
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 13.12.2018 Tid: 18:00 – 21:45 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic Forfall 
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Håkon Løken  
Varamedlem 
Varamedlem 

John Berge 
Anne Braastad Lie 

 

 
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Leder Styring og kontroll Eli Eriksrud førte protokollen. 
Leder for Økonomi Anne H Jorde møtte under sak 113/18 og 114/18. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista: 
Ordfører fremmet forslag om at sak 124/18 – Høring ny fjellov føyes til sakslisten. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Finn Brekke (AP) etterlyste sak om Innkjøpsreglement som skulle til behandling innen 
utgangen av 2018.  

I sak 98/18 i Kommunestyremøtet 25.10.2018 vedtok kommunestyret Innkjøpsstrategien.  
Innkjøpsstrategien skal følges opp med et innkjøpsreglement.  I saksutredningen fremgår det 
flere steder at: «Rådmannen vil legge fram innkjøpsreglement og -rutiner til politisk 
behandling innen utgangen av 2018.» 

Rådmannen forespeilte nå at saken kommer til behandling i mars 2019, da det må skje en 
forankring hos de nye enhetslederne som skal foreta innkjøp.   

Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra kommunestyret 29.11.2018. 
 
Orienteringer: 
Kl 18.00-18.30 Innlandet politidistrikt v/Fedza Rizvic – Avtale om politiråd og politikontakt. 
 
 
Orienteringer ved ordfører Brit K. Lundgård: 

- Møte om ny fjellov på Stavsplassen 
- Orientering om jordskifteretten 22.01.2019 
- Representantskapsmøte i Glør 12.12.2018. Hove og Gunnerud til kommunestyret 

sannsynligvis i februar 
- Representantskapsmøte i Innlandet revisjon 17.12.2018 
- Styringsgruppemøte Mjøsbyen: Høring januar/februar 
- Kommunestyret 2018: 124 saker fordelt på 11 møter 
- IMDI – Øyer kommune anmodes om å bosette 12 fra 2019 

 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

112/18 18/2649     
  SAMARBEIDSAVTALER MELLOM INNLANDET POLITIDISTRIKT OG 

ØYER KOMMUNE  
  

 
113/18 18/2544     
  ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2018    
 
114/18 18/2595     
  JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING 

MELLOM ÅR  
  

 
115/18 18/2618     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019    
 
116/18 18/2323     
  EIERMELDING 2018    
 
117/18 18/2483     
  FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - 

UTREDNINGSOPPDRAG  
  

 
118/18 18/2591     
  MUSDALSÆTER HYTTEGREND - AVTALE OM 

JUSTERINGRETT/JUSTERINGPLIKT FOR PÅLØPTE MVA-UTGIFTER  
  

 
119/18 13/80     
  SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL 

SKIANLEGG  - MOSETERTOPPEN  
  

 
120/18 18/911     
  FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN 

REGPL 158 A - STEINMYRHAUGEN 
  

 
121/18 18/2596     
  BOLIGFELT TRODAL - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT    
 
122/18 18/2511     
  25 ÅR ETTER OL/PL SØKNAD OM STØTTE 
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123/18 18/2652     
  MØTEPLAN 2019    
 
124/18 18/2728     
  SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS 

HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 5 av 14

 
112/18   
SAMARBEIDSAVTALER MELLOM INNLANDET POLITIDISTRIKT OG ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 
Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalene med Innlandet politidistrikt.  
  
Behandling: 
Politikontakt for Øyer/Gausdal Fedza Rizvic orienterte om arbeidet med Nærpolitireformen, 
samt arbeidet knyttet til avtaleutkastene som nå foreligger. Politiet forsikret om at en 
hovedoppgave er å forebygge og ivareta tryggheten i samfunnet, selv om Øyer 
Lensmannskontor nå er nedlagt.   

Etter orienteringen og svar på spørsmål ble saken tatt opp til behandling. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Ordfører gis fullmakt til å undertegne avtalene med Innlandet politidistrikt.  
 
 
113/18   
ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 3. kvartal til etterretning.  
 
Behandling: 
Leder for Økonomi Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 3. kvartal til etterretning.  
 
 
114/18   
JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING MELLOM ÅR   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i 
saksframlegget.  
 
Behandling: 
Leder for Økonomi Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i 
saksframlegget.  
 
 
115/18   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets Årsplan 2019 var ikke vedlagt. Dette rettes i etterkant. Ordføreren refererte 
hovedinnholdet i årsplanen. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 
 
 
116/18   
EIERMELDING 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes eiermelding 2018. 
2. Kommunestyret vedtar at mal se vedlegg 5 i «Eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019», 

begrenses til følgende selskap i framtidige eiermeldinger:  
 Gudbrandsdal Energi AS 
 Ikomm AS 
 Glør IKS  
 Innlandet revisjon IKS 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om eventuelt salg av kommunens 
aksjer i Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 

 
Endringer i Eiermeldingen: 
Roar Øien (H) – Oppdatering etter budsjettendring for Stavsplassen SA 
Mari Botterud (H) - 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS antall ansatte/antall årsverk 45 rettes til 1(Svein Mundal) 
Innlandet revisjon IKS (IR) svar på spørsmål Kan kommunens eierskap bidra til uheldig 
konkurransevridning endres til Ja 
 
Øyer kommunes eierskap i Hafjell Nasjonalanlegg gjennom Hafjell Idrett AS omtales i 
dokumentet. 
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Behandling: 
Ordføreren orienterte om kommunens indirekte eierskap til Hafjell Nasjonalanlegg AS, 
gjennom Hafjell Idrett AS. 
Ordføreren orienterte om utbetalinger fra diverse andelslag, til sammen kr 6.493,- i 2018. 
 
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Eidsiva Energi AS føyes til i punkt 2». 
Ole Hageløkkens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes eiermelding 2018. 
2. Kommunestyret vedtar at mal se vedlegg 5 i «Eierpolitikk Øyer kommune 2016 – 2019», 

begrenses til følgende selskap i framtidige eiermeldinger:  
 Gudbrandsdal Energi AS 
 Ikomm AS 
 Glør IKS  
 Innlandet revisjon IKS 
 Eidsiva Energi AS 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om eventuelt salg av kommunens 
aksjer i Gudbrandsdal Industrier AS (GIAX). 

 
Endringer i Eiermeldingen: 
Roar Øien (H) – Oppdatering etter budsjettendring for Stavsplassen SA 
Mari Botterud (H) - 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS antall ansatte/antall årsverk 45 rettes til 1(Svein Mundal) 
Innlandet revisjon IKS (IR) svar på spørsmål Kan kommunens eierskap bidra til uheldig 
konkurransevridning endres til Ja 
 
Øyer kommunes eierskap i Hafjell Nasjonalanlegg gjennom Hafjell Idrett AS omtales i 
dokumentet. 
 
 
117/18   
FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - UTREDNINGSOPPDRAG   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt punkt 

2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen. 
 
2. Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse(ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de 

tre kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På 
samme møte drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som 
skal etableres for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger. 
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3. Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 
barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av 
interkommunalt samarbeid.  
Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og 
oppgaveløsningen for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering 
av fullmakter fra hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for 
etableringsåret og 4 driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige 
rapporteringen samt rutiner for avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene. 

4. Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling. 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
1. Kommunestyret i Øyer støtter mandatet for utredning av felles barnevern med nytt punkt 

2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4 for de tre kommunene i Lillehammer-regionen. 
 
2. Ordfører i Øyer inviterer politisk ledelse(ordfører/varaordfører og opposisjonsleder) i de 

tre kommunene til et felles møte for å gi de politiske rammene for utredningen. På 
samme møte drøftes hvilke arenaer for samarbeid om interkommunale ordninger som 
skal etableres for å styrke interkommunalt samarbeidsordninger.  

 
3. Prosjektet utreder tre løsningsalternativer for samarbeid om oppgaveløsningen i 

barnevernet for de tre kommunene i Lillehammerregion. Prosjektet velger selv hvilke tre 
alternativer som utredes, men det forutsettes at de har forskjellig grad av 
interkommunalt samarbeid.  

Alle de tre alternativene presenterer forslag til organisering, ansvars- og 
oppgaveløsningen for hvert alternativ, opplegget for internkontroll, behov for delegering 
av fullmakter fra hvert kommunestyre i hvert alternativ, budsjett og finansiering for 
etableringsåret og 4 driftsår fremover. Prosjektet skal også beskrive den årlige 
rapporteringen samt rutiner for avviksrapporteringen tilbake til kommunestyrene.   

4. Utredningen legges frem for politisk ledelse i de tre kommunene i august 2019, før felles 
saksfremlegg oversendes kommunestyrene for behandling  
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118/18   
MUSDALSÆTER HYTTEGREND - AVTALE OM JUSTERINGRETT/JUSTERINGPLIKT FOR 
PÅLØPTE MVA-UTGIFTER   
 
Formannskapets innstilling: 
1) Kommunestyret godkjenner at Musdalssæter hyttegrend kompenseres for mva-utgifter i 

forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett som overtas av Øyer kommune. 
Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for justeringrett og justeringsplikt. 

 
2) Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av rådmannen. 
 
Behandling: 
Birgit Wasrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da foreldrene er grunneiere. Birgit Wasrud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres inhabil. Saken er vurdert etter 
kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 1.ledd. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 

 
Vedtak: 
1) Kommunestyret godkjenner at Musdalssæter hyttegrend kompenseres for mva-utgifter i 

forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett som overtas av Øyer kommune. 
Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for justeringrett og justeringsplikt. 

 
2) Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av rådmannen. 
 
Birgit Wasrud tiltrådte. 
 
 
119/18   
SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG  - 
MOSETERTOPPEN   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, datert 14.5.2018. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som daglig leder i Mosetertoppen Hafjell 
AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil. Saken 
er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 1.ledd. Forslaget ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
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Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, datert 14.5.2018. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
120/18   
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN  REGPL 158 A - 
STEINMYRHAUGEN 
 
Planutvalgets innstilling: 
Planprogrammet fastsettes ikke. Utvidelsen bør fremmes ved rullering av KP, slik at det 
vurderes betydningen av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene. 
 
Behandling: 
Anne Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Liesmorka 
utmarkslag.  Anne Braastad Lie fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres 
inhabil. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 1.ledd. Forslaget 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren holdt en innledning. 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Kommunestyret vedtar at saken sendes tilbake til administrasjonen fordi denne saken skal 
behandles i to omganger: 
1.Dispensasjon fra gjeldende kommuneplan behandles først med forslaget om å ta inn en 
utvidelse av gjeldende område med 8-9 dekar. 
 
Etter at denne saken er avgjort, fremmes forslag til revidering av gjeldende reguleringsplan 
for Steinmyrhaugen. 
 
2.Deretter behandles revidering av gjeldende reguleringsplan fra 1993». 
 
Ved alternativ avstemming mellom planutvalgets innstilling og forslaget fra Øyer AP og Øyer 
Høyre ble forslaget fra Øyer AP og Øyer Høyre vedtatt med 15 stemmer (11 AP, 4 H) mot 9 
stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at saken sendes tilbake til administrasjonen fordi denne saken skal 
behandles i to omganger: 
1.Dispensasjon fra gjeldende kommuneplan behandles først med forslaget om å ta inn en 
utvidelse av gjeldende område med 8-9 dekar. 



 
 

 Side 11 av 14

 
Etter at denne saken er avgjort, fremmes forslag til revidering av gjeldende reguleringsplan 
for Steinmyrhaugen. 
 
2.Deretter behandles revidering av gjeldende reguleringsplan fra 1993. 
 
Anne Braastad Lie tiltrådte. 
 
 
121/18   
BOLIGFELT TRODAL - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar at hovedprinsipp om full utbygging av Trodal boligområde inkl. 
tverrforbindelse og flomsikringstiltak gjennomføres. Kommunestyret forventer at det 
arbeides videre med fylkeskommunen slik at de finansierer sitt ansvarsområde. 

 
2. Før arbeider i marka settes i gang må rådmannen kvalitetssikre kostnadsoverslag for 

videre utbygging inkl. flomsikringstiltak, søke å avklare fylkeskommunens deltakelse i 
en ny bru Over Søre Bryhnsåa og på denne bakgrunn legge frem et detaljert budsjett 
for resterende utbygging i Trodal for kommunestyret, til godkjenning i løpet av 1. 
tertial 2019. 

 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Laila Skåden (SP) fremmet følgende omforente forslag fra Øyer SP, Øyer SV og Øyer KrF til 
nytt punkt 3: 
«Det utredes et alternativ om salg av Trodalsprosjektet slik prosjektet ligger i dag». 
 
Ordføreren fremmet forslag om at møtet lukkes i henhold til kommuneloven § 31 5.punkt for 
en orientering om Trodalen fra rådmannen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Møtet lukket. 
 
Steinar Grimsrud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at møtet åpnes. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Møtet åpnet. 
 
Møtet satt. 
Laila Skåden (SP) opprettholder det omforente forslaget til nytt punkt 3 med følgende tillegg: 
«innenfor rammen av gjeldende avtaler». 
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Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer (11 AP, 3 H, 8 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 1 
stemme (H). 
 
Omforent forslag fra Øyer SP, Øyer SV og Øyer KrF til nytt punkt 3 falt med 15 stemmer (11 
AP, 4 H) mot 10 stemmer (8 SP, 1 SV, 1 Krf). 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar at hovedprinsipp om full utbygging av Trodal boligområde inkl. 
tverrforbindelse og flomsikringstiltak gjennomføres. Kommunestyret forventer at det 
arbeides videre med fylkeskommunen slik at de finansierer sitt ansvarsområde. 

 
2. Før arbeider i marka settes i gang må rådmannen kvalitetssikre kostnadsoverslag for 

videre utbygging inkl. flomsikringstiltak, søke å avklare fylkeskommunens deltakelse i 
en ny bru Over Søre Bryhnsåa og på denne bakgrunn legge frem et detaljert budsjett 
for resterende utbygging i Trodal for kommunestyret, til godkjenning i løpet av 1. 
tertial 2019. 

 
 
122/18   
25 ÅR ETTER OL/PL  SØKNAD OM STØTTE 
 
Formannskapets innstilling: 
Søknad om støtte til 25-årsjubileum for OL/PL 1994 innvilges med kr. 100 000. Midlene 
dekkes på følgende måte: 
Kr. 50 000 dekkes over formannskapets bidragskonto, denne vil da stå i kr. 0,- for 2018 
Kr. 50 000 dekkes ved å belaste disposisjonsfond, dette reduseres da til kr. 22 944 045 (saldo 
pr. 27.11.18 kr. 22 994 045) 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret ber om budsjett for jubileumsmarkeringen og sender saken tilbake». 
 
Ved alternativ avstemming ble Jon Halvor Midtmagelis forslag vedtatt med 17 stemmer (5 
AP, 7 SP, 3 H, 1 SV, 1 KrF) mot 8 stemmer (6 AP, 1 SP, 1 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret ber om budsjett for jubileumsmarkeringen og sender saken tilbake. 
 
 
123/18   
MØTEPLAN 2019   
 
Formannskapets innstilling: 
Møteplanen for 2019 godkjennes.  
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Behandling: 
Ordføreren orienterte om diverse endringer i forhold til vedlagte versjon. 
Endringer: 
Kommunestyret:  23.02.2019 endres til 21.02.2019. 
                                ekstra møte i oktober – konstituering etter valget 
Kommuneplanutvalget : tilpasses formannskapets møter 
Kommunedelplan Øyer Sør: 3 workshoper i kommunestyret: 23.01.2019 kl 13.00-16.00 
                                                                                                             xx.04.xxxx 
                                                                                                             xx.06.xxxx 
Kommunedelplan Øyer Sør: åpne møter/folkemøter                 februar og august 
Formannskapet: 12.09.2019 endres til 10.09.2019. 
 
Formannskapets innstilling med justeringer ble enstemmig vedtatt. 
                                                  
 
Vedtak: 
Møteplanen for 2019 med justeringer godkjennes. 

Revidert møteplan vedlegges protokollen. 

 
124/18   
SAKSUTVALG: FORBEREDELSE AV KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NY FJELLOV   
 
Ordførers forslag til vedtak: 
Øyer kommunestyre oppretter et hurtigarbeidende saksutvalg som skal innstille Øyer 
kommunens høringsuttalelse til ny fjellov.  
 
Saksutvalget har følgende sammensetning: 
Kommunestyremedlem Ole Hageløkken, leder 
Varaordfører Mari Botterud  
Opposisjonens representant: ………. 
Rådmannen utpeker sekretær for saksutvalget.  
  
Saksutvalget legger frem sin innstilling for kommunestyret i februar 2019.  
 
Behandling: 
Saksutredningen var lagt ut på bordet og ordføreren leste opp innstillingen. 
Steinar Grimsrud (SP) foreslo Laila A. Jonassen Skåden (SP) som opposisjonens representant. 
 
Ordførerens forslag med Steinar Grimsruds forslag til opposisjonens representant ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre oppretter et hurtigarbeidende saksutvalg som skal innstille Øyer 
kommunens høringsuttalelse til ny fjellov.  
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Saksutvalget har følgende sammensetning: 
Kommunestyremedlem Ole Hageløkken, leder 
Varaordfører Mari Botterud  
Opposisjonens representant: Laila A Jonassen Skåden 
Rådmannen utpeker sekretær for saksutvalget.  
  
Saksutvalget legger frem sin innstilling for kommunestyret i februar 2019.  
 
 
 


