleringsområdet som vil bli/kunne bli påvirket av forslaget til reguleringsplan for området, 
men han fratrådte møtet etter innvilget permisjon (fra kl 14.50 – 16.00). Stine Johansen-
Solbraa (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier på 
Hundbergslia. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Hilde M Strangstadstuen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som ektefelle til grunneier på 
Hundbergslia. Hilde M Strangstadstuen fratrådte. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Hans 
Kristian Bjerkestuen (SP) tiltrådte. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Hilde M Strangstadstuen erklæres inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav c. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
Siste setning i innstilling fra plan- og miljøutvalget strykes og erstattes med: 
 
Endring i punkt. 3.1.4 i reguleringsbestemmelsene: 
«På ny bebyggelse skal det nyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, 
naturstein, skifer og torv. Eksisterende bebyggelse kan ved skifte av takmateriale eller på 
tilbygg benytte opprinnelige materiale.» 
 
Tillegg i innstilling: 
«Tomt T16 tas ut på grunn av at tomten ligger i H560 og dreneringsområde for myr. Alle 
tomter hvor det er aktuelt må justeres slik at de ligger utenfor hensynssone H560. Tomtene 
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som kommer inn under dette må få en faglig vurdering og eventuelt justering av 
byggegrensen slik at bygging ikke kommer i konflikt med myr og tilsig av vann.» 
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Vi går for forslagsstillers plankart og antall tomter.  
 
I pkt. 3.1.2 i reguleringsbestemmelser så legges takshingel og taksteinsplater til som 
godkjente taktekkinger. Blanke materialer skal ikke benyttes. 
 
Pkt. 9.4 i rekkefølgebestemmelse fjernes». 
 
Dag Norvald Hansen (AP) fratrådte møte etter innvilget permisjon (kl 16.15). 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Svein Løken (SP) fremmet følgende endringsforslag til Øyer SP og Øyer SV sitt forslag: 
«Stryke 1 setning; På ny bebyggelse skal det nyttes materialer og farger tilpasset natur og 
tradisjon, som tre, naturstein, skifer og torv». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP/Øyer SV sitt forslag og Øyer AP sitt forslag om 
taktekking ble Øyer AP sitt forslag vedtatt med 10 stemmer (3 SP – Steinar Grimsrud, Anne 
Braastad Lie, Ingrid Olaug Mork, 5 AP, 2 H) mot 9 stemmer (7 SP – Jon Halvor Midtmageli, 
Mona S Svegården, Marthe Lang-Ree, Stein Plukkerud, Hans Kristian Bjerkestuen, Svein 
Løken, Lars Høvren, 2 SV). 
 
Øyer AP sitt forslag om at pkt.9.4 i rekkefølgebestemmelsen fjernes falt med 12 stemmer  
(10 SP, 2 SV) mot 7 stemmer (5 AP, 2 H). 
 
Plan- og miljøutvalgets forslag til plankart og antall tomter falt med 10 stemmer (8 SP - Jon 
Halvor Midtmageli, Mona S Svegården, Marthe Lang-Ree, Hans Kristian Bjerkestuen, Lars 
Høvren, Ingrid Olaug Mork, Steinar Grimsrud, Anne Braastad Lie, 2 SV) mot 9 stemmer (2 SP – 
Stein Plukkerud, Svein Løken, 5 AP, 2 H). 
 
Forslag om at tomt T16 tas ut av planen falt med 10 stemmer (3 SP – Stein Plukkerud, Steinar 
Grimsrud, Svein Løken, 5 AP, 2 H) mot 9 stemmer (7 SP - Jon Halvor Midtmageli, Mona S 
Svegården, Marthe Lang-Ree, Hans Kristian Bjerkestuen, Lars Høvren, Ingrid Olaug Mork, 
Anne Braastad Lie, 2 SV). 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 10 stemmer (3 SP – 
Stein Plukkerud, Steinar Grimsrud, Svein Løken, 5 AP, 2 H) mot 9 stemmer (7 SP - Jon Halvor 
Midtmageli, Mona S Svegården, Marthe Lang-Ree, Hans Kristian Bjerkestuen, Lars Høvren, 
Ingrid Olaug Mork, Anne Braastad Lie, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart og antall tomter, 
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datert 30.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende 
endringer: 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
 
I pkt. 3.1.2 i reguleringsbestemmelser så legges takshingel og taksteinsplater til som 
godkjente taktekkinger. Blanke materialer skal ikke benyttes. 
 
Alle tomter hvor det er aktuelt må justeres slik at de ligger utenfor hensynssone H560. 
Tomtene som kommer inn under dette må få en faglig vurdering og eventuelt justering av 
byggegrensen slik at bygging ikke kommer i konflikt med myr og tilsig av vann. 
 
 
Randi Øverhaug Sagheim og Hilde M Strangstadstuen tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen 
fratrådte. 
 
 
92/20   
G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG  SØKER: PÅL 
STRANGSTADSTUEN 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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: 
Erling Broen (AP) tilbake fra permisjon. 
 
Dag Norvald Hansen (AP) permisjon fra kl 16.15. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
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Hilde M Strangstadstuen (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som søskenbarn til søker. Hilde 
M Strangstadstuen fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres habil etter 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble vedtatt med 20 stemmer (10 SP, 1 SV – 
Niklas Aas Skovdahl, 7 AP, 2 H) mot 1 stemme (Nisveta Tiro, SV). 
Hilde M Strangstadstuen tiltrådte. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
 
93/20   
VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 
2021 TIL 31.DESEMBER 2024   
 
Valgnemndas innstilling: 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
 
Kvinner: 
Elvestad, Katarina Lekic 
Johnsgaard, Elisabeth Mathilde 
Ruud, June Kristin 
Skinlo, Kristin Killi 
Sveipe, Anne Marie 
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Tollefsrud, Inger Elisabeth Mølmen 
 
Menn: 
Hamre, Tore 
Haugen, Håvard 
Løken, Svein 
 
Behandling: 
Dag Norvald Hansen (AP) permisjon fra kl 16.15. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Som meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
Kvinner: 
Elvestad, Katarina Lekic 
Johnsgaard, Elisabeth Mathilde 
Ruud, June Kristin 
Skinlo, Kristin Killi 
Sveipe, Anne Marie 
Tollefsrud, Inger Elisabeth Mølmen 
 
Menn: 
Hamre, Tore 
Haugen, Håvard 
Løken, Svein 
 
 
94/20   
FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG  TERJE MOSVEEN 
 
Valgnemndas innstilling: 
Som ny 3. vararepresentant for AP/H i tjenesteutvalget for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: John Berge (H). 
 
Som ny vararepresentant til Granrudmoen barnehage for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: John Berge (H). 
 
Behandling: 
Dag Norvald Hansen (AP) permisjon fra kl 16.15. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Som ny 3. vararepresentant for AP/H i tjenesteutvalget for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: John Berge (H). 
 
Som ny vararepresentant til Granrudmoen barnehage for perioden 04.12.2020 – 31.10.2023 
velges: John Berge (H). 
 
 
95/20   
SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM LEDER AV TJENESTEUTVALGET FOR 
KALENDERÅRET 2021 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
1. Laila Anette Jonassen Skåden (SP) innvilges permisjon fra vervet som leder av 

tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  
2. Som leder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 velges: 

…………………. 
Som nestleder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 velges: 
…………………. 

 
Behandling: 
Dag Norvald Hansen (AP) permisjon fra kl 16.15. Stine Johansen-Solbraa (AP) inne som 
varamedlem. 
 
Marthe Lang- Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV:  

 Forslag til ny leder: Steinar Grimsrud 
 Forslag til ny nestleder: Ingrid Olaug Mork 

Avstemming: 
Valgnemndas innstilling med Øyer SP og Øyer SV sitt forslag til leder og nestleder ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Laila Anette Jonassen Skåden (SP) innvilges permisjon fra vervet som leder av 

tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  
2. Som leder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 velges: 

Steinar Grimsrud (SP). 
Som nestleder av tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 velges: 
Ingrid Olaug Mork (SP). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 35 av 35

 
 
96/20   
ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2021 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE   
 
Behandling i Formannskapet den 10.11.2020 sak 124/20 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag fra SP og SV: 
Kommunestyremøtet den 02.12.2021 flyttes til den 09.12.2021 og Formannskapsmøtet den 
09.11.2021 flyttes til den 16.11.2021 for å få bedre tid til budsjettarbeidet. Budsjettet sendes 
ut fra kommunedirektøren den 02.11.2021. 
 
Møteplan 2021 med foreslåtte endringer ble enstemmig tatt til orientering og refereres i 
kommunestyret den 03.12.2020. 
 
Behandling: 
Møteplan 2021 med foreslåtte endringer ble enstemmig tatt til orientering i kommunestyret 
den 03.12.2020. 
 
 
 
 
 


