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Varamedlem Bjarne Sivertsen  
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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
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Orienteringer: 
Kl 18.00 – 18.30 – Øyer kommune - en eier v/ Wenche Westby fra KLP  
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Årsmøter 
GLØR 23.04.2018 
Eidsiva Energi 03.05.2018 (eiermøte 12.04.2018) 
Gudbrandsdal Energi AS 09.05.2018 
Stav 02.05.2018 
 

 Sanitetskvinnene 100 år feires 20.04.2018 

 Gudbrandsdalsting – konstituert 11.04.2018 

 Lillehammerregionens innspill til Komite for samferdsel og trafikksikkerhet – 
dialogmøte 18.04.2018 

 Felles regionrådsmøte for regionrådene i Lillehammerregionen og Midt-
Gudbrandsdalen 19.04.2018 

 Samferdselsdepartementet besøker Øyer 30.04.2018 

 Statsborgerseremoni 28.04.2018 
 

 Kulturprisen 2018 tildelt Johan Kråbøl 
Komite for utdeling av kulturprisen 2018 er varaordfører Mari Botterud, Leder for 
Kultur og fritid Frode Fossbakken og Arnfinn Gillebo. Utdelingen av kulturprisen vil 
foretas av ordføreren etter forslag fra komiteen. 

 

 E6 utbygging til og gjennom Øyer 
 

 Revidering av kommunedelplan for Øyer Sør – status 
 

 Forebygging flom – viktig info på Øyer kommunes hjemmeside 
 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Visit Lillehammer – generalforsamling 12.04.2018 

 Møte vedr XGames 18.04.2018 
 

 Flerkulturelt råd  
Åpent møte 25.04.2018 på Øyer ungdomsskole 
Dialogkonferanse 23.04.2018 på Gjøvik 

 
Bondelaget v/Birgit Wasrud inviterte kommunestyrets representanter på fjøsbesøk og 
kveldsmat i Musdal 30.04.2018. 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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24/18   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 
 
 

25/18   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2017   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr 
31.12.2017 til orientering. 
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) stilte spørsmål om status vedr Fond til sentrumsutvikling (KST-sak 87/17). 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om status vedr Tomtespørsmål Solvang skole (KST-sak 
54/16). Rådmannen svarte på spørsmålene. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr 
31.12.2017 til orientering. 
 
 

26/18   
NÆRINGSFOND – RETNINGSLINJER OG PRIORITERING   
 
Formannskapets innstilling: 
Reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene omarbeides med 
omforente innspill og vedtatte forslag fra formannskapet. 
 
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene. 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende tillegg under punkt 2 i de nye retningslinjene: 
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«Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av 
søknader som er innvilget av formannskapet». 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene omarbeides med 
omforente innspill og vedtatte forslag fra formannskapet.  
Rådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader om forlenget frist for gjennomføring av 
søknader som er innvilget av formannskapet. 
 
Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondene.  
 
 

27/18   
HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT NYE OPPGAVER TIL 
FYLKESKOMMUNENE   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 

 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de 
store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et 
virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i 
dag.   

 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten 
kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   
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 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Oppland 
fylkeskommune. Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at han 
erklæres habil. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring 
innenfor følgende områder: 

 Næring og kompetanse. 

 Samferdsel. 

 Kultur og kulturminnevern. 

 Klima,  miljø og naturressurser. 

 Helse og levekår. 
2. Øyer kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på 

bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integregrering 
støttes. 

3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere 
arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de 
store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som 
institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller 
føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende 
karakter.  Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonal-
anlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag. 

4. Øyer kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging; 

 At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et 
virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i 
dag.   
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 At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter 
anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten 
kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter 
bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.   

 At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til 
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

 Øvrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at 
dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom 
fylkeskommune og kommuner på eget initiativ. 

5. Øyer kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for 
barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet 
som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres. 

6. Øyer kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til 
fylkeskommunen fullfinansiereres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de 
kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.  

7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at 
balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye 
fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny 
gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen. 

8. Vedtaket oversendes KMD som Øyer kommunes høringsuttalelse. 
 
 

28/18   
201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12  
SLUTTBEHANDLING 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer 

etter offentlig ettersyn. 

 

Punkt 7.1 og 7.2 slås i sammen til ett nytt punkt. 7.1. med presisering i avsnitt nr. 3 

7.1  

Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 

for B12-området, jf. rekkefølgekrav i områdeplanen. 

Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 

likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp for 

B12, samt gang- og sykkelveg. 

Før boligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget og 

godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
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Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer 

etter offentlig ettersyn. 

 

Punkt 7.1 og 7.2 slås i sammen til ett nytt punkt. 7.1. med presisering i avsnitt nr. 3 

7.1  

Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 

for B12-området, jf. rekkefølgekrav i områdeplanen. 

Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 

likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp for 

B12, samt gang- og sykkelveg. 

Før boligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget og 

godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 

 
 

29/18   
STAVSMARTN 19.-21.OKTOBER 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som vurderer diverse sider ved 

kommunens stand på Stavsmartn: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Steinar Grimsrud 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av 

arbeidsgruppens forslag. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som vurderer diverse sider ved 

kommunens stand på Stavsmartn: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Steinar Grimsrud 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av 

arbeidsgruppens forslag. 
 
 

30/18   
TV-AKSJONEN 21.OKTOBER 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2018: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Harald Eikerol 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 

TV-aksjonen  2018. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2018: 
 Ordfører Brit K. Lundgård, leder 
 Varaordfører Mari H. Botterud 
 SP/KRF/SV: Harald Eikerol 
 Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 

 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 

TV-aksjonen  2018. 
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31/18   
REFERATER - KST 19.04.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Interpellasjon fra KrF 
Bjarne Sivertsen (KrF) orienterte om interpellasjonen. Ordfører leste opp spørsmål og svar 
og de ble utdelt i møtet. 
 

Svar på «spørsmål som interpellasjon» fra KrF 
 

1. Hvordan sikre kommunens innbyggere og hvilken mulighet har pasienter til å komme 

i kontakt med doktor, når de ikke får svar på timebestilling på telefon. Må de møte 

opp personlig på legekontoret for å avtale legetime? 

En innbygger trenger ikke å møte opp på fastlegekontor for å bestille time. I januar 2018 ble 
det åpnet ny hjemmeside for legekontorene på Øyer og Tretten: 
Øyerogtrettenlegekontor.no. Via hjemmesiden kan man bestille legetime, fornye resepter 
og sende andre henvendelser. Via hjemmesiden kan man også motta prøvesvar og brev 
digitalt fra fastlegen gjennom pasientpost. Tilgang til denne postkassa krever innlogging 
med min-ID (som nettbank).Man kan også bestille time og fornye resept via sms og 
mobiltelefon. Man kan gjøre det samme via en egen app (helserespons).  
 
Legetjenesten har for tiden utfordringer med svartid på telefon. Dette ble også avdekket i 
pasient- og brukerundersøkelsen for fastlegetjenesten på slutten av 2017. Kommunen har 
også mottatt klager angående dette. Kravet i fastlegeforskriften er at 80 % av 
telefonhenvendelsene skal besvares innen to minutter, det oppnås ikke per i dag. 
Legetjenesten har fokus på dette problemet. Samtidig har tjenesten vært gjenstand for 
omfattende utredningsarbeid det siste året. Det har vært vanskelig å innføre endringer i 
tjenesten før politisk avklaring av struktur. Nå er imidlertid legesaken avklart politisk og i 
uken etter påskeferien ble det startet en prosess for «veien videre». Prosessen som ble 
igangsatt har fokus på forbedring av samarbeid mellom de to legekontorene for å sikre 
optimal ressursutnyttelse til enhver tid, rutiner for telefontilgjengelighet og oppgavene til 
helsesekretærene. 
 
Ny internettside er lansert for kort tid siden. Det jobbes nå med å få nettsiden og sms-
funksjonen kjent blant pasientene.  Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan det bli aktuelt 
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med endringer i telefontiden for en bedre ressursutnyttelse av kapasiteten til 
helsesekretærene. Det vil si at telefontiden innskrenkes noe, men at helsesekretærene da er 
dedikert til dette slik at svartiden reduseres. Da må pasientene ringe legevaktsentral 116 
117 hvis man trenger rask kontakt med legekontoret utenom telefontiden. Private 
legekontor har ofte innskrenket telefontid nettopp for å optimalisere ressursutnyttelsen og 
sikre effektiv drift. En siste mulighet er økt grunnbemanning med flere helsesekretærer på 
jobb. Det vil imidlertid kreve økte budsjettrammer for tjenesten.  
 
Ved mistanke om alvorlig sjukdom/skade: Ring 113. 
 
Ved behov for rask tilgang til lege pga akutt sjukdom, men ikke så alvorlig at man ringer 113: 
Ring 116 117. Da kommer man til legevaktvarslingsentralen. Denne sentralen er døgnåpen 
(også dagtid) og bemannet med sjukepleier som kan bedømme hastegraden. Denne 
sentralen har direkte tilgang til legekontoret i kommunen og sender deg dit ved behov. 
Legevaktsentralen bestiller også ambulanse ved behov.  
 

2. Hvilke muligheter finnes for å få pensjonsutbetalinger dokumentert skriftlig for de 

som ikke har internett? 

Som hovedregel sender ikke NAV ut utskrift av utbetalingsinformasjon. Dette gjøres kun i 

særlige tilfelle der utbetalingsinformasjonen skal brukes som dokumentasjon. Dersom en 

person har spørsmål omkring pensjon og ikke kan bruke Ditt NAV, kan det ringes NAV. 

Pensjonister ringer 55 55 33 34, alle andre ringer 55 55 33 33. For ytterligere opplysninger, 

se informasjon lagt ut på Prepare under ekstra materiell til møtet 19.04.18. 

 

3. Skatteseddelen kan den mottas i papirform? 

Jeg regner med at dere med «skatteseddelen» mener skattemeldingen. Det er slik pr dd at 
man kan reservere seg mot å være elektronisk bruker ved å møte opp på skattekontoret på 
Lillehammer (Bryggerikvartalet) alternativt ringe 80080000 (felles nummer for alle 
skattekontor).  Denne reservasjonen innebærer at skattemeldingen kommer i posten. 
 
Det presiseres at den løsningen som var tidligere med å la være å åpne «linken» og 
derigjennom automatisk få tilsendt skattemeldingen på papir, ikke gjelder skattemeldingen 
for 2017. 
 
4. Hva med offentlige papirer, fra kommunen, eiendomsskatt, renovasjon mm. Kan disse 

mottas i papirform? 

Øyer kommune har følgende rutine for ekspedering av post fra kommunen: 

 Brevet sendes via SvarUt (mottaker er registrert med 
personnummer/organisasjonsnummer) 

 Innbygger mottar varsel på SMS/e-post om at det er et brev i DigiPost/eBoks  

 Dersom innbygger ikke har digital postkasse blir brevet sendt til Altinn, og innbygger 
mottar varsel på SMS/e-post 

 Innbygger logger inn i digital postkasse og åpner brevet 
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 Hvis brevet ikke åpnes i Altinn innen 48 timer sendes brevet til utskrift og innbygger 
mottar det som papirpost. 

 
For ytterligere opplysninger, se informasjon lagt ut på kommunens hjemmeside på Prepare 
under ekstra materiell til møtet 19.04.18. 
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