
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - samfunnssalen     
Møtedato: 17.06.2021 Tid: 08:30 - 16:00 - ordinært kommunestyremøte  

kl 14.00 – 16.00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken Permisjon fra kl 15.35 
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen Forfall 8.30 – 14.00 
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten Permisjon fra kl 15.00 
Medlem Hilde M Strangstadstuen Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Varamedlem Rune Moen 8.30 – 14.00 
Varamedlem Lisa Kramprud  
Varamedlem Åse Harjo Øvstegård  

 
Ordinært kommunestyre ble direktesendt og publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
Merknader:   

Konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand, kommunalsjef Frode 
Fossbakken, økonomisjef Anne H Jorde og assisterende næringssjef i Lillehammer-regionen 
Vekst Dag Høiholt-Vågsnes møtte.  
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 27.05.2021. 
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Kommunestyret og tjenesteledere: 
Kl 08.30 – 10.00 Budsjettkonferanse 
Kl 10.00 – 10.30 Pause 
Kl 10.30 – 12.30 Budsjettkonferanse 
Kl 12.30 – 13.00 Lunsj 
Kl 13.00 – 14.00 Budsjettkonferanse 
 
Presentasjoner fra budsjettkonferansen ble sendt til kommunestyrets medlemmer i møtet, 
og legges ved protokollen: 

- Økonomiplan 2022-2025/Årsbudsjett 2022 (samledokument) 
- Utfordringer i VA sektoren 2021-2040 – Hva vil dette bety for Øyer kommune? 
- Velferdsteknologi 

 
Planlagt arbeidsmøte om delegeringsreglement fra kl 13.00 – 14.00 ble utsatt til august.  
 
Kommunestyret: 
Kl 14.00 – 16.00 Ordinært kommunestyre – direktesending  
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

75/21 21/1664     
  GBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV 

KVAM SØKER: RO EIE AS 
  

 
76/21 17/1844     
  SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711    

 
77/21 20/2506     
  GBNR 155/1 - OPPRUSTING AV ROGNHAUGVEGEN    

 
78/21 21/717     
  KLAGE PÅ PLANVEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN - H6 

HUNDBERGSLIA - SAKSNR 16/2177  
  

 
79/21 21/776     
  KOMMUNEDIREKTØR -TILSETTING    

 
80/21 21/402     
  UTBYGGING AV BREDBÅND - PROSJEKTOMRÅDER    

 
81/21 20/2036     
  FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG 

TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26  
  

 
82/21 21/1608     
  INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025    

 
83/21 21/1655     
  INSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I PLAN- OG 

BYGGESAKER  
  

 
84/21 21/1688     
  SALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33    

 
85/21 21/1691     
  OPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER 

HELSEHUS  
  

 
86/21 21/1692     
  RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024    
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87/21 21/1699 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13    
  FORPROSJEKTMIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING - ELEVBEHOV    

 
88/21 21/1713     
  REFERATER - KST 17.06.2021    

 
89/21 21/1682 Unntatt offentlig ofl §13    
  GBNR 59/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON ETTER § 9 

FJERDELEDD  
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75/21   
GBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV KVAM SØKER: RO EIE AS 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Ro Eie AS om 
konsesjon på inntil 50 daa fra eiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 57/12 

 
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: 
Svein Løken (SP) reiste spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av forretningsmessige forhold 
til søker. Svein Løken fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Svein Løken erklæres 
inhabil i behandlingen av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Ro Eie AS om 
konsesjon på inntil 50 daa fra eiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 57/12 

 
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. 
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76/21   
SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Musdalssæter Høgsvea, med plankart datert 03.06.21 og bestemmelser datert 27.05.21. 
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Musdalssæter Høgsvea, med plankart datert 03.06.21 og bestemmelser datert 27.05.21. 
 
 
77/21   
GBNR 155/1 - OPPRUSTING AV ROGNHAUGVEGEN   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser.  
 
Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje i dialog med 
tiltakshaver.  
 
Vilkår:  

- Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
- Myrdraget som skal krysses må ikke tettes.  
- Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig.  
- Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
- Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging).  
- Den nye trassen (siste strekket opp til Augsetervegen) skal være maksimalt 1,5 meter 

bred.  
- Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel  

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som medlem i styret for Øyer 
Turskiløyper SA. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i behandlingen av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, 
bokstav e). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Marthe Lang-Ree (SP): Forslag til vedtak i sak 77/21 Øyer Sp og Øyer SV (Endringene er 
uthevet): 
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket skal gjennomføres innenfor dagens vegtrasé uten inngrep utenfor denne 
eller ytterligere senkning av vannivå i området. Det forutsettes at utbedret trasé kan kjøres 
med traktor. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser. Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje 
i dialog med tiltakshaver. 
 
Vilkår: 

 Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter. 

 Myrdraget som skal krysses må ikke tettes. 
 Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig. 
 Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
 Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging). 
 Den nye traséen skal være maksimalt 2 meter bred. 
 Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel. 

 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende omforente forslag: 
Øyer SP/Øyer SV sitt forslag med unntak av nest sist kulepunkt under vilkår(Den nye traséen 
skal være maksimalt 2 meter bred.) 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket skal gjennomføres innenfor dagens vegtrasé uten inngrep utenfor denne 
eller ytterligere senkning av vannivå i området. Det forutsettes at utbedret trasé kan kjøres 
med traktor. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser. Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje 
i dialog med tiltakshaver. 
 
Vilkår: 

 Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter. 
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 Myrdraget som skal krysses må ikke tettes. 
 Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig. 
 Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
 Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging). 
 Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel. 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
78/21   
KLAGE PÅ PLANVEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA - SAKSNR 
16/2177   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Følgende endring inntas som et tillegg til det som står i rekkefølgekravet pkt. 9.4:  
«Tiltakene skal gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, for å unngå 
tilslamming av gytegrus. Kommunen anbefaler at det legges kulvert uten fall, og lavt 
med bunn under bekkebunnen slik at det ikke oppstår vandringshinder.» 

 
Behandling: 
Ordføreren orienterte om at tiltakshaver ønsket at behandlingen av saken skulle utsettes 
med henvisning til nye saksopplysninger som ble sendt ut etter at saken formelt ble sendt ut. 
 
Kommunedirektøren orienterte om at planavdelingen har gjort en vurdering av de nye 
opplysningene fra klager, og i saksfremlegget står det følgende;  
«Disse alternative løsningene ble ikke foreslått av regulant i reguleringsprosessen. Slik 
kommunedirektøren forstår klager er det ikke feil ved flomvurderingen som er godkjent ved 
sluttbehandling av reguleringsplanen. Skal det gjøres nye flomvurderinger og fremmes nye 
alternative forslag, krever dette en fullstendig ny behandling av flomvurdering som må 
høres av regionale myndigheter. Kommunedirektøren mener at slike endringer må gjøres 
gjennom en mindre endring av reguleringsplanen, og det er for sent å levere slike 
opplysninger etter av planen er sluttbehandlet.» 
 
Kommunedirektøren finner under henvisning til ovenstående ikke at de nye opplysningene 
gir grunnlag for utsettelse. Administrasjonen har hatt kontakt med klager og orientert han.  
 
Ordføreren viser til redegjørelsen fra kommunedirektøren og legger dette til grunn for at 
saken behandles.   
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Randi 
Øverhaug Sagheim fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim 
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erklæres inhabil i behandlingen av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav 
a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet forslag om å stryke punkt 2 i kommunedirektørens forslag, men trakk 
forslaget. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 13 stemmer (9 SP, 2 SV, 2 H) mot 7 stemmer 
(AP). 
 
Det ble stilt spørsmål om tre tomter som er solgt som ligger innenfor den gamle planen i 
Hundbergslia og hva slags konsekvens rekkefølgebestemmelsene har for denne.  
Svar: «Planen omfatter hele området, og da vil rekkefølgebestemmelsene gjelde for de 
tomtene. Den gamle planen er erstatta av den nye». 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Følgende endring inntas som et tillegg til det som står i rekkefølgekravet pkt. 9.4:  
«Tiltakene skal gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, for å unngå 
tilslamming av gytegrus. Kommunen anbefaler at det legges kulvert uten fall, og lavt 
med bunn under bekkebunnen slik at det ikke oppstår vandringshinder.» 

 
Randi Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
 
 
79/21   
KOMMUNEDIREKTØR -TILSETTING   
 
Tilsettingsutvalgets innstilling: 
1. Åsmund Sandvik tilsettes i åremålsstilling som kommunedirektør i Øyer kommune. 
Åremålet varer i seks år, med mulighet for forlengelse ytterligere seks år. 
Tiltredelsestidspunkt avtales nærmere.  
 
2. Ordføreren gis fullmakt til å framforhandle arbeidsavtale og lederavtale, herunder lønn og 
andre tilsettingsvilkår. Ordføreren orienterer kommunestyret om innholdet i avtalene så 
snart som mulig etter at de er forhandlet.  
 
Behandling: 
Begrunnelser og vurdering av kandidatene er unntatt offentlighet iht. Offentleglova § 25. 
Opplysningene vil gis kommunestyrets medlemmer i en lukket del av kommunestyremøtet. 
 
Møtet lukket. 
 
Møtet åpnet. 
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Tilsettingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Åsmund Sandvik tilsettes i åremålsstilling som kommunedirektør i Øyer kommune. 
Åremålet varer i seks år, med mulighet for forlengelse ytterligere seks år. 
Tiltredelsestidspunkt avtales nærmere.  
 
2. Ordføreren gis fullmakt til å framforhandle arbeidsavtale og lederavtale, herunder lønn og 
andre tilsettingsvilkår. Ordføreren orienterer kommunestyret om innholdet i avtalene så 
snart som mulig etter at de er forhandlet.  
 
 
Gudbrand Sletten (AP) ble innvilget permisjon og forlot møtet. 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
80/21   
UTBYGGING AV BREDBÅND - PROSJEKTOMRÅDER   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering av bredbånd 
i følgende områder uten grunnlag for kommersiell etablering: 
 

- Musdalen 
- Tretten Sør Øst 

 
Følgende områder prioriteres utbygd i 2022/2023:  

- Tretten Nord Vest 
- Tretten Nord Øst 

 
Det gjøres en bevilgning på kr. 2.150.000 som finansieres fra disposisjonsfondet.  
Saldo på disposisjonsfondet før bevilgning er 42.565.410. 
 
Bevilgning kommer i tillegg til budsjettert avsetning til bredbåndsfond på 760.000 kroner og 
totalt bevilget kommunal egenandel er med det på 2.910.000 kroner. 
 
Behandling: 
Assisterende næringssjef i Lillehammer-regionen Vekst Dag Høiholt-Vågsnes orienterte om 
status og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune søker Innlandet fylkeskommune om tilskudd i 2021 til etablering av bredbånd 
i følgende områder uten grunnlag for kommersiell etablering: 



 
 

 Side 11 av 16

 
- Musdalen 
- Tretten Sør Øst 

 
Følgende områder prioriteres utbygd i 2022/2023:  

- Tretten Nord Vest 
- Tretten Nord Øst 

 
Det gjøres en bevilgning på kr. 2.150.000 som finansieres fra disposisjonsfondet.  
Saldo på disposisjonsfondet før bevilgning er 42.565.410. 
 
Bevilgning kommer i tillegg til budsjettert avsetning til bredbåndsfond på 760.000 kroner og 
totalt bevilget kommunal egenandel er med det på 2.910.000 kroner. 
 
 
81/21   
FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 
2022-26   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune slutter seg til Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 
2022-26.  
2. Øyer kommunes representant i styringsgruppe og adm samarbeidsgruppe i 
Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker som er viktige for Øyer 
kommune, som redegjort for i saken. 
3. Deltakeravgift finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2021. Fra 2022 
innarbeides deltakeravgift og ressurser til bemanning for oppfølging i økonomiplan 2022-25. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune slutter seg til Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 
2022-26.  
2. Øyer kommunes representant i styringsgruppe og adm samarbeidsgruppe i 
Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker som er viktige for Øyer 
kommune, som redegjort for i saken. 
3. Deltakeravgift finansieres ved bruk av formannskapets bevilgningspost i 2021. Fra 2022 
innarbeides deltakeravgift og ressurser til bemanning for oppfølging i økonomiplan 2022-25. 
 
 
82/21   
INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 



 
 

 Side 12 av 16

2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
 
Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 
gjennom boligsosial plan. 
 
Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvens-utredes. Finansieringsbehovet utredes og 
behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan. Angående punkt 2 gis det 
tilbakemelding til ungdomsrådet om at de henvender seg til ØTI. 
 
Behandling: 
Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 2025 
og årsbudsjett 2022. 
Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal være ferdigstilt slik at den er klar til 
kommunestyret høst 2021 og innarbeides i budsjett 2022 og økonomiplan.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer AP sitt forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 8 stemmer (6 AP, 2H). 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
 
Kommunestyret ber om en utredning av boligbehov for unge og voksne med fysisk og/eller 
psykisk utviklingshemming. Utredningen skal tas med som en del av grunnlaget for og løses 
gjennom boligsosial plan. 
 
Punkt 1 i uttalelsen fra Ungdomsrådet konsekvens-utredes. Finansieringsbehovet utredes og 
behandles i forbindelse med økonomi – og budsjettplan. Angående punkt 2 gis det 
tilbakemelding til ungdomsrådet om at de henvender seg til ØTI. 
 
 
Svein Løken ble innvilget permisjon fra kl 15.35 og forlot møtet. 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
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83/21   
INSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I PLAN- OG BYGGESAKER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret ta vedlagte instruks for barn og unges representant 
i plan- og byggesaker til etterretning.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar vedlagte instruks for barn og unges representant i plan- og byggesaker til 
etterretning.  
 
 
84/21   
SALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33   
Saken ble trukket i formannskapet 15.06.2021. 
 
 
85/21   
OPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 915.000 til en ny løsning for trådløs telefoni 
og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner en investering på kr 915.000 til en ny løsning for trådløs telefoni 
og varsling ved Øyer helsehus. Investeringen finansieres ved økt låneopptak. 
Økte driftskostnader på kr 85.000 tas inn i driftsbudsjettet til høsten. 
 
 
86/21   
RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer (9 SP, 2 SV, 2 H) mot 6 stemmer (AP). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 
87/21 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13  
FORPROSJEKTMIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING - ELEVBEHOV   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 100 000 til forprosjekt for å utrede universell utforming i 
forbindelse med elevbehov. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond.  

2. Investeringsbehov som følge av utredningen innarbeides i økonomiplan 2022-2025. 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) ba om en redegjørelse fra konstituert kommunedirektør om begrunnelsen 
for at behandlingen av saken er unntatt offentligheten. Redegjørelse fra konstituert 
kommunedirektør: 
Etter en helhetsvurdering har kommunedirektøren konkludert med at saken inneholder 
opplysninger om «noens personlige forhold» jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 og 
offentleglova § 13. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i et forvaltningsorgan (både 
administrasjonen og kommunestyret) plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 
det vi får vite om «noens personlige forhold».  
 
Hva som menes med personlige forhold er nærmere beskrevet i «Rettleier til offentleglova» 
utgitt av Justis- og politidepartementet. Kommunedirektøren mener at forholdene i Øyer 
kommune er så små at flere vil kunne identifisere hvilken elev som har behov for å få fysisk 
tilrettelegging i skolen. I større kommuner hvor det er flere elever som har samme behov, vil 
ikke disse kunne identifiseres på samme måte. Dette er forhold kommunen må ta hensyn til i 
vurderingen av om saken skal unntas offentlighet. Dersom personer i kommunen kan 
identifisere eleven saken gjelder, vil de få opplysninger om vedkommendes fysiske helse og 
behov. Dette er opplysninger som det med god grunn ikke er ønskelig å dele med 
offentligheten.  
 
Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken unntas offentligheten på bakgrunn 
av redegjørelsen fra konstituert kommunedirektør. Ordførerens forslag ble vedtatt med 16 
stemmer (9 SP, 2 SV, 2 H, 3 AP – Dag Norvald Hansen, Arne Skogli, Lisa Kramprud) mot  
3 stemmer (AP - Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen). 
 
Møtet lukket. 
 
Møtet åpnet. 
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Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret bevilger kr 100 000 til forprosjekt for å utrede universell utforming i 
forbindelse med elevbehov. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundet 
investeringsfond.  

2. Investeringsbehov som følge av utredningen innarbeides i økonomiplan 2022-2025. 
 
 
88/21   
REFERATER - KST 17.06.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
89/21 Unntatt offentlig ofl §13  
GBNR 59/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON ETTER § 9 FJERDELEDD   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, siste ledd, jf. § 2 innvilges Torstein Hauge utsatt 
frist for tilflytting av eiendommen Skard i Øyer kommune g/bnr. 59/1 til 01.07.2026. 
Eiendommen må tas som fast bosted og bebos i minimum 5 år fra tidspunkt for tilflytting.  
 
Behandling: 
Ordføreren støttet forslag om at behandlingen av saken unntas offentligheten. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
Møtet lukket. 
 
Møtet åpnet. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, siste ledd, jf. § 2 innvilges Torstein Hauge utsatt 
frist for tilflytting av eiendommen Skard i Øyer kommune g/bnr. 59/1 til 01.07.2026. 
Eiendommen må tas som fast bosted og bebos i minimum 5 år fra tidspunkt for tilflytting.  
 
 
 


