
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Lillehammer hotell     
Møtedato: 20.02.2020 Tid: 08:30 – 14:30 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden Forfall fellesmøte 
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken Forfall fellesmøte 
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  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten Forfall 
Medlem Hilde M Strangstadstuen Forfall 
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem 
Varamedlem 

Anne Kristine Aronsveen 
Einar Moe 

 
Varamedlem fellesmøte 

Varamedlem Rune Moen  
Varamedlem 
Varamedlem 
 

Saeid Najafi 
Åse Harjo Øvstegård 

 

 
 
Merknader:   
Kommunedirektør Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
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Merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 23.01.2020: 
Sak 3/20 – Utfasing av oljetanker til oljefyring – gbnr 97/150 – Kongsvegen 1569 
Dag Norvald Hansen (AP) bemerket at forslaget fra Øyer AP ikke kommer klart nok fram i 
protokollen. Dette har ført til usikkerhet om vedtaket hos medlemmene i Øyer AP og de 
krever en merknad til protokollen. 
 
Varaordfører Nisveta Tiro (SV) minnet kommunestyret på at det i saken etter gruppemøte, 
ble fremmet et omforent forslag fra samtlige partier som det ble stemt over punkt for punkt. 
Hun viste også til vedtak i KST-sak 113/19, møte 31.10.2019: 
Nytt avsnitt under punkt 6.13 Møtebok, protokoller (s.15): 

Protokolltilførsel  
En representant eller et mindretall kan kreve at det i møteprotokollen tas inn en kort 
begrunnelse for egen stemmegivning. Dersom en er grunnleggende uenig med noe 
som er vedtatt, eller med måten man har gått fram på i en sak, kan en representant 
eller mindretall be om en protokolltilførsel. Protokolltilførsler skal signaliseres i det 
aktuelle møtet og reflektere de argumentene som benyttes.  Protokolltilførselene bør 
være korte og poengterte og skal leveres skriftlig. En slik protokolltilførsel kan bare 
nektes dersom det foreligger særlige hensyn, for eksempel hvis protokolltilførselen 
har en sjikanerende form eller er unødig omfattende. Protokolltilførselen må 
fremsettes skriftlig. 

 
Dag Norvald Hansen trakk kravet om merknad til protokollen. 
 
Ellers ingen merknader til protokollen. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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FELLES KOMMUNESTYRESEMINAR 
09.00-12.15 (oppmøte for registrering kl 08.30) 

Felles kommunestyreseminar for Gausdal, Øyer og Lillehammer med hovedtema 
næringsutvikling og strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Vedlagt sakslisten 
program felles kommunestyreseminar og planprogram for næringsplanen.  

 
12.15-13.00 
Felles lunsj 

 
SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

8/20 20/348     
  DELEGASJON AV MYNDIGHET  DISPENSASJON PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN KAPITTEL 19  
  

 
9/20 20/349     
  POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER 

INNEN DEMOGRAFI, OPPVEKST OG HELSE  
  

 
10/20 19/2063     
  EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, 

GRANRUDMOEN BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG 
SAMEIET SLETMOEN FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN 

  

 
11/20 20/291     
  SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSSTØTTE 

2020 - 2022  
  

 
12/20 20/370     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019    
 
13/20 20/350     
  KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA  

KLAGER LUNNSTADEN VEL 
  

 
14/20 20/351     
  KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA  

KLAGER JACK SKALLERUD BRÅTHEN 
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8/20   
DELEGASJON AV MYNDIGHET  DISPENSASJON PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAPITTEL 19   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 19-4 
til plan- og miljøutvalget. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres av kommunestyret 
selv.  

 
Alternativ 2:  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 19-4 
til formannskapet. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres av kommunestyret selv. 

 
Alternativ 3:  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 19-4 
til plan- og miljøutvalget, med unntak av dispensasjoner fra gjeldende kommuneplan og 
kommunedelplaner som delegeres til formannskapet. Prinsipielle saker delegeres ikke, og 
skal avgjøres av kommunestyret selv. 

Behandling: 
Erling Broen (AP) fremmet forslag om å vedta kommunedirektørens alternativ 3. 
 
Avstemming: 
Ved avstemming mellom kommunedirektørens alternativ 1 og alternativ 2 ble 
kommunedirektørens alternativ 1 vedtatt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 1 H - Åse Harjo 
Øvstegård) mot 8 stemmer (7 AP, 1 H – Anne Aronsveen). 
 
Ved avstemming mellom kommunedirektørens alternativ 1 og alternativ 3 ble 
kommunedirektørens alternativ 1 vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer  
(7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 19-4 
til plan- og miljøutvalget. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres av kommunestyret 
selv. 

 
9/20   
POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, 
OPPVEKST OG HELSE   
 
Ordførers forslag til vedtak: 
For å forberede kommunen på fremtidens utfordringer ønsker vi derfor å sette et spesielt 
fokus på disse områdene og fremmer følgende forslag: (Forslaget ble også fremmet som 
tilleggsforslag i budsjettbehandlingen i desember 2019. Forslaget ble da trukket) 
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1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere et samarbeid mellom 
politikere og administrasjon for å jobbe med og for økonomisk bærekraftige 
leveranser nå og i framtida innen områdene demografi, oppvekst og helse. 

2. Arbeidet skal inngå i kommunens daglige plan- og budsjettarbeid hvor faste 
arbeidsmøter med politisk nivå skal inngå. Hensikten med møtene er samhandling om 
politiske mål og strategier gjennom deling for å finne praktiske, gode og økonomisk 
bærekraftige løsninger for kommunen alene eller sammen med andre.  

3. Samarbeidet organiseres som arbeidsmøter i forkant av formannskapsmøter med 
medlemmene i formannskapsmøtene som de politiske representantene. 
Ordfører/varaordfører leder møtet.    

4. Arbeidet skal så langt det er mulig kobles til kommunens plan og strategiarbeid.  

 
Kommunedirektøren har ingen kommentar til forslaget.  
 

 Det skal etableres en arbeidsform iht. forslaget ovenfor.  

Behandling: 
Brit K Lundgård fremmet følgende forslag: 
«Øyer Arbeiderparti fremmer følgende tillegg til forslag til vedtak:  
1. Arbeidsmøte opprettes som et folkevalgt organ i tråd med kommuneloven § 5.1 og 5. 2.   
2. Saksbehandlingsreglene i kommuneloven § 11 legges til grunn for arbeidsmøte, med åpne 
møter, innkalling, saksliste og protokoll. 
3. Det foretas en nærmere utredning og informasjon om hva som er arbeidsdelingen mellom 
Partssammensatt utvalg og arbeidsmøte, før arbeidsmøte etableres og settes i funksjon. 
4. Det foretas en utredning og klargjøring av arbeidsdelingen mellom arbeidsmøte og 
Tjenenesteutvalget sitt mål, hensikt og leveranse, før arbeidsmøtet settes i funksjon». 
 
Laila Jonassen Skåden (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag punkt 1 – 4 ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer  
(7 AP, 2 H). 
 
Øyer AP sitt tilleggsforslag falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 stemmer (10 SP, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å etablere et samarbeid mellom 
politikere og administrasjon for å jobbe med og for økonomisk bærekraftige 
leveranser nå og i framtida innen områdene demografi, oppvekst og helse. 

2. Arbeidet skal inngå i kommunens daglige plan- og budsjettarbeid hvor faste 
arbeidsmøter med politisk nivå skal inngå. Hensikten med møtene er samhandling om 
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politiske mål og strategier gjennom deling for å finne praktiske, gode og økonomisk 
bærekraftige løsninger for kommunen alene eller sammen med andre.  

3. Samarbeidet organiseres som arbeidsmøter i forkant av formannskapsmøter med 
medlemmene i formannskapsmøtene som de politiske representantene. 
Ordfører/varaordfører leder møtet.    

4. Arbeidet skal så langt det er mulig kobles til kommunens plan og strategiarbeid.  

 
 
10/20   
EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN 
BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG SAMEIET SLETMOEN   
FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 

Behandling: 
Dag Norvald Hansen (AP) fremmet følgende forslag: 
«Øyer AP fremmer primært slik forslag:  

     1.Ordfører med vara, varaordfører representerer Øyer kommunes eierinteresser i årsmøter, 
generalforsamlinger i boligsameier, der kommunen har vesentlige eierinteresser.  

     2.Øyer kommune velger folkevalgte representanter til styrene i boligsameiene, der 
kommunen har vesentlige eierinteresser eller der det fremgår av vedtektene at kommunen 
skal være representert.  
  
Øyer AP legger til grunn at fortsatt eierrepresentasjon av folkevalgte i styrene, vil falle og vil 
derfor subsidiært fremme følgende tillegg/endring av kommunedirektørens forslag til 
vedtak:   
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Med Øyer AP sine forslag i rødt.  
  

1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 
generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. Myndigheten 
kan delegeres til kommunalsjefer, men ikke lavere nivåer.  

2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 
kommunen å delta aktivt i de ulike styrene i boligsameierlag. I de styrene det velges 
kommunale representanter skal dette ikke delegeres ansatte som ivaretar kommunal 
tjenesteyting til de samme boligsameiene. 
 
Avstemming: 
Øyer AP sitt forslag falt med 6 stemmer (AP) mot 15 stemmer (10 SP, 2 SV, 2 H, 1 AP – Erling 
Broen). 
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Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer AP sitt tillegg/endring til kommunedirektørens forslag punkt 1 og 2 falt med 7 stemmer 
(AP) mot 14 stemmer (10 SP, 2 SV, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 

 
11/20   
SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSSTØTTE 2020 - 2022   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
12/20   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
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Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen (AP) orienterte om kontrollutvalgets arbeid. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
 
 
13/20   
KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA   
KLAGER LUNNSTADEN VEL 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen 
sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som indirekte deleier av Vestsiden 
Eiendom AS. Vestsiden Eiendom AS eier areal som berøres av rekkefølgebestemmelsene. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres 
inhabil. Saken ble vurdert etter forvaltningsloven § 6e pkt 2. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Einar Moe (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen 
sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

Einar Moe fratrådte. Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
14/20   
KLAGE PÅ PLANVEDTAK - 201803 - ILSETERURA  KLAGER JACK SKALLERUD BRÅTHEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen 
sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som indirekte deleier av Vestsiden 
Eiendom AS. Vestsiden Eiendom AS eier areal som berøres av rekkefølgebestemmelsene. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres 
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inhabil. Saken ble vurdert etter forvaltningsloven § 6e pkt 2. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Einar Moe (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen 
sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  

Einar Moe fratrådte. Stein Plukkerud tiltrådte. 
 

 
 


