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Medlem
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Medlem
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Rådhuset - møterom Lågen
19.05.2022
Tid: 18.30 – 22.15

Navn
Jon Halvor Midtmageli
Laila A Jonassen Skåden
Marthe Lang-Ree
Stein Plukkerud
Randi Øverhaug Sagheim
Steinar Grimsrud
Anne Braastad Lie
Svein Løken
Ingrid Olaug Mork
Lars Høvren
Nisveta Tiro
Niklas Aas Skovdahl
Brit Kramprud Lundgård
Dag Norvald Hansen
Inger Synnøve Bratt
Erling Broen
Arne Skogli
Gudbrand Sletten
Hilde Margaret Strangstadstuen
Roar Øien
Anne Kristine Aronsveen
Mona Skurengslien Svegården
Einar Moe
Rune Moen

Forfall
Innvilget permisjon
Innvilget permisjon

Innvilget permisjon fra kl 18.30 – 19.00

Innvilget permisjon

Merknader:
Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand,
kommunalsjef Frode Fossbakken og kommunalsjef Irene Hagen møtte. Enhetsleder for
landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes møtte under sakene 47/22 –
51/22. Økonomisjef Anne H Jorde møtte under sakene 52/22 – 55/22.
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen.
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til protokollen fra møtet 28.04.2022.

Opptak av møtet ble direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside.
Orienteringer:
18.30 – 18.45 Frivilligbørs 8.juni v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom
18.45 – 19.00 Hafjell/Kvitfjell v/Ole Kristian Kirkerud
Presentasjon legges ved protokollen
Kommunedirektør Åsmund Sandvik
Presentasjon av ny kommunalsjef HR og organisasjon Irene Hagen.
Status flyktninger
Kommunalsjef Frode Fossbakken
Status tjenesteutvalgets arbeidet med Boligsosial handlingsplan
Leder i kontrollutvalget Erling Broen
Orienterte om kontrollutvalgets arbeid og bestillinger av tilsyn og foranalyser fra Innlandet
revisjon.
Jon Halvor Midtmageli
Ordfører

Side 2 av 16

Øyer kommune

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

47/22

22/1257
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMERREGIONEN 2021

48/22

21/372
BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026

49/22

22/1234
GBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA
SOM TILLEGGSAREAL
SØKER: SVEIN LØKEN

50/22

22/1237
GBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV
AV FAST EIENDOM - TRE SKOG-/UTMARKSTEIGER
SØKER: MOSETERÅSEN AS

51/22

22/1638
KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I ØYER 2022

52/22

22/637
ÅRSREGNSKAP 2021 OG ÅRSBERETNING 2021

53/22

22/682
FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2021

54/22

22/686
ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2021

55/22

22/687
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL
2022

56/22

22/1457
INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING I OPPLAND
- IUA NY ORGANISERING

57/22

22/1520
TV-AKSJON 2022 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ

58/22

22/1534
KJØP AV UBEBYGD TOMT PÅ TINGBERG, KONGSVEGEN 316

59/22

22/1123
HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP
HØRINGSSVAR ØYER KOMMUNE

60/22

22/1440
FRITAK POLITISKE VERV - NYVALG

61/22

21/1746
KLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I HYTTEKOMMUNER

62/22

22/1625
REFERATER - KST 19.05.2022

Side 4 av 16

47/22
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2021
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar årsrapport 2021 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til
orientering.
Behandling:
Enhetsleder for Lillehammer-regionen Marie Skavnes orienterte og svarte på spørsmål.
Det ble under orienteringen svart på spørsmål om konsekvenser fra vindfall for
skogbruksplan som ble stilt i formannskapet den 19.04.2022. Presentasjonen legges ved
protokollen.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsrapport 2021 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til
orientering.
48/22
BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
Beitebruksplan for Øyer kommune for 2022-2026, med endringer etter høring slik det
fremgår av saksframlegget, vedtas.
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Beitebruksplan for Øyer kommune for 2022-2026, med endringer etter høring slik det
fremgår av saksframlegget, vedtas.
49/22
GBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL
SØKER: SVEIN LØKEN
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt,
innvilges konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 i Øyer. Den avtalte kjøpesummen
godkjennes.
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Behandling:
Svein Løken (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som direkte part i saken. Han stilte samtidig
spørsmål om sin habilitet i sak 50/22. Svein Løken fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om
at Svein Løken erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens
forslag ble enstemmig vedtatt. Simen Ensby (Sp) tiltrådte som varamedlem.
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt,
innvilges konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 i Øyer. Den avtalte kjøpesummen
godkjennes.

50/22
GBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE
SKOG-/UTMARKSTEIGER
SØKER: MOSETERÅSEN AS
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad om konsesjon fra
Moseteråsen AS på erverv av eiendommene g/bnr 80/77, 78 og 79. Det henvises til
saksutredningen.
Behandling:
Ordføreren fremmet forslag om at Svein Løken erklæres inhabil i henhold til
forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad om konsesjon fra
Moseteråsen AS på erverv av eiendommene g/bnr 80/77, 78 og 79. Det henvises til
saksutredningen.
Svein Løken tiltrådte. Simen Ensby fratrådte.
51/22
KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I ØYER 2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren forberede en generell kommunal
støtteordning for 2022 til landbruket som kan iverksettes før sommeren. Endelig
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vedtak om støtteordningen fattes når resultatet for det sentrale jordbruksoppgjøret
er kjent.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte arbeidet med å vurdere hvorvidt det
skal opprettes et permanent fond for landbruket i Øyer.
Behandling:
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes sin orientering:
Sluttprotokollen fra forhandlingsmøte 16. mai inneholder en ekstraordinær
tilskuddsutbetaling basert på søknader om produksjonstilskudd fra oktober 2021 og mars
2022. Dette for å kompensere for økte utgifter, også mineralgjødsel.
Ut fra dette så har Staten nå kommet med krisepakke til landbruket, som skal kompensere for
utgifter.
Partene er enige om å kompensere inntektssvikten i 2022 på 2 400 mill. kroner, og i tillegg gi
økte inntektsmuligheter. Dette gjøres gjennom målprisøkninger fra 1.7.22, og en
tilleggsbevilgning over budsjettet på 2 000 mill. kroner.
Utbetalingen skal skje så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak om årets
jordbruksoppgjør. Utbetalingen skjer i september basert på søknadsrundene oktober 2021 og
mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.
Tilskuddet skal legges på husdyr- og arealtilskudd, noe som kan gi ulike utslag per gårdsbruk.
I tillegg har det vært ulik belastning på utgifter, spesielt ut fra når mineralgjødsel ble innkjøpt.
Det er derfor vanskelig å gi en konkret vurdering for landbruket i Øyer, men det som avtalen
nå inneholder inkluderer kompensasjon av utgifter – inkludert mineralgjødsel.
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som kvalifisert for
ordningen. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) tiltrådte
som møteleder.
Varaordfører orienterte om kommunedirektørens habilitetsvurderinger i saken. Vurderingen
legges ved protokollen.
På bakgrunn av kommunedirektørens habilitetsvurderinger fratrådte:
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp)
Kommunestyremedlem Anne Braastad Lie (Sp)
Varamedlem Mona S Svegården (Sp)
Kommunestyremedlem Lars Høvren (Sp)
Varamedlem Einar Moe (Sp)
Kommunestyremedlem Randi Øverhaug Sagheim (Sp)
Kommunestyremedlem Svein Løken (Sp)
Kommunestyremedlem Ingrid Olaug Mork (Sp)
Kommunestyremedlem Steinar Grimsrud (Sp)
Kommunestyremedlem Brit K Lundgård (Ap)
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Med 11 medlemmer er kommunestyret vedtaksføre i henhold til kommuneloven § 11-9,
1.ledd og kan behandle kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer sin habilitet.
Kommunestyremedlem Brit K Lundgård (Ap) er gift med en som leier bort jord til en søker.
Etter kommunedirektørens skjønnsmessige vurdering fremmet varaordfører forslag om at
Brit K Lundgård erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens
forslag ble enstemmig vedtatt med 11 medlemmer i kommunestyret. Brit K Lundgård
tiltrådte.
Kommunestyremedlem Ingrid Olaug Mork (Sp) leier bort jord til en søker. Etter
kommunedirektørens skjønnsmessige vurdering fremmet varaordfører forslag om at Ingrid
Olaug Mork erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag
ble enstemmig vedtatt med 12 medlemmer i kommunestyret. Ingrid Olaug Mork tiltrådte.
Kommunestyremedlemmene Jon Halvor Midtmageli (Sp), Lars Høvren (Sp) og Svein Løken
(Sp) er alle produksjonstilskuddsøkere. Varaordfører fremmet forslag om at de erklæres
inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Varaordførerens forslag ble
enstemmig vedtatt med 13 medlemmer i kommunestyret.
Varamedlem Simen Ensby (Sp) leier bort jord til en søker. Etter kommunedirektørens
skjønnsmessige vurdering fremmet varaordfører forslag om at Simen Ensby erklæres habil i
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med
13 medlemmer i kommunestyret. Simen Ensby tiltrådte.
Kommunestyremedlem Steinar Grimsrud (Sp) leier bort jord til en søker og varamedlem Einar
Moe (Sp) er far til en søker. Etter kommunedirektørens skjønnsmessige vurdering fremmet
varaordfører forslag om at både Steinar Grimsrud og Einar Moe erklæres inhabile i henhold
til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav b. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt
med 14 medlemmer i kommunestyret.
Kommunestyremedlemmene Anne Braastad Lie (Sp), Randi Øverhaug Sagheim (Sp) og
varamedlem Mona S Svegården (Sp) er alle gift med produksjonstilskuddsøkere. Varaordfører
fremmet forslag om at de erklæres inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd,
bokstav c. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 14 medlemmer i
kommunestyret.
Med 14 medlemmer er kommunestyret vedtaksføre i henhold til kommuneloven § 11-9,
1.ledd og kan behandle sak 51/22.
Niklas Aas Skovdahl fremmet forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV:
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede etablering av et kommunalt landbruksfond
med forslag til søknadskriterier. Saken legges fram for kommunestyret i juni.
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
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Niklas Aas Skovdahl ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 falt med 14 stemmer (7 Ap, 3 Sp, 2
H, 2 SV).
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til vedtak falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 5 stemmer (3 Sp, 2
SV).
Vedtak:
Ingen vedtak.
Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte som møteleder.
Ordfører Jon Halvor Midtmageli, kommunestyremedlem Anne Braastad Lie (Sp),varamedlem
Mona S Svegården (Sp), kommunestyremedlem Lars Høvren (Sp), varamedlem Einar Moe
(Sp), kommunestyremedlem Randi Øverhaug Sagheim (Sp), kommunestyremedlem Svein
Løken (Sp) og kommunestyremedlem Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte.

52/22
ÅRSREGNSKAP 2021 OG ÅRSBERETNING 2021
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsregnskap for 2021.
2. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsberetning for 2021.
3. Kommunestyret vedtar at kr 11 296 530,98 overføres fra disposisjonsfond til Pensjonsfond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 82/20.
4. Kommunestyret vedtar at kr 2 150 000 overføres fra disposisjonsfond til Bredbåndsfond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 80/21.
5. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr
173 000.
Behandling:
Etter en kort innledning fra ordfører orienterte økonomisjef Anne H Jorde og svarte på
spørsmål for sakene 52/22 – 55/22. Presentasjonen legges ved protokollen.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsregnskap for 2021.
2. Kommunestyret vedtar Øyer kommunes årsberetning for 2021.
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3. Kommunestyret vedtar at kr 11 296 530,98 overføres fra disposisjonsfond til Pensjonsfond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 82/20.
4. Kommunestyret vedtar at kr 2 150 000 overføres fra disposisjonsfond til Bredbåndsfond (ubundet driftsfond), jf. KS-sak 80/21.
5. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr
173 000.

53/22
FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2021
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2021 til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2021 til orientering.
54/22
ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2021
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for
de 20 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 16,2 millioner kroner, mot bevilget 14,7
millioner kroner, et merforbruk på 1,4 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes ett prosjekt uten bevilgning. De seks VA-prosjektene (sjølkost) har samla påløpte utgifter på 17,8
millioner kroner mot bevilget 24,6 millioner, et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for
de 20 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 16,2 millioner kroner, mot bevilget 14,7
millioner kroner, et merforbruk på 1,4 millioner kroner, som hovedsakelig skyldes ett prosjekt uten bevilgning. De seks VA-prosjektene (sjølkost) har samla påløpte utgifter på 17,8
millioner kroner mot bevilget 24,6 millioner, et mindreforbruk på 6,8 millioner kroner.
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55/22
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022
Formannskapets innstilling:
1. Investeringsbudsjett 2022 økes med ubrukte midler fra 2021 på 42,8 millioner kroner
i henhold til vedlegg 1.
2. Investeringene finansieres slik:
a. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer:
kr 5 084 000
b. Bruk av lån
kr 37 691 000
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på 27,9 millioner kroner.
4. Videreutlån økes med kr 5 908 029,51 finansiert med bruk av lån til videreutlån.
5. Ubrukte investeringsmidler på kr 190 000 bevilget til «Arkivkjerne sikker sone»
omdisponeres til «Forprosjekt arkiv.»
Behandling:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 H, 3 Ap – Erling Broen,
Rune Moen, Gudbrand Sletten) mot 4 stemmer (Ap – Brit K Lundgård, Dag Norvald Hansen,
Inger Synnøve Bratt, Hilde M Strangstadstuen).
Vedtak:
1. Investeringsbudsjett 2022 økes med ubrukte midler fra 2021 på 42,8 millioner kroner
i henhold til vedlegg 1.
2. Investeringene finansieres slik:
a. Merverdiavgiftskompensasjon investeringer:
kr 5 084 000
b. Bruk av lån
kr 37 691 000
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på 27,9 millioner kroner.
4. Videreutlån økes med kr 5 908 029,51 finansiert med bruk av lån til videreutlån.
5. Ubrukte investeringsmidler på kr 190 000 bevilget til «Arkivkjerne sikker sone»
omdisponeres til «Forprosjekt arkiv.»
56/22
INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSING I OPPLAND - IUA NY
ORGANISERING
Formannskapets innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA
Oppland Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensing», slik den ligger som vedlegg til denne
saken.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA
Oppland Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensing», slik den ligger som vedlegg til denne
saken.
57/22
TV-AKSJON 2022 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret delegerer organisering og gjennomføring av årets TV-aksjon til
kommunedirektør.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret delegerer organisering og gjennomføring av årets TV-aksjon til
kommunedirektør.
58/22
KJØP AV UBEBYGD TOMT PÅ TINGBERG, KONGSVEGEN 316
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå en kjøpsavtale for erverv av
Kongsvegen 316 med selger av eiendommen. Kommunen dekker omforent beløp på 250.000
kr samt kjøpsomkostninger ved bruk av ubundet investeringsfond.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå en kjøpsavtale for erverv av
Kongsvegen 316 med selger av eiendommen. Kommunen dekker omforent beløp på 250.000
kr samt kjøpsomkostninger ved bruk av ubundet investeringsfond.
59/22
HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP HØRINGSSVAR ØYER KOMMUNE
Tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar høringssvar på brev fra JBD av 23.2.22 slik det er utformet i
saksframleggets vurderingsdel.
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Behandling:
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet nytt forslag til vurderingsdel fra Øyer Sp/Øyer SV:
1.
Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med forebygging, samfunnssikkerhet
og beredskap. Samtidig skal kommunen ivareta de lovpålagte tjenestene. Med et
begrenset økonomisk handlingsrom kan det være utfordrende å prioritere
forebygging og beredskap. De neste årene ser kommunen særlig utfordringer innen
områdene datakriminalitet, familievold, rus og trafikkovertredelser. Som hytte- og
reiselivsdestinasjon er det i tillegg økt behov for beredskap i forbindelse med store
utfartshelger da det er mye folk i området.
På det sivile området bistod lensmannskontoret tidligere med veiledning av
pårørende i forbindelse med dødsfall og veiledning ved tap/erstatning i forbindelse
med naturkatastrofer, som for eksempel flom. Det oppleves som om disse oppgavene
ikke følges opp i like god grad i dag.
Etter at forliksrådene i Øyer, Lillehammer og Gausdal ble omorganisert til ett felles
forliksråd har arbeidsbelastninger for Øyers medlemmer økt betydelig. Saksmengden
er stor. Det er lagt opp til to heldagsmøter per måned i tillegg til at det er tidkrevende
å sette seg godt inn i sakene som skal behandles. Medlemmene får i dag
møtegodtgjørelse, men ikke erstattet tapt arbeidsfortjeneste. Kommunen frykter på
sikt for rekruttering av medlemmer til forliksrådet. For å sikre god rekruttering til
forliksrådet må det skje en ny vurdering av kompensasjon for
forliksrådsmedlemmene.
2.
Øyer kommune mener dagens tjenestestedsstruktur dekker kommunens behov
i tilstrekkelig grad og ser ikke behovet for eget lensmannskontor i Øyer. Det er viktig
at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen og et nytt og mer komplekst
kriminalitetsbilde. Samtidig ser vi behov for økt bemanning og tilstedeværelse; at
politiet er synlig i lokalsamfunnet både på dag- og nattestid.
3. Kommunen jobber kontinuerlig med å yte gode tjenester til innbyggerne på en
rekke lovpålagte områder. Samtidig ser vi at politiets fravær eller responstid i
forbindelse med ulykker og andre uforutsette hendelser stiller nye krav til det
kommunale tjenestetilbudet. Interkommunale og regionale samarbeidsarenaer er et
viktig bidrag til gode tjenester og trygghet for innbyggerne, men det er viktig for
kommunen å understreke at det i dag er politiet som har hovedansvar for å sikkerhet i
samfunnet. Dersom kommunene må overta noen av disse oppgavene er det viktig
med en gjennomgang av strukturen og at det følger med tilstrekkelig ressurser til å
løse disse oppgavene.
For å bygge tillit mellom politi og innbyggere, særlig overfor ungdom, er det viktig
med uformell tilstedeværelse fra politiets side, samt samarbeid med og
tilstedeværelse på lag og foreningers arrangementer.
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4. Øyer kommune mener det viktig at det jobbes med å styrke og utvikle alle kanaler
politiet bruker i sitt arbeid. Det er avgjørende at politiet er til stede fysisk for å
forebygge, på arrangementer i kommunen og på nettet. Det er svært viktig at politiet
følger med på teknologiutviklingen og helst ligger i forkant på dette området.
Tjenestested er mindre viktig, men kommunen mener at terskelen for fysisk kontakt
og møte med politiet for veiledning har blitt altfor høy og at det må jobbes med å
bedre dette.

5. Øyer kommune anser det ikke som nødvendig med et nytt tjenestested i
kommunen. Å opprette flere tjenestesteder uten å øke ressursinnsatsen
forholdsmessig kan bidra til å svekke politiets arbeid med nye typer kriminalitet og et
mer komplekst kriminalitetsbilde. Det er likevel ønskelig med mer synlig
tilstedeværelse i kommunen, som forebyggende tiltak.
Avstemming:
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til ny tekst under vurderingsdel i saksfremlegget ble enstemmig
vedtatt.
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar høringssvar på brev fra JBD av 23.2.22 slik det er utformet i
saksframleggets vurderingsdel.
60/22
FRITAK POLITISKE VERV - NYVALG STINE JOHANSEN
Valgnemndas innstilling:
1. Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer
Arbeiderparti en plass opp ut valgperioden 2019 – 2023.
2. Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kontrollutvalget for Øyer
Arbeiderparti/Øyer Høyre en plass opp ut valgperioden 2019 – 2023.
Behandling:
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (Ap) bemerket at det i saksfremlegget ikke er vist til
kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget ved vurderingen av suppleringsvalg.
Saksfremstillingen rettes.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer
Arbeiderparti en plass opp ut valgperioden 2019 – 2023.
2. Som følge av at Stine Johansen trer ut av sine politiske verv ut valgperioden
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kontrollutvalget for Øyer
Arbeiderparti/Øyer Høyre en plass opp ut valgperioden 2019 – 2023.

61/22
KLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I HYTTEKOMMUNER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at Øyer kommune fortsetter i prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i
hyttekommuner, og slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale.
Som medlem i styringsgruppen velges:
Fast representant: …..
Vara: ……
Behandling:
Stein Plukkerud (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV:
Som fast medlem i styringsgruppen velges: ordfører Jon Halvor Midtmageli
Som varamedlem i styringsgruppen velges: varaordfører Nisveta Tiro
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at Øyer kommune fortsetter i prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i
hyttekommuner, og slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale.
Som medlem i styringsgruppen velges:
Fast medlem: ordfører Jon Halvor Midtmageli
Varamedlem: varaordfører Nisveta Tiro

62/22
REFERATER - KST 19.05.2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
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Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatene tas til etterretning.
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