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Møtet ble direktesendt og publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
 
Kl 08.30 – 09.30 Videofremvisning:  
Et samfunn i endring – konsekvenser for kommuneøkonomien i Gudbrandsdalen v/Håvard 
Moe, seniorrådgiver, KS-konsulent. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

• Åpenhetsundersøkelsen – kommunestyret ble i kommunestyret den 21.10.2021 
invitert til å sende inn spørsmål til undersøkelsen. Det har ikke kommet spørsmål. 

 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli og kommunedirektør Åsmund Sandvik: 

• Covid-19 – status Øyer kommune og nasjonalt. 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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126/21   
ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

sjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 millioner 

kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområd-

ene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp 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 slå sammen 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 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 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §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 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, 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 
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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.  

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 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

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 2022. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2022. 

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). 

 
Endringer: 

1. Satsing på bredbåndsutbygging opprettholdes og det settes av 760 000 kroner hvert 
år i økonomiperioden 2022-2025 for å sikre egenandel til bredbåndsmidler fra 
fylkeskommunen. 

2. Pedagogstilling ved Aurvoll skole opprettholdes og det bevilges 375 000 kroner i 2022 
og 750 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år. 

3. 2 pedagogstillinger ved Solvang skole opprettholdes og det bevilges 574 000 kroner i 
2022 og 1 375 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år.  

4. Økte kostnader i 2022 finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i 
2022 med 1 709 000 kroner. Det forventes at prosesser med fornying og omstilling 
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gjennom 2022 vil bidra til en innsparing i drift slik at kommunen kan opprettholde mål 
om avsetning til disp. fond i hht KD sitt forslag i årene 2023-2025.  

5. Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og pårørende innen rus og 
psykiatri. 

Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet endringsforslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Punkt 3 låneopptak 
Punkt 3 b kommunestyret utsetter å godkjenne låneopptak til selvkostområdet på Vann og 
avløp inntil hovedplan for Vann og avløp er behandlet.  
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet tilleggsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
6.Det gis et økt årlig tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for å nedbetale lån med  
kr. 52 000 i planperioden 2022-2025. Økt kostnad finansieres ved redusert avsetning til 
disposisjonsfond. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Utsette avstemmingen i sak 126/21 til etter sak 130/21.  Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling unntatt pkt 3 b ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling til pkt 3 b og Øyer Ap/Øyer H 
sitt endringsforslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 
9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
Øyer Sp/Øyer SV sitt tilleggsforslag til nytt pkt 6 ble vedtatt med 19 stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 
H, 5 Ap – Lisa Kramprud, Erling Broen, Arne Skogli, Gudbrand Sletten, Hilde M 
Strangstadstuen) mot 2 stemmer (Ap – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt). 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet følgende omforente forslag som tilleggspunkt til sak 126/21: 

• Det opprettes et inkluderingsfond. 
• Det bestilles en sak til formannskapet 14. des. 2021 hvor det tas stilling til påfyll av 

inkluderingsfondet. 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2022-2025. 
2. Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av bud-

sjettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 8,4 millioner 

kroner i 2022. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområd-

ene på inntil 49,7 millioner kroner i 2022. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 10,0 millioner 

kroner i 2022. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp 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 slå sammen 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 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 
2022 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendoms-
skatteloven §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 2022. 

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2022, 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. 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 2022 i 
samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2022. 

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 2022. 
b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 4,4 millioner kroner til juster-

ing av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 
2022. 

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). 

Endringer: 
1. Satsing på bredbåndsutbygging opprettholdes og det settes av 760 000 kroner hvert 

år i økonomiperioden 2022-2025 for å sikre egenandel til bredbåndsmidler fra 
fylkeskommunen. 

2. Pedagogstilling ved Aurvoll skole opprettholdes og det bevilges 375 000 kroner i 2022 
og 750 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år. 

3. 2 pedagogstillinger ved Solvang skole opprettholdes og det bevilges 574 000 kroner i 
2022 og 1 375 000 kroner i 2023. Det tas en ny vurdering av behovet etter 2 år.  

4. Økte kostnader i 2022 finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond i 
2022 med 1 709 000 kroner. Det forventes at prosesser med fornying og omstilling 
gjennom 2022 vil bidra til en innsparing i drift slik at kommunen kan opprettholde mål 
om avsetning til disp. fond i hht KD sitt forslag i årene 2023-2025.  

5. Kommunedirektør bes utrede lavterskeltilbud for ungdom og pårørende innen rus og 
psykiatri. 
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6. Det gis et økt årlig tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for å nedbetale lån med kr. 
52 000 i planperioden 2022-2025. Økt kostnad finansieres ved redusert avsetning til 
disposisjonsfond. 

 

• Det opprettes et inkluderingsfond. 
• Det bestilles en sak til formannskapet 14. des. 2021 hvor det tas stilling til påfyll av 

inkluderingsfondet. 
 
 
127/21   
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av 
tabellen i saksframlegget.  

2. Kommunestyret vedtar bruk av ubundet investeringsfond på kr 1 935 452 som 
finansiering av egenkapitalinnskudd KLP for 2020 og 2021. 

 
 
128/21   
ØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER   
 
Formannskapets innstilling: 
Fratrekket i regninga til Øyer -Tretten skolekorps på kr 90.000 pr år videreføres til våren 
2022. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Fratrekket i regninga til Øyer -Tretten skolekorps på kr 90.000 pr år videreføres til våren 
2022. 
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129/21   
MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune miljøsertifiseres i henhold til vedlagte 
fremdriftsplan.  

2. Det bevilges kr 210 000 fra disposisjonsfond til utgifter i 2022.  
3. Årlige driftskostnader innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 

 
Behandling: 
Arne Skogli (Ap) viste til pkt 1 i KST-sak 5/21, møte 28.01.2021: «Øyer kommune skal 
iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på Tingberg innen 1.mai 2021». 
Han stilte spørsmål om Øyer beholder merket som bærekraftig reisemål når dette ikke ble 
igangsatt innen 1.mai 2021. Kommunedirektøren vil komme tilbake med svar som føres i 
protokollen. 
Svar fra kommunedirektøren: «Øyer beholder merket som bærekraftig reisemål selv om 
arbeidet med miljøsertifisering ikke ble igangsatt innen 1.mai 2021».  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune miljøsertifiseres i henhold til vedlagte 
fremdriftsplan.  

2. Det bevilges kr 210 000 fra disposisjonsfond til utgifter i 2022.  
3. Årlige driftskostnader innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 

 
 
130/21   
MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP  
INVESTERINGSPROSJEKT 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre: 
I tillegg til trygghet omkring brann må også tryggheten til beboerne på Bakketun for 
øvrig ivaretas på en tilfredsstillende måte før nattevaktordning fjernes. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Øyer Ap/Øyer H ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 3 218 500 til sprinkling av 1988-bygget ved 
Bakketun bosenter. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
 
I tillegg til trygghet omkring brann må også tryggheten til beboerne på Bakketun for 
øvrig ivaretas på en tilfredsstillende måte før nattevaktordning fjernes. 
 
 
131/21   
FRAMTIDENS HELSETJENESTER - UTVIKLING OG FRAMDRIFT   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet innen helse- og omsorgstjenestene 
til orientering, med de endringer som ble foreslått i Tjenesteutvalgets møte 30.11.21. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar framdriftsplan for utredningsarbeidet innen helse- og omsorgstjenestene 
til orientering, med de endringer som ble foreslått i Tjenesteutvalgets møte 30.11.21. 
 
 
132/21   
ØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING   
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
  
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi, merket KD 02.08.2021. 
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133/21   
HØRINGSUTTALELSE TIL NY OPPLÆRINGSLOV FRA ØYER KOMMUNE   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen fra Øyer kommune, med følgende endring: 
Første setning i andre avsnitt under "Skolemiljø og fysisk inngripen" endres fra "Øyer 
kommune støtter ikke en videreføring av at statsforvalteren i håndhevingsordningen skal 
fatte vedtak om hva skolene skal gjøre" til "Statsforvalteren bør ha hjemmel til å fatte vedtak 
om at skolen skal sette inn tiltak, men ikke fatte vedtak om hvilke tiltak."  

 
Behandling: 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SV: 
Forslag om å stryke følgende avsnitt: 
Skoledemokrati 
Øyer kommune støtter ikke lovreguleringen som omhandler organisering av 
skoledemokratiet. Vi mener det er mer hensiktsmessig med regler om skoledemokrati, og at 
kommunen selv kan fastsette hvordan de vil sikre medvirkning fra elever og foreldre. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling og Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelsen fra Øyer kommune, med følgende endring: 
Første setning i andre avsnitt under "Skolemiljø og fysisk inngripen" endres fra "Øyer 
kommune støtter ikke en videreføring av at statsforvalteren i håndhevingsordningen skal 
fatte vedtak om hva skolene skal gjøre" til "Statsforvalteren bør ha hjemmel til å fatte vedtak 
om at skolen skal sette inn tiltak, men ikke fatte vedtak om hvilke tiltak."  

Avsnitt om Skoledemokrati strykes: 
Øyer kommune støtter ikke lovreguleringen som omhandler organisering av 
skoledemokratiet. Vi mener det er mer hensiktsmessig med regler om skoledemokrati, og at 
kommunen selv kan fastsette hvordan de vil sikre medvirkning fra elever og foreldre. 
 
 
134/21   
FRIVILLIGHETENS ÅR 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar orienteringen om Frivillighetens år 2022 til etterretning. 
 
Behandling: 
Mona S Svegården (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som leder i Øyer-Tretten 
Frivilligsentral. Hun har ikke vært aktivt med i arbeidet med saksfremlegget. Mona S 
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Svegården fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Brit K Lundgård fremmet følgende forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Det bevilges kr.100.000,-til gjennomføring av handlingsplanen slik den er fremlagt i saken. 
Bevilgningen tas fra Disposisjonsfondet.  
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt forslag falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 11 stemmer (9 Sp, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar orienteringen om Frivillighetens år 2022 til etterretning. 
 
Mona S Svegården tiltrådte. 
 
 
135/21   
ÅRSPLAN INKL. MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2022   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen orienterte. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2022 til orientering. 
 
 
136/21   
ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2022 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Møteplan 2022 – Politiske utvalg i Øyer kommune er tatt til orientering. 
 
Behandling: 
Innspill til møteplan 2022: 
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Fra Brit K Lundgård (Ap): Partssammensatt utvalg sine møter legges til samme dag som 
formannskapet der det er mulig. 
Fra Marthe Lang-Ree (Sp): Det settes opp 4 møter for Rådgivende organ i stedsnavnsaker i 
2022. 
Fra Anne Braastad Lie (Sp): Møtene i rådene som er satt opp i januar bør flyttes til februar. 
 
Innspillene følges opp. Revidert Møteplan 2022 legges frem i kommunestyret den 
27.01.2022. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Møteplan 2022 – Politiske utvalg i Øyer kommune er tatt til orientering. 
 
 
137/21   
KLAGE PÅ VEDTAK OM OPSJONSAVTALE - KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL 
ARENA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse 
jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.  

• Samtlige frister gitt i opsjonsavtalen begynner å løpe fra det tidspunktet avgjørelsen 
er endelig behandlet av klageinstansen.   

 
Behandling: 
Anne Aronsveen (H) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i Sentrumsgården AS. Anne 
Aronsveen fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres habil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Anne Aronsveen 
tiltrådte. 
 
Stein Plukkerud (Sp) har stilt spørsmål om sin habilitet. Vestsiden Invest AS var en av eierne 
av Hafjell Arena AS. Eierposten er solgt og selskapet har ikke lenger interesser i prosjektet, 
men han mener han er inhabil i saken grunnet allmenhetens oppfatning av upartiskhet. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han er inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Roar Øien (H) har stilt spørsmål om sin habilitet. Eierposten i selskapet Vestsiden Invest AS, 
hvor Øien er ansatt, er solgt, men selskapet står fortsatt som eier av posten da offentlige 
registre ikke er oppdatert. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han er 
inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
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Vedtak: 

• Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse 
jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.  

• Samtlige frister gitt i opsjonsavtalen begynner å løpe fra det tidspunktet avgjørelsen 
er endelig behandlet av klageinstansen.   

 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. 
 
 
138/21   
REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer som er vist ved sluttbehandling.  
 
Behandling: 
I plan- og miljøutvalgets behandling av saken i møte 07.12.2021 ble det bedt om at 
«avklaringer til bestemmelsenes pkt 7.5 må være på plass før kommunestyrets behandling».  
 
Kommunedirektørens endring pkt 7.5: 
7.5  
Utbygging av VA-nett innenfor planområdet i hht helhetlig plan, må være gjennomført før 
fritidsboliger (innenfor planområdet) kan tas i bruk. Helhetlig VA-plan skal godkjennes av 
Øyer kommune.  
 
Tillatelse til tiltak i planområdet kan bli gitt trinnvis i tråd med føringer i nevnte helhetlige 
plan for VA.  
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen hvert 
delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med kommunedirektørens endring pkt 7.5 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer som er vist ved sluttbehandling.  
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139/21   
GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON   
SØKERE: SOLVÅR AUSTLID OG HÅKON HEGSTAD HANSVEEN 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår Austlid 
og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen Kråbølstugua g/bnr 
58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse og 
bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

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

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår Austlid 
og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen Kråbølstugua g/bnr 
58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse og 
bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 
 
140/21   
G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  
SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda 
Kamilla Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 43/8, 
43/33 og 155/1/474 i Øyer kommune. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter 
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og 
bebor den i minimum fem (5) år fra registrering av bosted. 

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

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda 
Kamilla Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 43/8, 
43/33 og 155/1/474 i Øyer kommune. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter 
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og 
bebor den i minimum fem (5) år fra registrering av bosted. 

 
 
141/21   
SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE 
SØKER: DAVID KALLESTAD   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på 
erverv av areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen 
Bårdseng g/bnr 61/1 som tilleggsareal.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr 
62/1 og g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.  
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på 
erverv av areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen 
Bårdseng g/bnr 61/1 som tilleggsareal.  
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr 
62/1 og g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.  
 
 
142/21   
REFERATER - KST 09.12.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Vedlegg 2: OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN " PSYKOSOSIALT 
SKOLEMILJØ I ØYER" - STATUS FOR ARBEIDET  
I kulepunkt 1 og 2 står det «skal vurdere» i stedet for «skal» som ble vedtatt i KST-sak 38/21, 
25.03.2021. Her er feil i protokollen som vil bli rettet. 
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Vedlegg 4: STATSFORVALTERENS VURDERING AV ØYER KOMMUNE - 2021 
Hvordan følges arbeidet med Oppvekstprofilen til Øyer opp. Kommunestyret ber om en 
orientering. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. Merknadene til vedlegg 2 og 4 følges opp. 
 
 
 
 


