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Opptak av møtet ble direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Orienteringer: 
08.30-08.40 Øyer-Tretten Lions Club v/Bjørn Tollefsrud og Eiliv Kummen 
Presentasjonen legges ved protokollen. 
 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik 
Orientering til kommunestyret om status vedr situasjonen på Øyer ungdomsskole. 
Orienteringen vedlegges protokollen.  
 
Dagsturhytta – henvendelse fra Øyer Turskiløyper om forslag til plassering og støtte til 
oppføring av dagsturhytte. 
 
Anne Aronsveen (H): Forslag fra Øyer H: 
Ber administrasjonen om sak til politisk behandling i januar 2023. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud er nestleder i styret i 
Øyer Tuskiløyper. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a (part i saken). Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Forslaget fra Øyer H om at saken skal opp til politisk behandling i januar 2023 ble vedtatt 
med 13 stemmer (7 Ap, 2 H, 2 SV, 2 Sp – Laila Jonassen Skåden, Randi Øverhaug Sagheim) 
mot 7 stemmer (Sp – Jon Halvor Midtmageli, Mona S Svegården, Steinar Grimsrud, Anne 
Braastad Lie, Svein Løken, Ingrid Olaug Mork, Lars Høvren). 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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128/22   
ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
 

2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-
jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

 
3. Låneopptak 

a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 millioner 
kroner i 2023. 

b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområdene 
på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 

c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner kroner 
i 2023. 

d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne ende-
lige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning av 
rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne låne-
dokumenter. 

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksisterende 
lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 
henhold til kommunelovens § 14-18. 

 
4. Eiendomsskatt 

a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 
kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2023 be-
nyttes 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 fire syvendedeler i 2023. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, 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 stiftel-
ser/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 
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under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 
fritaket. 

e. Eiendomsskatt 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 2023 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 

 
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 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering 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 2023. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til justering 

av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2023. 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom tjen-

esteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentraladmini-
strasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i tertial-
rapportering.  

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

uerholdelige. 
 

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

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 
3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023).  
 

Behandling: 
Oppdateringen av KST-sak 128/22 med to høringsinnspill som er innkommet etter utsending 
er lagt til saken og sendt til kommunestyrets medlemmer 05.12.2022: 
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- Høringsinnspill fra NITO, Akademikerforbundet, Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet 

- Høringsinnspill fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp): Endringsforslag fra Øyer SV og Øyer SP: 
Økninger     
     
Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Mosjordet bhg overtid 35 000 35 000 35 000 35 000 
Vidarheim bhg overtid 100 000 100 000 100 000 100 000 
Pedagogisk stilling fremedspråklige 
barn  260 000 570 000 570 000 570 000 
Aurvoll sfo 5 000 5 000 5 000 5 000 
Solvang sfo  20 000 20 000 20 000 20 000 
Solvang pedagogstilling, naturlig 
avgang  350 000 800 000 800 000 800 000 
Solvang b-u arbeider, 89%  225 000 450 000 450 000 450 000 
Kulturskolen driftsnedtak 58 000 58 000 58 000 58 000 
Ungdomsarbeid 20 000 20 000 20 000 20 000 
Kulturmidler 116 000 116 000 116 000 116 000 
Kjøkken helsehuset 550 000 550 000 550 000 550 000 
Sum økninger 1 739 000 2 724 000 2 724 000 2 724 000 

     
     
Inndekning     
     
  2023 2024 2025 2026 
Folkevalgte -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
Innsparing omstilling og fornying -600 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av integreringsfond -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av disposisjonsfond 0 -74 000 -74 000 -74 000 
Reduserte energikostnader -539 000 -550 000 -550 000 -550 000 
Sum -1 739 000 -2 724 000 -2 724 000 -2 724 000 
 

 
• Kommunestyret vil understreke nødvendigheten av medarbeider- og 

brukerundersøkelser, og ber kommunedirektøren om å sørge for at dette blir 
tilfredsstillende for både ansatte og brukere. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak for å se på mulighetene for og 
kostnadene på flere barnehageopptak eller kontinuerlig opptak. Saken legges fram for 
kommunestyret februar 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om fådelt skole på Aurvoll som 
legges fram for kommunestyret i april 2023. 
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• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak med mål om å etablere et 
landbruksfond, herunder også se på muligheten for å tilpasse retningslinjene i 
eksisterende næringsfond. Saken legges fram for kommunestyret i april 2023. 

 
Inger Synnøve Bratt (Ap): Forslag fra Øyer Ap/Øyer: 
Psykologstillingen skal ikke reduseres. 
Driftnedtaket på ungdomsarbeid bortfaller 
 
Midlene tas fra rammetilskuddet som er økt med 646.000 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Inger Synnøve Bratt (Ap): Forslag fra Øyer Ap/Øyer: 
Tidligere forslag erstattes med: 
Økninger: 
Ungdomsarbeidet    kr  20.000 
Psykologstilling    kr 460.000 
      kr 480.000 
Inndekning: 
Folkevalgte     kr 100.000 
Innsparing  omstilling og fornying  kr 380.000 
      kr 480.000 
 
Roar Øien (H): Forslag fra Øyer H: 
Det legges opp til en økning på gebyrer fra 3% - 246%. 
- Forsvarer kvaliteten i tjenestene prisstigningen? 
- Leveres det effektivt og med en forsvarlig ressursbruk? 
- Hvordan ligger våre gebyrer ift våre naboer? 
 
har vi noe måltall å styre etter? 
 
Ber om at det utarbeides en benchmark på tidsbruk/ kostnad på tjenester. 
 
Hva er gjennomsnittlig tidsbruk de siste 2 årene på f. Eks: 
- Plansaker 
- Byggesaker 
- Søknader næringsfond 
- Bevillingssaker 
- Responstid forøvrig 
 
Det bes at dette utredes og legges fram for kommunestyret innen mars 2023. 
 
Svein Løken (Sp): Tilleggsforslag fra Øyer Sp – uttalelse om strømpris: 
Ta tilbake kontrollen på strømprisen 
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Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske kostnadene på 
å produsere kraft. Dette bl.a  fordi Norge har tilsluttet seg det europeiske energisamarbeidet. 
Øyer Kommunestyre ber Stortinget ta tilbake kontrollen med strømprisen i Norge.  
 
 
Avstemming endringsforslag: 
Øyer Sp/Øyer SV og Øyer Ap/Øyer H: 
Tiltak/Økning ungdomsarbeid med 20.000 ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap/Øyer H: 
Økning Psykologstilling med 460.000 falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 
2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV: 
Øvrige tiltak i tabell ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV: 
Kulepunkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 4 ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer H: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp: 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling punkt 1- 13 med vedtatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
 

2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-
jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

 
3. Låneopptak 

a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 million-
er kroner i 2023. 

b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområd-
ene på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 

c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner 
kroner i 2023. 

d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne 
endelige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning 
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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 slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
       godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle        

                           eksisterende lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 
f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2023 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 fire syvendedeler i 2023. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, 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 stiftel-
ser/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. 

e. Eiendomsskatt 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 2023 i 

samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 
 

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 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 
 

8. Integreringstilskudd 
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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 2023. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til 

justering av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og 
prisvekst i 2023. 

c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom 
tjenesteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentral-
administrasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i 
tertialrapportering.  
 

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

 
11. Godtgjørelse 

Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
 

12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 

 
13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 

3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023). 

Endringer: 
 
Økninger     
     
Tiltak 2023 2024 2025 2026 
Mosjordet bhg overtid 35 000 35 000 35 000 35 000 
Vidarheim bhg overtid 100 000 100 000 100 000 100 000 
Pedagogisk stilling fremedspråklige 
barn  260 000 570 000 570 000 570 000 
Aurvoll sfo 5 000 5 000 5 000 5 000 
Solvang sfo  20 000 20 000 20 000 20 000 
Solvang pedagogstilling, naturlig 
avgang  350 000 800 000 800 000 800 000 
Solvang b-u arbeider, 89%  225 000 450 000 450 000 450 000 
Kulturskolen driftsnedtak 58 000 58 000 58 000 58 000 
Ungdomsarbeid 20 000 20 000 20 000 20 000 
Kulturmidler 116 000 116 000 116 000 116 000 
Kjøkken helsehuset 550 000 550 000 550 000 550 000 
Sum økninger 1 739 000 2 724 000 2 724 000 2 724 000 
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Inndekning     
     
  2023 2024 2025 2026 
Folkevalgte -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 
Innsparing omstilling og fornying -600 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av integreringsfond -500 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 
Bruk av disposisjonsfond 0 -74 000 -74 000 -74 000 
Reduserte energikostnader -539 000 -550 000 -550 000 -550 000 
Sum -1 739 000 -2 724 000 -2 724 000 -2 724 000 
 

 
• Kommunestyret vil understreke nødvendigheten av medarbeider- og 

brukerundersøkelser, og ber kommunedirektøren om å sørge for at dette blir 
tilfredsstillende for både ansatte og brukere. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak for å se på mulighetene for og 
kostnadene på flere barnehageopptak eller kontinuerlig opptak. Saken legges fram for 
kommunestyret februar 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om fådelt skole på Aurvoll som 
legges fram for kommunestyret i april 2023. 

• Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak med mål om å etablere et 
landbruksfond, herunder også se på muligheten for å tilpasse retningslinjene i 
eksisterende næringsfond. Saken legges fram for kommunestyret i april 2023. 

 
Det legges opp til en økning på gebyrer fra 3% - 246%. 
- Forsvarer kvaliteten i tjenestene prisstigningen? 
- Leveres det effektivt og med en forsvarlig ressursbruk? 
- Hvordan ligger våre gebyrer ift våre naboer? 
 
har vi noe måltall å styre etter? 
 
Ber om at det utarbeides en benchmark på tidsbruk/ kostnad på tjenester. 
 
Hva er gjennomsnittlig tidsbruk de siste 2 årene på f. Eks: 
- Plansaker 
- Byggesaker 
- Søknader næringsfond 
- Bevillingssaker 
- Responstid forøvrig 
 
Det bes at dette utredes og legges fram for kommunestyret innen mars 2023. 
 
 
 
Ta tilbake kontrollen på strømprisen 
Prisen i Norge på elektrisk kraft har de siste årene blitt løsrevet fra de faktiske kostnadene på 
å produsere kraft. Dette bl.a  fordi Norge har tilsluttet seg det europeiske energisamarbeidet. 
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Øyer Kommunestyre ber Stortinget ta tilbake kontrollen med strømprisen i Norge.  
 
 
129/22   
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2022 - PERIODISERING MELLOM ÅR   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjett 2022 som det framgår av 
tabellen i saksframlegget. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjett 2022 som det framgår av 
tabellen i saksframlegget. 
 
 
130/22   
SKALLSIKRINGSTILTAK ØYER UNGDOMSSKOLE - BEVILGNING   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret bevilger 700 000 kroner til å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole. Investeringstiltaket finansieres ved å omdisponere midler fra 
investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret bevilger 700 000 kroner til å gjennomføre skallsikring av bygningsmassen 
ved Øyer ungdomsskole. Investeringstiltaket finansieres ved å omdisponere midler fra 
investeringsprosjekt 007311 Støyskjerm Skriua.  
 
 
131/22   
NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å avgi høringssvar fra Øyer kommune til forslag 
om nytt inntektssystem for kommunene.   
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret delegerer til formannskapet å avgi høringssvar fra Øyer kommune til forslag 
om nytt inntektssystem for kommunene.   
 
 
132/22   
FORSLAG TIL STIPENDORDNING I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar stipendordningen slik den er skissert i saken. 
2. Kommunestyret vedtar at stipendordningen innarbeides som et av flere tiltak i 

kommende kompetanseplan i 2023. 
3. Kommunestyret vedtar at stipendordningen lyses ut første gang i januar 2023, for 

sykepleiere og vernepleiere. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar stipendordningen slik den er skissert i saken. 
2. Kommunestyret vedtar at stipendordningen innarbeides som et av flere tiltak i 

kommende kompetanseplan i 2023. 
3. Kommunestyret vedtar at stipendordningen lyses ut første gang i januar 2023, for 

sykepleiere og vernepleiere. 

 
 
133/22   
ORGANISERING AV LILLEHAMMER REGION BRANNVESEN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 
reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. Nemnden velger selv leder og 
nestleder. Fra Øyer kommunestyre velges i inneværende kommunestyreperiode:  
1. Marthe Lang-Ree 
2. Gudbrand Sletten 

4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 
5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 

endringer. 
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6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 
 
Behandling: 
Øyer kommune har i etterkant av formannskapsmøtet blitt bedt om å velge personlige 
vararepresentanter til nemnda. Ordfører har i e-post 06.12.2022 bedt gruppelederne komme 
med forslag til vararepresentanter. 
 
Punkt 3 valg av vararepresentanter: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet forslag til vararepresentant fra posisjonen: Svein Løken (Sp) 
Dag Norvald Hansen (Ap) fremmet forslag til vararepresentant fra opposisjonen: Dag Norvald 
Hansen (Ap). 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med tillegg av forslag til vararepresentanter ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Interkommunalt brannvernsamarbeid i Lillehammerregionen organiseres etter 
kommuneloven § 20-3 som vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemd fra 
01.01.2023.  

2. Lillehammer kommune er vertskommune i samarbeidet. Brannvernsamarbeidet 
reguleres av en samarbeidsavtale som inneholder alle vesentlige forhold i 
samarbeidet. Vedlagte samarbeidsavtale vedtas. 

3. Deltakerkommunene oppretter en felles, folkevalgt nemnd. Nemden skal bestå av to 
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. Nemnden velger selv leder og 
nestleder. Fra Øyer kommunestyre velges i inneværende kommunestyreperiode:  
Representanter:     Personlige vararepresentanter: 
1.Marthe Lang-Ree     Svein Løken 
2.Gudbrand Sletten     Dag Norvald Hansen   

4. Navnet Lillehammer region brannvesen beholdes uendret i ny organisasjonsmodell. 
5. Deltakerkommunenes driftsutgifter forblir uendret fra forrige avtale inntil det vedtas 

endringer. 
6. Det forutsettes at deltakerkommunene fatter likelydende vedtak. 

 
 
134/22   
PROLONGERING AV SAMARBEIDSAVTALE SYKEHUSET INNLANDET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar prolongering av dagens samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet 
frem til 28.03.2024. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Øyer kommune vedtar prolongering av dagens samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet 
frem til 28.03.2024. 
 
 
135/22   
HELSEVAKTEN  INTERKOMMUNALT VERTSKOMMUNESAMARBEID RESPONSSENTER 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet etableres 
mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer kommune som 
samarbeidskommune. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren i Øyer fullmakt til å delegere sin styringsrett 
over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet etableres 
mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Øyer kommune som 
samarbeidskommune. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren i Øyer fullmakt til å delegere sin styringsrett 
over helsevakten/responssenteret (og de ansatte der) til kommunedirektøren i 
Fredrikstad kommune (vertskommunen). 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid med Fredrikstad kommune ved Fredrikstad 
helsevakt/responssenter. 

 
 
136/22   
TILDELING HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  TILDELINGSKRITERIER 2022 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for at 

kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 



 
  

 Side 17 av 24 

3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 
allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 

 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar nye tildelingskriterier for Øyer kommune i hht helse- og 

omsorgstjenesteloven 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for at 

kriteriene til enhver tid samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. 
3. Kommunestyret vedtar at tildelingskriteriene trer i kraft umiddelbart for nye vedtak. For 

allerede løpende vedtak trer nye kriterier i kraft fra den datoen vedtaket blir endret. 

 
 
137/22   
TILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2022   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2022 til etterretning. 
 
 
138/22   
EVALUERING AV POLITIKERLØSNING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365, 

inkludert Teams blir prioritert. Kommunedirektøren får ansvar for å sette opp en plan 
for ferdigstilling av ROS analyse og retningslinjer for bruk av Office 365 inkludert 
Teams.  

3. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 
plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

4. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

5. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 
kommunene for punkt 3. og 4.  
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Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) stilte spørsmål om sin habilitet. Nisveta Tiro er ansatt i Gausdal kommune 
ved politisk sekretariat. Nisveta Tiro fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Nisveta Tiro 
erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 11.10, 2.ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens presisering til punkt 2 i kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Digitaliseringsstyret har allerede vedtatt dette og punktet tas ut i behandlingen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt med 20 
medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at det iverksettes en anskaffelsesprosess for eventuelt få på 

plass en ny politikerløsning for gjennomføring av digitale møter. Ny løsning 
forutsettes å være på plass innen ny kommunestyreperiode fra 2023.  

3. Eventuelle merkostnader utover allerede vedtatt ramme for politikerløsning i 2023, 
må legges fram for kommunestyret i egen sak, før eventuelt valg av ny 
politikerløsning blir gjort. 

4. For eventuelt valg av ny felles politikerløsning betinger det likelydende vedtak i 3:1 
kommunene for punkt 3. og 4.  

 
Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
 
139/22   
PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ADFERDSPROBLEMER  JFR 
BARNEVERNLOVEN 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  
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140/22   
PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA  SLUTTBEHANDLING 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser 
datert 31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Reguleringsforslaget regulerer bort deler 
av hovedløypa for langrenn forbi Pellestova, denne driftes av Øyer turskiløyper hvor Stein 
Plukkerud er nestleder i styret. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at 
Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a (part i saken). 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser 
datert 31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
141/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR HAUGAN VEST 2 - 
 
Saken ble behandlet i kommunestyret 27.10.2022, sak 113/22. 
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142/22   
G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 

 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 

 
 
143/22   
G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken 

om konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken 

om konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
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144/22   
G/BNR 142/3 I ØYER KOMMUNE - SVAR PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommunestyre innvilger konsesjon til Birgit Wasrud på erverv av g/bnr 142/3 i 
Øyer kommune. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad 
om konsesjon på inntil 172 daa fra eiendommen g/bnr 142/3 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 130/3 m.fl.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 130/3.   

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Svein Løken (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Svein Løken har vært veileder for søker i 
prosessen. Svein Løken fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Svein Løken erklæres 
inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunestyre innvilger konsesjon til Birgit Wasrud på erverv av g/bnr 142/3 i 
Øyer kommune. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad 
om konsesjon på inntil 172 daa fra eiendommen g/bnr 142/3 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 130/3 m.fl.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 130/3.   

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
Svein Løken tiltrådte. 
 
 
 



 
  

 Side 22 av 24 

145/22   
BIBLIOTEKPLAN 2023-2028   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar Bibliotekplan 2023-2028 med tiltaksplan som rulleres årlig. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Mona S Svegården (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Mona S Svegården er ansatt som 
leder i Frivilligsentralen. Mona S Svegården fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at 
Mona S Svegården erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Bibliotekplan 2023-2028 med tiltaksplan som rulleres årlig. 
 
Mona S Svegården tiltrådte. 
 
 
146/22   
VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD 2021-
2024   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Som nytt varamedlem for Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-
2024 velges Inger Johanne Storengen. 

2. Vedtakets punkt 1 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og 
Gausdal også vedtar dette punktet.  

 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) stilte spørsmål om sin habilitet da hun som ansatt i Gausdal kommune har 
deltatt i utarbeidelse av felles saksfremlegg. Nisveta Tiro fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at Nisveta Tiro erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 11.10, 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Som nytt varamedlem for Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-
2024 velges Inger Johanne Storengen. 
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2. Vedtakets punkt 1 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og 
Gausdal også vedtar dette punktet.  

 
Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
 
147/22   
FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I 
ØYER KOMMUNE FOR 2023   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2023 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen orienterte. 
 
Avstemming: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2023 til orientering. 
 
 
148/22   
ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2023 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Møteplan 2023 – Politiske utvalg i Øyer kommune tas til orientering. 
 
Behandling: 
Dag Norvald Hansen (Ap): Forslag fra Øyer Ap: 
Flytter mai møte til november. 
Blir for langt opphold fra oktober til desember, noe som medfører mange saker i desember.  
Desember møtet bør forbeholdes budsjett. 
 
Ordføreren foreslo at kommunestyremøtet den 25. mai beholdes og at det settes opp et 
kommunestyremøte den 23. november. Møteplanen for 2023 revideres. 
 
Avstemming: 
Møteplan 2023 tas til orientering med tillegg av ordførerens forslag til revidering ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Møteplan 2023 – Politiske utvalg i Øyer kommune tas til orientering og revideres. 
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149/22   
REFERATER - KST 08.12.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


