
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 14.12.2017 Tid: 08:30 – 12.00 (Drøfting Politisk organisering  

13.00 – 15.00) 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken Forfall 
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke Forfall 
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud Forfall 
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Varamedlem Åse Brattrok Ryager  
Varamedlem John Berge  
Varamedlem Rigmor Aarø Spiten  
 

 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Leder for økonomi  Anne H Jorde møtte under sak 103/17 – Budsjettjusteringer og 
rebudsjettering av investeringer 2017. 
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Magnar Bjørke (AP) meldte forfall pga sjukdom, og det møtte ingen varamedlem for 
representanten. Kommunestyret var vedtaksføre med 24 representanter. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Øyer kommune har en forbedring i effektiviseringen av kommunale tjenester på 16% 
fra 2015-2016 

 Møte i Regionrådet 15.12.2017 

 Møte i GLØR 13.12.2017 

 Utdeling av Øyer kommunes kulturpris 2017 til Alma Bø 

 Lensmannskontoret stenger 14.12.2017 kl 12.00 – ordfører møter.  

 Ordfører sender klage til PFU 

 Politisk organisering – 18.01.2018 kl 11.00 – 15.30 v/Martin Skramstad KS 
 

 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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89/17   
NYVALG - VARAREPRESENTANT TIL PLANUTVALGET   
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Kommunestyret gjør om sitt vedtak i KST-sak 60/17 om valg av ny vararepresentant i 
planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 

2. Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 14.12.2017 – 31.10.2019 velges: 
Anne Magnhild Braastad Lie. 

 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret gjør om sitt vedtak i KST-sak 60/17 om valg av ny vararepresentant i 
planutvalget for perioden 01.09.2017 – 31.10.2019. 
 

2. Som ny vararepresentant i planutvalget for perioden 14.12.2017 – 31.10.2019 velges: 
Anne Magnhild Braastad Lie. 

 

 

90/17   
UTVALG FOR STEDSNAVN - FRITAK OG NYVALG   
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Gudmund Sveen innvilges fritak fra sitt verv som representant i Utvalg for stedsnavn 
for Øyer og Tretten Historielag. 

 
2. Som ny representant i Utvalg for stedsnavn for Øyer og Tretten Historielag for 

perioden 14.12.2017 – 31.10.2019 velges: 
Ola Håkon Sætha Ourom. 

 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

1. Gudmund Sveen innvilges fritak fra sitt verv som representant i Utvalg for stedsnavn 
for Øyer og Tretten Historielag. 

2. Som ny representant i Utvalg for stedsnavn for Øyer og Tretten Historielag for 
perioden 14.12.2017 – 31.10.2019 velges: 
Ola Håkon Sætha Ourom.  
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91/17   
OVERFØRING AV BORGERLIGE VIGSLER TIL KOMMUNEN FRA 01.01.2018   
 
Formannskapets innstilling:  
1. Øyer kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vigsler. Ordfører og varaordfører har 

vigselsrett (Ekteskapsloven § 12, b). 
2. Vigselslokale er møterom Lågen og et av kommunens samfunnshus.  Valg av lokale 

avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med. 
3. Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet gyldig prøvingsattest foreligger. 
4. Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens lokaler 

er gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske brudepar 
og norske statsborgere bosatt i utlandet. 

5. Øyer kommune tilbyr også vigsler på andre steder enn kommunens egne lokaler og 
utenfor normalarbeidstid. Vigsler tilbys også for brudepar som ikke er bosatt i Øyer. 
Følgende satser gjelder: 

a. vigsler utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet 
av disse: kr 1.500 

b. vigsler som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i 
kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse: kr 2.500 

c. vigsling av brudepar hjemmehørende i andre kommuner: kr 2.500 
d. to vitner utenfor normalarbeidstid: kr 500. 

6. Informasjon om vigselstilbudet blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune vil fra 01.01.2018 tilby borgerlige vigsler. Ordfører og varaordfører har 

vigselsrett (Ekteskapsloven § 12, b). 
2. Vigselslokale er møterom Lågen og et av kommunens samfunnshus.  Valg av lokale 

avhenger av hvor mange personer brudeparet ønsker å ha med. 
3. Vigsel kan tidligst avtales fra det tidspunktet gyldig prøvingsattest foreligger. 
4. Kommunens alminnelige vigselstilbud innenfor normalarbeidstid og i kommunens lokaler 

er gratis for kommunens egne innbyggere. Det samme gjelder for utenlandske brudepar 
og norske statsborgere bosatt i utlandet. 

5. Øyer kommune tilbyr også vigsler på andre steder enn kommunens egne lokaler og 
utenfor normalarbeidstid. Vigsler tilbys også for brudepar som ikke er bosatt i Øyer. 
Følgende satser gjelder: 

a. vigsler utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet 
av disse: kr 1.500 

b. vigsler som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn i 
kommunens egne lokaler eller i umiddelbar nærhet av disse: kr 2.500 

c. vigsling av brudepar hjemmehørende i andre kommuner: kr 2.500 
d. to vitner utenfor normalarbeidstid: kr 500. 

6. Informasjon om vigselstilbudet blir lagt ut på kommunens hjemmeside.  
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92/17   
HØRINGSSVAR - NY LOV FOR DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS- OG LIVSYNSSAMFUNN   
 
Formannskapets innstilling:  
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak høringsuttalelsen med de kommentarer som 
framkommer i vurderingen med unntak av svar på spørsmål 24 som besvares med b)staten 
skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke, jf.kap 9 og 
§ 12. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak høringsuttalelsen med de kommentarer som 
framkommer i vurderingen med unntak av svar på spørsmål 24 som besvares med b)staten 
skal overta det ansvaret kommunene i dag har for finansiering av den lokale kirke, jf.kap 9 og 
§ 12. 
 

 

93/17   
TOBAKKSKADELOVEN: NY KOMMUNAL OPPGAVE - DELEGERING AV MYNDIGHET   
 
Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret tar til etterretning at kommunen fra 01.01.2018 er tilsynsmyndighet for 

salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og rådmannen i henhold til 

vedlagte oversikt datert 28.11.2017. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar til etterretning at kommunen fra 01.01.2018 er tilsynsmyndighet for 

salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 
 

2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og rådmannen i henhold til 
vedlagte oversikt datert 28.11.2017. 
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94/17   
LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV 
OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDE TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR MM   
 
Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret tar evalueringen til etterretning og stadfester beslutningen i K-sak 56/16 

om at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ivaretar saksbehandleransvaret for lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. 

2. Kommunestyret vedtar å endre delegeringen etter lokal forskrift § 4 fra rådmannen til 
planutvalget. 

3. Lokal forskrift tas opp til vurdering. 
4. Alle søknader om motorferdsel sendes Øyer kommune v/Landbrukskontoret. 

Landbrukskontoret sender saken til Øyer Fjellstyre til uttalelse under saksbehandlingen.  
 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag til presisering av punkt 4: 
«Alle søknader om motorferdsel sendes Øyer kommune v/Landbrukskontoret. 
Landbrukskontoret sender saker på Øyer Statsalmenning sin grunn til Øyer Fjellstyre til 
uttalelse under saksbehandlingen».  
 
Punkt 1-3: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og ordførerens 
presisering ble ordførerens presisering enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar evalueringen til etterretning og stadfester beslutningen i K-sak 56/16 

om at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ivaretar saksbehandleransvaret for lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter. 

2. Kommunestyret vedtar å endre delegeringen etter lokal forskrift § 4 fra rådmannen til 
planutvalget. 

3. Lokal forskrift tas opp til vurdering. 
4. Alle søknader om motorferdsel sendes Øyer kommune v/Landbrukskontoret. 

Landbrukskontoret sender saker på Øyer Statsalmenning sin grunn til Øyer Fjellstyre til 
uttalelse under saksbehandlingen.  

 
 

95/17   
SØKNAD OM ALPIN VM - NORSK PROSESS MOT Å BLI KANDIDAT   
 
Formannskapets innstilling:  

1. Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke  
Alpin VM.  

2. Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene.  
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Behandling: 
Ordføreren orienterte og svarte på spørsmål. 
Steinar Grimsrud (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke  
Alpin VM.  

2. Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene.  
 
 

96/17   
G/BNR 118/1 M.FL. FASTSETTELSE AV HØYESTE TILLATTE KONSESJONSPRIS, JF. TVANGSL. 
§11-13 ANNET LEDD   
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §9a og med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 
fastsettes høyeste tillatte konsesjonspris ved tvangssalg av landbrukseiendommen Nordre 
Børke, g/bnr 108/4, 118/1, 119/1, 12 og 17 med tilhørende rettigheter til kr 5.600.000.  
  
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans men en evt. 
klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §9a og med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 
fastsettes høyeste tillatte konsesjonspris ved tvangssalg av landbrukseiendommen Nordre 
Børke, g/bnr 108/4, 118/1, 119/1, 12 og 17 med tilhørende rettigheter til kr 5.600.000.  
  
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans men en evt. 
klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 

 

97/17   
201A REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA  FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Pellestova, datert 25.11.2017. 
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Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre 
planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger.   
 
Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der det 
må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre lignende 
områder i Øyer kommune.  
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Planprogrammet for Pellestova utsettes og behandles i forbindelse med kommunedelplan 
Øyer Sør». 
Håvard Granskogen (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
Jon Halvor Midtmageli sitt utsettelsesforslag falt med 18 mot 6 stemmer. 
 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 18 mot 6 stemmer. 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Pellestova, datert 25.11.2017. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre 
planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger.   
 
Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der det 
må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre lignende 
områder i Øyer kommune.  
 
 

98/17   
G/BNR 138/51 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE  SØKER: 
PER ATLE NUSTAD 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Per Atle 
Nustad for erverv av jord- og skogstykket g/bnr 138/51 slik at denne, som ledd i 
makeskifte mellom Berg og Winge, kan legges til eiendommen Winge g/bnr 142/2 
som tilleggsareal. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Per Atle 
Nustad for erverv av jord- og skogstykket g/bnr 138/51 slik at denne, som ledd i 
makeskifte mellom Berg og Winge, kan legges til eiendommen Winge g/bnr 142/2 
som tilleggsareal. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 

 

99/17   
G/BNR 138/52 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE  SØKER: 
BJØRN ROMSÅS 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Bjørn Romsås for 
erverv av skogteigen g/bnr 138/52 slik at denne, som ledd i makeskifte mellom Berg og 
Winge, kan legges til eiendommen Berg Øvre g/bnr 138/4 som tilleggsareal.  
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Bjørn Romsås for 
erverv av skogteigen g/bnr 138/52 slik at denne, som ledd i makeskifte mellom Berg og 
Winge, kan legges til eiendommen Berg Øvre g/bnr 138/4 som tilleggsareal.  
 
 

100/17   
VURDERING AV IGANGSETTING AV ARBEID MED MILJØSERTIFISERING   
 
Formannskapets innstilling:  

1. Det igangsettes ikke noe arbeid med miljøsertifisering av Øyer kommune nå. 
 

2. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares 
som optimale løsninger sett ut fra kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes av den respektive enheten.  

 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Punkt 1 i formannskapets innstilling strykes. 
Punkt 2 i formannskapets innstilling flyttes opp og blir punkt 1. Rådmannen iverksetter 
kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares som optimale løsninger sett ut fra 
kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle kostnader som for eksempel til innkjøp av 
utstyr, dekkes av den respektive enheten.  
Nytt punkt 2: GLØR benyttes aktivt som rådgiver for kildesorteringen. 
Nytt punkt 3: Rådmannens starter en prosess for å følge opp arbeidet med miljøsertifisering i 
Øyer kommune. 
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Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer AP sitt 
endringsforslag ble Øyer AP sitt forslag vedtatt med 20 mot 4 stemmer. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer AP sitt 
endringsforslag ble Øyer AP sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 3: Øyer AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 4: Øyer AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 1-3: Øyer AP sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares 
som optimale løsninger sett ut fra kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes av den respektive enheten.  
 

2. GLØR benyttes aktivt som rådgiver for kildesorteringen. 
 

3. Rådmannens starter en prosess for å følge opp arbeidet med miljøsertifisering i Øyer 
kommune. 

 

 

101/17   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018   
 
Formannskapets innstilling:  
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.   
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Steinar Grimsrud (SP) ber om en orientering i neste kommunestyre om integreringen av 
flyktninger i Øyer – hvor vellykket er det? 
Medlemmene i flerkulturelt råd inviteres til denne orienteringen. 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 2018, 
dvs. 10 flyktninger. Eventuell familiegjenforening kommer i tillegg.   
 
 

102/17   
ØYER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 - 2019: REVIDERT FRAMDRIFTSPLAN   
 
Formannskapets innstilling:  
Kommunestyret vedtar revidert framdriftsplan for Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar revidert framdriftsplan for Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019. 
 

 

103/17   
BUDSJETTJUSTERINGER OG REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2017   
 
Formannskapets innstilling:  
 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer av investeringer som det framgår av tabell 
1 A-D.  

2. Kommunestyret vedtar økt bevilgning på kr 75 000 til egenkapitalinnskudd KLP, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

3. Kommunestyret godkjenner bruk av kr 60 000 fra disposisjonsfond for oppretting av 
feilført inntekt knyttet til kunst som stedsutvikling.  

 
Saldo på disposisjonsfond per 28.11.2017 er kr 19.087.769. 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
Det ble bedt om en redegjørelse fra byggekomiteens leder i januar 2018. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer av investeringer som det framgår av tabell 
1 A-D.  

2. Kommunestyret vedtar økt bevilgning på kr 75 000 til egenkapitalinnskudd KLP, dette 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond.  

3. Kommunestyret godkjenner bruk av kr 60 000 fra disposisjonsfond for oppretting av 
feilført inntekt knyttet til kunst som stedsutvikling.  

 
Saldo på disposisjonsfond per 28.11.2017 er kr 19.087.769. 
 
 

104/17   
GEBYRREGULATIVET:SAKER SOM BEHANDLES ETTER EIERSEKSJONSLOVEN - GEBYRER FOR 
2018   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende tilføyelser under pkt. 2.0 Gebyrer for eierseksjonering for 

2018: 
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2.0 Saker som behandles etter eierseksjonsloven :  
1. Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner  
- 2 seksjoner kr. 5 000,-  
- Fra 2 seksjoner og oppover tillegges kr 500,- pr. seksjon.  
(eksempel: 4 seksjoner: 6000 kr, 8 seksjoner: 8000 kr)  
2. Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner  
- Fast beløp: kr. 5 000,-  

- Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres pr. time, iht. punkt 5 i 
gebyrregulativet for matrikkelloven.  
3. Befaring ved seksjonering og reseksjonering:  
- Befaring faktureres kr. 5 000,- (for reseksjonering som beregnes etter medgått tid beregnes 
ikke tiden som benyttes til befaring)  
4. Urimelig gebyr  
- Rådmannen kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i 
forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.  
5. Timepris  
Timepris for en saksbehandler/matrikkelfører: Kr 1.100,-.  
6. Betalingsbestemmelser  
- I tillegg kommer tinglysningsgebyret fra Statens kartverk.  

- Ovenstående gebyrer inkluderer veiledning, behandling, matrikkelføring og utsendelse av 
dokumentasjon / matrikkelbrev.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende tilføyelser under pkt. 2.0 Gebyrer for eierseksjonering for 

2018: 

2.0 Saker som behandles etter eierseksjonsloven :  
1. Gebyr for seksjonering etter Lov om eierseksjoner  
- 2 seksjoner kr. 5 000,-  
- Fra 2 seksjoner og oppover tillegges kr 500,- pr. seksjon.  
(eksempel: 4 seksjoner: 6000 kr, 8 seksjoner: 8000 kr)  
2. Gebyr for reseksjonering etter lov om eierseksjoner  
- Fast beløp: kr. 5 000,-  

- Tillegg av medgått tid utover 5 timer, som faktureres pr. time, iht. punkt 5 i 
gebyrregulativet for matrikkelloven.  
3. Befaring ved seksjonering og reseksjonering:  
- Befaring faktureres kr. 5 000,- (for reseksjonering som beregnes etter medgått tid beregnes 
ikke tiden som benyttes til befaring)  
4. Urimelig gebyr  
- Rådmannen kan fastsette annet gebyr når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i 
forhold til sakens innhold og ressursbruken ved behandling.  
5. Timepris  
Timepris for en saksbehandler/matrikkelfører: Kr 1.100,-.  
6. Betalingsbestemmelser  
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- I tillegg kommer tinglysningsgebyret fra Statens kartverk.  

- Ovenstående gebyrer inkluderer veiledning, behandling, matrikkelføring og utsendelse av 
dokumentasjon / matrikkelbrev.  
 
 

105/17   
KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV 
LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 150.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  

 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
Erling Broen (AP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret tilleggsbevilger kr 75.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet».  
 
Bjørner Killi (H) fremmet følgende benkeforslag: 
«Saken trekkes fra Kontrollutvalget». 
 
Da det oppsto usikkerhet om benkeforslaget kunne behandles i henhold til Forvaltningsloven 
fremmet ordføreren forslag om at saken utsettes til januar 2018 for at prosedyrene for 
behandling av benkeforslag blir avklart. 
 
Ordførerens forslag ble vedtatt med 16 mot 8 stemmer. 
 
Bjørner Killi (H) trakk sitt benkeforslag etter at utsettelsen var vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til januar for at prosedyrene for behandling av benkeforslag blir avklart. 
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