
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
BUDSJETTKONFERANSE kl 08.30 – 14.00 

 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 20.06.2019 Tid: 08:30 – 15:40 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken Forfall (Erling Broen møtte) 
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt Forfall (Gudbrand Sletten møtte) 
Medlem Zeljana Bojcic Permisjon fra kl 09.30 – 10.30 
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud Forfall (Per Nermo møtte fra 14.15) 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall (John Berge møtte) 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud Permisjon fra 08.30 – 12.00 (Anne 

Braastad Lie møtte) 
Medlem Jon Halvor Midtmageli Møtte fra kl 13.50 
Medlem Stein Plukkerud Møtte fra kl 09.10 
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden Permisjon fra kl 16.00 
Medlem Håvard Granskogen Permisjon fra 12.30 (Anne Braastad Lie 

møtte fra 12.30) 
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem 
Varamedlem  

Gudbrand Sletten 
Per Nermo (fra kl 14.15) 

 

Varamedlem John Berge  
Varamedlem 
 
 
 

Anne Braastad Lie (fra kl 8.30)  
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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Laila Odden førte protokollen. 
Kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand og økonomisjef 
Anne H Jorde møtte. 
 
Merknader til innkallingen: 
Laila Jonassen Skåden (SP)ba om permisjon fra kl 16.00. Permisjon innvilget. 
Ellers ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 23.05.2019. 
 
Varaordfører Mari Botterud (H) hadde meldt forfall. Ordføreren fremmet forslag om at det 
velges varasetteordfører og at Arne Finn Brekke (AP) velges. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Arne Finn Brekke tiltrådte som settevaraordfører. 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Utbygging E6 Moelv-Øyer vedtatt i Stortinget (89 mot 9 stemmer) 19.06.2019 
 

Rådmann Ådne Bakke: 
 Ny kommunestyresal beregnet ferdig til kommunestyremøtet i september 2019 

 
Fjellstyrets formann Arne Finn Brekke: 

 Endringer av «Fiskeforvaltningen i Øyerfjellet» 
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BUDSJETTKONFERANSE kl 08.30 – 14.00 
 
Her møtte i tillegg til kommunestyret: 
Rådmann Ådne Bakke 
Kommunalsjef Frode Fossbakken 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand 
Økonomisjef Anne H Jorde 
Controller Knut Arne Kårsten 
Tjenesteleder Kultur og fellesfunksjoner Eli Eriksrud 
Tjenesteleder Tekniske tjenester Therese Corneliussen  
Tjenesteleder Helse og familie Gerd Hvoslef 
Tjenesteleder Mosjordet barnehage Birgitte Moe 
Tjenesteleder Vidarheim barnehage Heidi Melby 
Tjenesteleder Miljøterapi og bofellesskap Kristina Kvarberg 
Tjenesteleder Øyer helsehus Ingrid Rugsveen 
Tjenesteleder Hjemmetjenester Karen Marie Nordgård 
Avdelingsleder Eiendom og bolig Torstein Hansen 
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF) – Marit Linnerud  
Hovedtillitsvalgt Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) – Inger-Marie Walbø Johnsgård 
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Åshild Andresen 
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Gro H Kristensen 
 
Rådmann holdt en kort innledning til budsjettkonferansen. Økonomisjef Anne H Jorde 
gjennomgikk overordna føringer og økonomisk status i kommunen. 
 
Tjenestelederne orienterte om fakta, status og utfordringer i tjenesteenhetene Barnehage, 
Skole, Helse og familie, Øyer helsehus, Hjemmetjenester, Bofellesskap og miljøtjenester, 
Kultur og fellestjenester og Tekniske tjenester. 
 
Spørsmål og kommentarer etter gjennomgang tjenesteenheter 
Ordfører innledet. 
Spørsmål til administrasjonen som ønskes besvart i formannskapet den 13.august sendes 
administrasjonen innen 1.august. Utsending av møtepapirer er 6.august. 
 
Politisk gruppearbeid - partigrupper 
Økonomisjef Anne H Jorde presenterte spørsmålene og gruppefordelingen. 
 
Oppsummering gruppearbeid 
Ordfører oppsummerte. 
Det sendes e-post til administrasjonen med svar på spørsmålene med kopi til 
kommunestyret. 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 

BUDSJETTKONFERANSE kl 08.30 – 14.00 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

64/19 19/1030     
  SMITTEVERNPLAN 2019    
 
65/19 19/932     
  HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER    
 
66/19 19/964     
  PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING    
 
67/19 19/1174     
  VALG AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPE NRKS TV-AKSJON 

20.OKTOBER 2019  
  

 
68/19 19/1175     
  VALGLØFTET 2019    
 
69/19 19/390     
  ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  - GODKJENNING 

AV SAMARBEIDS- OG DRIFTSAVTALE  
  

 
70/19 19/476     
  ETISKE RETNINGSLINJER FOR TILSATTE OG FOLKEVALGTE I ØYER 

KOMMUNE  
  

 
71/19 19/603     
  SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018    
 
72/19 19/1154     
  REVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER KOMMUNE" 

- ENDELIG BEHANDLING  
  

 
73/19 19/1008     
  G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR 

OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 
ANNET LEDD  
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74/19 19/1026     
  G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER 

SOM TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMT SØKER: RO EIE AS 
  

 
75/19 15/1980     
  KLAGEBEHANDLING - PLANID 153B - LISETRA 2    
 
76/19 19/1054     
  RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT    
 
77/19 19/1093     
  REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN 

- STRATEGI OG HANDLINGSPLAN  
  

 
78/19 19/981     
  TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE    
 
79/19 19/1177     
  REFERATSAK KST 20.06.2019    
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64/19   
SMITTEVERNPLAN 2019   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til ny smittevernplan for Øyer kommune.    
 
 
65/19   
HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 
 
 
66/19   
PARTNERSKAPSMODELL I INNLANDET FYLKE - HØRING   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
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Øyer Kommunestyre oversender «Høringsuttalelse vedr. framtidig partnerskapssamarbeid til 
Innlandet» til arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.     
 
 
 
67/19   
VALG AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPE NRKS TV-AKSJON 20.OKTOBER 2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2019:  
Leder Ordfører Brit K. Lundgård,  
Nestleder Varaordfører Mari H. Botterud,  
Et medlem fra opposisjon SP/KRF/SV:  
Et medlem fra Øyer Sanitetsforening 
Et medlem fra Tretten Sanitetsforening 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2018. 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at det velges vararepresentanter til arbeidsgruppa. 
 
Erling Broen (AP) påpekte at det i punkt 2 står «TV-aksjonen 2018». Dette rettes til  
TV-aksjonen 2019. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til medlem og varamedlem fra opposisjon 
SP/KrF/SV: 
Medlem: Nisveta Tiro (SV) 
Varamedlem: Laila Jonassen Skåden (SP) 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag til varamedlem for leder: Gudbrand Sletten (AP) 
 
Høyre vil komme med forslag til varamedlem for nestleder. 
 
Rådmannens forslag med foreslåtte endringer og forslag ble enstemmig vedtatt med 24 
medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2019:  
Leder Ordfører Brit K. Lundgård   Varamedlem: Gudbrand Sletten 
Nestleder Varaordfører Mari H. Botterud 
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Et medlem fra opposisjon SP/KRF/SV: Nisveta Tiro  Varamedlem: Laila Jonassen Skåden 
Et medlem fra Øyer Sanitetsforening 
Et medlem fra Tretten Sanitetsforening 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen. 
 

2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne planen for gjennomføring av 
TV-aksjonen 2019. 

 
 
68/19   
VALGLØFTET 2019   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Politiske partier i Øyer slutter opp om Valgløftet 2019.  
 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Politiske partier i Øyer slutter opp om Valgløftet 2019.  
 
 
69/19   
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM  - GODKJENNING AV SAMARBEIDS- OG 
DRIFTSAVTALE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam Sør-
Gudbrandsdalen til rådmannen. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret delegerer ansvaret for å signere samarbeid- og driftsavtale for FACT-tam Sør-
Gudbrandsdalen til rådmannen. 
 
Per Nermo (H) tiltrådte. 
 
 
70/19   
ETISKE RETNINGSLINJER FOR TILSATTE OG FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE   
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
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Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune etter 
innarbeiding av vedtatte endringer i avsnittene HABILITET og GAVER OG ANDRE PERSONLIGE 
FORDELER. 
  
Behandling: 
Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag: 
«Verneombudenes rolle skal komme klarere fram i teksten». 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Lisa Krampruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune etter 
innarbeiding av vedtatte endringer i avsnittene HABILITET og GAVER OG ANDRE PERSONLIGE 
FORDELER. 
 
Verneombudenes rolle skal komme klarere frem i teksten.  
 
 
71/19   
SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr, mot bevilget 11,9 millioner 
kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samlet et 
mindreforbruk på kr 16 000.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de åtte prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 12,4 millioner kr, mot bevilget 11,9 millioner 
kr, dvs. merforbruk på 0,5 millioner kr. De to VA-prosjektene (sjølkost) har samlet et 
mindreforbruk på kr 16 000.  
 
 
72/19   
REVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER KOMMUNE" - ENDELIG 
BEHANDLING   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til 
orientering. 
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2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at 
kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og 
koordinert tjeneste, men at det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. 
anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de 
oppgavene som etter loven skal ligge til denne enheten.   

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 
grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp innholdet i revisjonsrapporten og gi en 
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 31.8.2019 og en orientering i 
kontrollutvalgets møte den 23.9.2019. 

4. Kommunestyret ønsker at tilbakemeldingen også setter fokus på lavterskeltilbudet for 
barn og unge, jf. blant annet aldersfordeling i tabell nr. 3.3 i revisjonsrapporten. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til 
orientering. 

2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at 
kommunen har mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og 
koordinert tjeneste, men at det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. 
anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de 
oppgavene som etter loven skal ligge til denne enheten.   

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 
grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp innholdet i revisjonsrapporten og gi en 
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 31.8.2019 og en orientering i 
kontrollutvalgets møte den 23.9.2019. 

4. Kommunestyret ønsker at tilbakemeldingen også setter fokus på lavterskeltilbudet for 
barn og unge, jf. blant annet aldersfordeling i tabell nr. 3.3 i revisjonsrapporten. 

 
 
73/19   
G/BNR 56/2 M.FL I ØYER. SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT 
BOPLIKT JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD   
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppigard Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 
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2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen fem år etter overtagelse (21.03.2024) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet som part i saken. Arnfinn Gillebo 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Arnfinn Gillebo erklæres inhabil. Saken er 
vurdert etter forvaltningslovens § 6 første bokstav. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag (rådmannens forslag til innstilling): 

1. «Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppistuen Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen tre år etter overtagelse (21.03.2022) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelser av boplikten». 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Begrunnelsen er søkerens nære tilknytning til gården». 
 
Ved alternativ avstemming mellom Jon Halvor Midtmagelis forslag og planutvalgets 
innstilling ble planutvalgets innstilling vedtatt med 16 stemmer (11 AP, 4 H, 1 SP) mot 8 
stemmer (7 SP, 1 SV). 
 
Arne Finn Brekkes tilleggsforslag ble vedtatt med 15 stemmer (11 AP, 4 H) mot 9 stemmer  
(8 SP, 1 SV). 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Fridtjof Leif 
Gillebo på erverv av eiendommen Oppigard Gillebu g/bnr 56/2 med underenheter 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han 
tilflytter eiendommen innen fem år etter overtagelse (21.03.2024) og bebor 
eiendommen i minimum fem år. Begrunnelsen er søkerens nære tilknytning til gården. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven kap IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
 
 
 
74/19   
G/BNR 57/13 M.FL. SØKNAD OM KONSESJON PÅ TO PARSELLER SOM TILLEGGSAREAL TIL 
FJØSTOMT  SØKER: RO EIE AS 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 og tilhørende bestemmelser 
innvilges konsesjon til Ro Eie As på erverv av tomteparsell g/bnr 57/13 samt 
tilgrensende areal omsøkt fradelt på ca 4,6 daa.  

2. Med hjemmel i § 11 settes som vilkår for konsesjon at arealene legges til fjøstomta 
g/bnr 57/12 som tilleggsareal og eiendommene skal sammenføyes i matrikkelen.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
75/19   
KLAGEBEHANDLING - PLANID 153B - LISETRA 2   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagene omhandler samme forhold og blir behandlet sammen.  
 
Klagene tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 28.3.2019, sak 27/19.  
 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
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Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Anne Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Anne Braastad Lie 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Anne Braastad Lie erklæres inhabil. Saken er 
vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningslovens § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Per Nermo (H) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Per Nermo fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Per Nermo erklæres inhabil. Saken er vurdert etter 
kommuneloven § 40 og forvaltningslovens § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 23 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Klagene omhandler samme forhold og blir behandlet sammen.  
 
Klagene tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre vedtak fattet av 
kommunestyret 28.3.2019, sak 27/19.  
 
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet 
for endelig avgjørelse. 
 
Anne Braastad Lie og Per Nermo tiltrådte. 
 
 
76/19   
RETNINGSLINJER DISPOSISJONSFOND IDRETTSARRANGEMENT   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  

1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell som arena, herunder konkret 
planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anlegget. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for bruk av disposisjonsfond 
«Idrettsarrangement»:  
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1. Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell som arena, herunder konkret 
planlagte arrangement og arbeid for å få arrangement til anlegget. 

 
 
 
77/19   
REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI FOR LILLEHAMMERREGIONEN - STRATEGI OG 
HANDLINGSPLAN   
 
Formannskapets innstilling: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2019-
2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 
i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i sammenheng 
med budsjettprosessen i de tre kommunene. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1.Øyer kommune vedtar Arrangementsstrategi for kommunene i Lillehammer-regionen 2019-
2023 som retningsgivende for regionens arrangementsutvikling.  
 
2.Handlingsplan for 2019 løses innenfor Regionrådets avsatte midler og eksisterende budsjett 
i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune, og tas til orientering. 
 
3.Handlingsplan rulleres årlig. Eventuelt kommunalt ressursbehov for 2020 ses i sammenheng 
med budsjettprosessen i de tre kommunene. 
 
 
78/19   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
Behandling: 
Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
«Øyer kommunestyre beslutter at politikere, elever og foresatt heretter skal bli involvert i 
utarbeidelsen av den årlige rapport om tilstanden i opplæringen, knyttet til læringsresultat, 
frafall og læringsmiljø, jfr Opplæringslovens § 13-10. Det skal skje gjennom dialogmøte 
mellom partene før rapporten legges fram for kommunestyret til endelig behandling».      
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Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
«Øyer kommunestyre ber administrasjonen om å foreta en revidering av Skolepolitisk 
handlingsplan for 2011-2018, med juni 2020 som frist for behandling i kommunestyret».  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Arbeiderparti sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Arbeiderparti sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ved vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 
 
Øyer kommunestyre beslutter at politikere, elever og foresatt heretter skal bli involvert i 
utarbeidelsen av den årlige rapport om tilstanden i opplæringen, knyttet til læringsresultat, 
frafall og læringsmiljø, jfr Opplæringslovens § 13-10. Det skal skje gjennom dialogmøte 
mellom partene før rapporten legges fram for kommunestyret til endelig behandling.  
 
 
Øyer kommunestyre ber administrasjonen om å foreta en revidering av Skolepolitisk 
handlingsplan for 2011-2018, med juni 2020 som frist for behandling i kommunestyret. 
 
 
79/19   
REFERATSAKER KST 20.06.2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtakene tas til underretning 
 
Behandling: 
Ordføreren orienterte om referatsakene. 
 
I tillegg til sakene utsendt på forhånd orienterte Øyer fjellstyre ved Fjellstyrets leder Arne 
Finn Brekke om fiskeforvaltningen i Øyer, samt endringen i fiskereglene fra 2019. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtakene tas til underretning 
 
 
 


