
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen   
Møtedato: 21.06.2018 Tid: 09:00 – 14:25 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten Forfall 
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree Permisjon 
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem Anne Magnhild Braastad Lie Forfall 
Varamedlem John Berge  
Varamedlem Britt Rusten  
 
 
Merknader:  
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Økonomileder Anne H Jorde og controller Knut Arne Kårsten møtte under sak 46/18, sak 
47/18, sak 48/18, sak 49/18, sak 50/18, sak 51/18, sak 52/18, sak 53/18 og sak 54/18. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte, men Roar Øien (H) bemerket hendelsen 
hvor Ole Hageløkken (AP) anklaget Mari Botterud (H) uberettiget. Roar Øien ba Ole 
Hageløkken be Mari Botterud om unnskyldning for sin oppførsel. 
Roar Øien bemerket også at ordføreren skulle ha stoppet Ole Hageløkken. Ordføreren ba om 
unnskyldning for at dette ikke ble gjort. 
 
Varaordfører Mari Botterud (H) hadde meldt forfall til møtet. Ordføreren fremmet forslag om 
at Arne Finn Brekke(AP) velges som settevaraordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Arne 
Finn Brekke tiltrådte som settevaraordfører. 
 
Ordføreren informerte om at det var kommet en interpellasjon og et skriftlig spørsmål til 
kommunestyret som behandles etter de ordinære sakene på sakslista. 
 
Interpellasjon fra Øyer Senterparti 
Interpellasjonen ble presentert av Laila Jonassen Skåden, og den ble delt ut i møtet. 
Ordføreren presenterte svarene: 
 
Svar på interpellasjon fra Øyer Senterparti, 07.05.2018Oppfølging av utbyggingsavtaler og 

avsetninger til infrastruktur. 

1. Hvor store avsetninger dreier det seg om fra første utbyggingsavtale ble inngått til i dag? 

 

Vedlagt følger oversikt over inngåtte avtaler og avtaler under arbeid. Totalt dreier det 

seg om ca. 27 mill. kr. (anslag på grunn av usikkerhet om antall enheter i noen av 

planene.) 

 

2. Hvordan følges opp og sikres disse avsetningene, satt på sperret konto/bankgaranti, fra 

Øyer kommune? 

 

Det er ikke noe system for sikring av avsetningene. Avsetningene blir innkrevd når 

forutsetningen i den enkelte utbyggingsavtale er innfridd. 

Rådmannen ser utfordringen med å følge opp sikkerhetstillelse av anleggsbidragene. Det 

vil bli arbeidet for å finne en tilfredsstillende løsning på dette. 

 

3. Hvilke tiltak er avsetninger gjennom utbyggingsavtaler knyttet opp mot.  

 

Tiltakene er listet opp i utbyggingsprogram fra 2008. Vedlagte oversikt hvilke tiltak som 

gjelder for de ulike planområdene. 

 

4. Er noen av utbyggingsavtalene gjennomført? 

 Mosetertoppen H3 har finansiert 5, 49 mill. i G/S veg Nermoshågån (Korsen-

Nermo). 

 Hafjelltoppen hyttegrend (H2) har finansiert 0,26 mill. kr i G/S-veg 

Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen. 
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 Haugan H4 (Gade) har finansiert 0,94 mill. kr i G/S-veg Granrudvegen mellom 

Bakkevegen og Korsen. 

 Del av Haugan H4 (Nermo) har finansiert 0,14 mill. kr i G/S-veg Granrudvegen 

mellom Bakkevegen og Korsen. 

 

Det er kun Mosetertoppen H3 (Planid 118) og Hafjelltoppen hyttegrend (H2) som med 

sine bidrag på 5,49 mill. og 0,26 mill. kr. har gjennomført alle sine forpliktelser med 

hensyn på anleggsbidrag. De andre vil kunne kreves for ytterligere bidrag. 

 

5. Har administrasjonen noen plan for disse avsetningene i forhold til politisk vedtatte 

planer? 

 

Planene/tiltakene er beskrevet i vedtatt utbyggingsprogram fra 2008. Gjennomføring 

avhenger av kommunale bevilgninger i investeringsbudsjett (krav om kommunal 

deltakelse).   

Utbyggingsprogrammet er 10 år gammelt. Rådmannen ser at det kan være påkrevet 

med en revidering av programmet i nær fremtid, også før endelig vedtak i revidering av 

KDP for Øyer sør. Dette for å kunne både justere satsene for de ulike bebyggelsene og 

prioritere tiltak slik at det kan styres midler til de tiltak som er mest behov for å 

gjennomføre.  

 

Spørsmål til Øyer kommunestyre fra Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune –  
navneutvalget v/leder Lisa Kramprud: 
Spørsmålene ble delt ut i møtet og lest opp av leder Lisa Kramprud: 
 
Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune – navneutvalget 
 
Behov for saksbehandler-/e i navneutvalget 

Utvalg for stedsnavn, har behov for å bli prioritert med saksbehandler i større grad 
enn i dag av administrasjonen. Vi som sitter i utvalget er frustrerte fordi det pgr av mangel på 
saksbehandler/-e er få møter, lang saksbehandlingstid og møteprotokoller som kommer 
svært lenge etter møter.  

Utvalget består av undertegnede, og Per Nermo fra Øyer kommunestyre, Edgar Enge 
fra Fjellstyret, Hans Kristian Lien og Ola Håkon Sætha Ourom fra Øyer-Tretten historielag, 
Einar Mo lokalkjent i Øyer og Anders Hagen lokalkjent på Tretten og arbeider etter følgende 
mandat fra kommunestyret: Det skal velges et navneutvalg for stedsnavnsaker. 
Navneutvalget har vedtaksmyndighet i saker hvor kommunen har avgjørelsesmyndighet og 
uttalerett på kommunens vegne når det gjelder stedsnavn som Statens kartverk har 
vedtaksmyndighet.  
 
Saker som skal behandles i navneutvalget:  

1. Adressering i kommunen.  
Statens kartverk har bedt om at kommunene tildeler alle en vegadresse, ikke minst for å 
imøtekomme behovet for rask og sikker utrykning når det er behov for det. Mange 
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kommuner har fullført denne adresseringen. For Øyer gjenstår det noe før vi har fullført 100 
prosent.  
 

2. Ny-adressering/nummerering 
Det er løpende behov for å tildele vegadresser på nye byggeprosjekter i kommunen.    
 

3. Klage på stedsnavn i stedsnavnregisteret og ønsker om endring. 
Det er framsatt ønske til navneutvalget om at noen navn på offisielle kart i fjellet må endres, 
og grunnen er at navnene, som har stått på kart siden 1990/1991 (lov om stedsnavn), er feil, 
eller skrivemåten er feil, eller plasseringen på kartet er feil. Navn på offisielle kart står i 
stedsnavnregisteret, som forvaltes av Statens kartverk. Det er kartverket som fastsetter 
skrivemåten på navn i registeret. Offentlige organ, stat, fylkeskommune og kommune er 
pålagt å følge skrivemåtene som er registrert i SSR. Hvis navn som står i registeret skal 
endres, må det reises navnesak. Det er kartverket, som behandler navnesaker.  
 
På bakgrunn av dette, ønsker jeg å signalisere at navneutvalget har behov for at rådmannen 
tildeler navneutvalget saksbehandlere som kan sørge for at kommunen kan ivareta sin 
oppgave når det gjelder: 

 Adressering, som Statens kartverk har bedt om 

 Nyadressering, som kommunen har behov for pgr av byggevirksomhet 

 Behandling av innspill om navnesaker, og nødvendig saksbehandling av innspillene 
 
Øyer 17.juni 2018 
Vennlig hilsen 
 
Lisa Kramprud 
Leder for Utvalg for stedsnavn i Øyer kommune  
 
Rådmannen svarte på spørsmålene og det vil bli nye rutiner i saksbehandlingen av saker til 
navneutvalget. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Ordføreren takket leder for komiteen for utdelingen av Kulturprisen 2018 Arnfinn 
Gillebo for gjennomføringen av prisutdelingen den 03.06.2018 

 Ordføreren takket kommunestyret på vegne av Kulturprisvinneren 2018 Johan Kråbøl 

 Kommuneplanens arealdel sluttbehandling utsettes til august 2018  

 Barnevernsløftet kommer i kommunestyret 30.august 2018 

 Ny kommunelov vedtatt – opplæring høsten 2018 

 Søknad om AlpinVM – møte og presentasjon med Skiforbundet  Scandic Hafjell 
22.06.2018 

 Oppfølgingssamtale med rådmann 

 Prosjektet Mjøsbyen – kort orientering om felles formannskapskonferanse 25.-26. 
september 2018 

 Nytt politisk forum for kommuner med flere hytter enn boliger, formål 
påvirkning/kunnskapsdeling 
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 Møte med Statskog, Øyer allmenning og Øyer fjellstyre 06.06.2018 
 
 
 
 
Rådmann Ådne Bakke: 

 Omorganiseringen i Øyer kommune – kort presentasjon om status 
 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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 Tittel 
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 201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA SLUTTBEHANDLING  
 
45/18 17/2092   
 PLANID 201715 - REGULERINGSPLAN - FLATSTULEN - PLANPROGRAM   
 
46/18 18/1223   
 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETTEN KIRKE, TÅRN   
 
47/18 18/1221   
 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE   
 
48/18 18/1224   
 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER HELSEHUS   
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 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER UNGDOMSSKOLE - 

REHABILITERING  
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 SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER   
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 SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK   
 
52/18 18/952   
 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2017 TIL 

2018  
 

 
53/18 18/1200   
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 AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID  

 

 
57/18 18/1180   
 FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE   
 
58/18 18/1303   
 REVISJONSRAPPORTEN "FORSVARLIG UTREDNING - LEIE AV 

LOKALER TIL LEGEKONTOR MV."  
 

 
59/18 18/1304   
 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.04.2018   
 
60/18 18/1295   
 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I 

LILLEHAMMER-REGIONEN"  
 

 
61/18 18/1233   
 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD   
 
62/18 18/1236   
 LØNNSPOLITISK PLAN 2018- 2021   
 
63/18 18/541   
 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE 

DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG 
POLITISK ORGANISERING  

 

 
64/18 18/1317   
 REFERATER - KST 21.06.2018   
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44/18  
201716 REGULERINGSPLAN - SAGTOMTA  SLUTTBEHANDLING 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplanen for Sagtomta, med plankart datert 31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, 
datert 4.6.2018, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Planen er ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.  
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.  
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning og rådmannen orienterte om hvorfor kommunen står 
som regulant. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplanen for Sagtomta, med plankart datert 31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, 
datert 4.6.2018, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Planen er ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.  
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.  
 
 
45/18  
PLANID 201715 - REGULERINGSPLAN - FLATSTULEN - PLANPROGRAM   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune avviser i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Flatstulen, datert 23.5.2018, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av hensyn 
til miljøbelastning dette gir i forhold til berørte naboer.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som indirekte eier av Hafjell Maskin AS. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i h.h.t. 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Steinar Grimsrud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune avviser i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Flatstulen, datert 23.5.2018, da det er i strid med nasjonale jordverninteresser, og av hensyn 
til miljøbelastning dette gir i forhold til berørte naboer.  
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
46/18  
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: TRETTEN KIRKE, TÅRN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 009114 Tretten kirke, tårn til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 9,65 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 8,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,25 mill kr. 
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 009114 Tretten kirke, tårn til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 9,65 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 8,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,25 mill kr. 
 
 
47/18  
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: VIDARHEIM BARNEHAGE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001140 Vidarheim barnehage til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 22,53 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 20 mill kr. Det vil si en overskridelse på 2,53 mill kr. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001140 Vidarheim barnehage til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 22,53 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 20 mill kr. Det vil si en overskridelse på 2,53 mill kr. 
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48/18  
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER HELSEHUS   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001132 Øyer helsehus til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 181,535 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 174,2 mill kr. Det vil si en overskridelse på 7,335 mill kr. 
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort orientering. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001132 Øyer helsehus til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 181,535 mill kr, mot justert 
budsjettramme på 174,2 mill kr. Det vil si en overskridelse på 7,335 mill kr. 
 
  
49/18  
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: ØYER UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001180 Øyer Ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 24,05 mill kr, mot 
justert budsjettramme på 22,6 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,4 mill kr. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttrapport for investeringsprosjekt 001180 Øyer Ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt 24,05 mill kr, mot 
justert budsjettramme på 22,6 mill kr. Det vil si en overskridelse på 1,4 mill kr. 
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50/18  
SLUTTRAPPORTEING VA-PROSJEKTER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter innen vann og avløp til orien-
tering. Sluttregnskapet for de til sammen 25 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 140,5 
mill kr, mot budsjettert kostnadsramme på 145,7 mill kr, dvs. mindreforbruk på 5,2 mill kr.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter innen vann og avløp til orien-
tering. Sluttregnskapet for de til sammen 25 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 140,5 
mill kr, mot budsjettert kostnadsramme på 145,7 mill kr, dvs. mindreforbruk på 5,2 mill kr.  
 
 
51/18  
SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2012-2017 - SAMLESAK   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskapet 
for de til sammen 39 prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 32,4 mill kr, mot budsjetterte 
kostnader på 31,3 mill kr, dvs. mindreforbruk på 1,2 mill kr.  
 
Behandling: 
Økonomileder Anne H Jorde svarte på spørsmål. 
 
Stein Plukkerud (SP) påpekte at det er en skrivefeil i 2 setning i formannskapets innstilling. 
Dette rettes i vedtaket. 
 
Formannskapets innstilling med retting ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskapet 
for de til sammen 39 prosjektene viser budsjetterte kostnader på i alt 32,4 mill kr, mot 
påløpte utgifter på 31,3 mill kr, dvs. mindreforbruk på 1,2 mill kr.  
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52/18  
OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2017 TIL 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2018 økes med 41,3 mill kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 2 015 
b. Bruk av lån     kr 9 059 
c. Bruk av lån selvkost    kr 30 188 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 9,0 mill kr. 
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer VA (selvkost) på inntil kr 30,2 

mill kr. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Investeringsbudsjettet for 2018 økes med 41,3 mill kr i henhold til vedlegg 1. 
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr 2 015 
b. Bruk av lån     kr 9 059 
c. Bruk av lån selvkost    kr 30 188 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 9,0 mill kr. 
4. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer VA (selvkost) på inntil kr 30,2 

mill kr. 
 
  
53/18  
RAPPORTERING INVESTERINGER PER 1. KVARTAL 2018   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering. 
 

2. Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr fra 
prosjekt 001021 Skanning byggesakarkiv, som benyttes til prosjekt 001016 Kjøp av 
IKT-utstyr med kr 500.000 og kr 500.000 til ny kommunestyresal. 

 
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 til følgende 

prosjekter innenfor selvkostområder: 
a. 001021 Skanning av byggesaksarkiv  kr   500 000 
b. 006074 Langvik avløpspumpestasjon kr   400 000 
c. 006076 Pumpestasjon Bådstø  kr 1 000 000 
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4. Økt bevilgning på 1,9 mill kr finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret 
godkjenner økt låneopptak på 1,9 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregn-
skapet til dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger .  
 

5. Prosjekt Velferdsteknologi avsluttes som investeringsprosjekt innen 1. oktober 2018 
og søkes overføres til drift.    

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapportering på investeringer per 1. kvartal til orientering. 
 

2. Kommunestyret vedtar omdisponering av vedtatt lånebevilgning på 1 mill kr fra 
prosjekt 001021 Skanning byggesakarkiv, som benyttes til prosjekt 001016 Kjøp av 
IKT-utstyr med kr 500.000 og kr 500.000 til ny kommunestyresal. 

 
3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 til følgende 

prosjekter innenfor selvkostområder: 
a. 001021 Skanning av byggesaksarkiv  kr   500 000 
b. 006074 Langvik avløpspumpestasjon kr   400 000 
c. 006076 Pumpestasjon Bådstø  kr 1 000 000 

 
4. Økt bevilgning på 1,9 mill kr finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret 

godkjenner økt låneopptak på 1,9 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregn-
skapet til dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger .  
 

5. Prosjekt Velferdsteknologi avsluttes som investeringsprosjekt innen 1. oktober 2018 
og søkes overføres til drift.    

 
 
54/18  
NY BRANNSTASJON TRETTEN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Formannskapet tilrår overfor kommunestyret at det bygges ny brannstasjon på 

Tretten. 

2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen økes fra kr. 9 000 000 til kr. 11 630 000 inkl. 

mva., og at økte kapitalutgifter finansieres gjennom økte husleieinntekter fra LRB 

3. Dagens bygg på festet tomt tilbys festeeier for kjøp. 

4. Salgssummen går inn i prosjektet som egenfinansiering.  

5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forestå salget og gjennomføre det 

nødvendige låneopptaket. 
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Behandling: 
Ordføreren holdt en kort orientering. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 
«Kommunestyret vedtar at det bygges ny brannstasjon på Tretten». 

 

Arne Finn Brekkes endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at det bygges ny brannstasjon på Tretten. 

2. Kommunestyret vedtar at bevilgningen økes fra kr. 9 000 000 til kr. 11 630 000 inkl. 

mva., og at økte kapitalutgifter finansieres gjennom økte husleieinntekter fra LRB 

3. Dagens bygg på festet tomt tilbys festeeier for kjøp. 

4. Salgssummen går inn i prosjektet som egenfinansiering.  

5. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forestå salget og gjennomføre det 

nødvendige låneopptaket. 

  
55/18  
HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEDIREKTORATETS HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2029   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Øyer kommune ber om at utbyggingsrekkefølgen for parsellene fra Hamar til Lillehammer 

vurderes med tanke på nytte/kost av en tidligere innfrielse av noen av effektmålene 

knyttet til to avganger i timen og redusert reisetid til/fra Lillehammer. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 

 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet forslag om at punkt 2 omformuleres og sendes til alle 
kommunestyrerepresentantene for uttalelse før høringssvaret sendes. Nytt punkt 2 
innarbeides. 
 
Formannskapets innstilling med unntak av punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Omformuleres og innarbeides før høringssvaret sendes. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 

 

Punkt 2 ble behandlet gjennom mailutveksling i perioden 29. juni – 3. juli.  

Ordfører fremmet følgende forslag til punkt 2: 

«Øyer kommune mener det må utredes kost/nytte, der en endrer utbyggingsrekkefølgen og 
starter fra Lillehammer og bygger mot Hamar, som en mulighet for raskere reisetid mellom 
Lillehammer og Oslo med halvtimes avganger, bedre fremkommelighet for godstog og 
tidligere ferdigstillelse.   
Øyer kommune ber også om at Jernbaneverket vurderer om utbygging av kortere eller lengre 
dobbelsporparseller kan være en mer fremtidsrettet løsning enn nye krysningsspor der 
jernbanen kanskje ikke skal gå i fremtiden».  
 

Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag til punkt 2: 

«Øyer kommune mener det må utredes kost/nytte, der en endrer utbyggingsrekkefølgen og 
starter fra Lillehammer og bygger mot Hamar, som en mulighet for raskere reisetid mellom 
Lillehammer og Oslo med halvtimes avganger, bedre fremkommelighet for godstog og 
tidligere ferdigstillelse.   
Øyer kommune ber også om at Jernbaneverket vurderer om utbygging av kortere eller lengre 
dobbelsporparseller kan være en mer fremtidsrettet løsning».  
 
Det kom ingen andre forslag til formulering fra kommunestyret. 
Ordfører besluttet på vegne av kommunestyret at Jon Halvor Midtmagelis forslag til punkt 2 
vedtas. 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Øyer kommune mener det må utredes kost/nytte, der en endrer 
utbyggingsrekkefølgen og starter fra Lillehammer og bygger mot Hamar, som en 
mulighet for raskere reisetid mellom Lillehammer og Oslo med halvtimes avganger, 
bedre fremkommelighet for godstog og tidligere ferdigstillelse.   
Øyer kommune ber også om at Jernbaneverket vurderer om utbygging av kortere eller 

lengre dobbelsporparseller kan være en mer fremtidsrettet løsning. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 

 
56/18  
AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET – INTERKOMMUNALT SAMARBEID   
 
Formannskapets innstilling: 
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Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt med 

Ringsaker kommune fra 01.01.2019, jfr. vedlegg 1.  

1. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommuneloven § 28 1-b med Ringsaker kommune som vertskommune,  

jfr. vedlegg 2. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

3. Kostnader til drift av den interkommunale barnevernvakten, beregnet til kr. 250.000, 

pr. år, innarbeides i årsbudsjettet for 2019 og i økonomiplanen for perioden 2019 -

2022. Oppstartskostnader beregnet til kr. 25.000 for 2018, forutsettes dekket innenfor 

eksisterende budsjettramme.  

4. Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 2019. 

Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning og rådmannen svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 1 stemme - 1 fra AP. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt med 

Ringsaker kommune fra 01.01.2019, jfr. vedlegg 1.  

1. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommuneloven § 28 1-b med Ringsaker kommune som vertskommune,  

jfr. vedlegg 2. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

3. Kostnader til drift av den interkommunale barnevernvakten, beregnet til kr. 250.000, 

pr. år, innarbeides i årsbudsjettet for 2019 og i økonomiplanen for perioden 2019 -

2022. Oppstartskostnader beregnet til kr. 25.000 for 2018, forutsettes dekket innenfor 

eksisterende budsjettramme.  

4. Erfaringsrapport legges fram for kommunestyret i 2019. 

 
  
57/18  
FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til at det opprettes en felles personvernombudsordning for 

kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.  
 
2. Kommunestyret godkjenner avtale datert 21.06.18 mellom Lillehammer kommune og 

Øyer kommune om kjøp av tjenesten personvernombud. 
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3. Dekningen av driftsutgifter på kr 150.000 i 2018 avklares ved behandling av andre 
kvartalsrapport. 

  
4. Årlige utgifter fra 2019 innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2019 - 2022. 

 

5. Rapport om internkontrollen i Øyer kommune legges fram i kvartalsrapporteringen. 
 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 1 stemme – 1 fra SP. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til at det opprettes en felles personvernombudsordning for 

kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.  
 
2. Kommunestyret godkjenner avtale datert 21.06.18 mellom Lillehammer kommune og 

Øyer kommune om kjøp av tjenesten personvernombud. 
 
3. Dekningen av driftsutgifter på kr 150.000 i 2018 avklares ved behandling av andre 

kvartalsrapport. 
  
4. Årlige utgifter fra 2019 innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2019 - 2022. 

 

5. Rapport om internkontrollen i Øyer kommune legges fram i kvartalsrapporteringen. 
 

  
58/18  
REVISJONSRAPPORTEN "FORSVARLIG UTREDNING - LEIE AV LOKALER TIL LEGEKONTOR 
MV."   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten "Forsvarlig utredning – leie av lokaler til 

legekontor mv." til etterretning. 

2. Kommunestyret merker seg følgende i revisjonens konklusjon i problemstillingen om 

det har vært gjennomført en anskaffelses- og utredningsprosess som på best mulig 

måte sikrer kvalitet og god ressursutnyttelse; 

a. En grundig utredning av behov og alternativer før gjennomføring av 

anbudsprosessen kunne ha sikret bedre ressursutnyttelse og kvalitet. 

b. Utredningen om legekontor burde vært sett i sammenheng med utredningen 

om legestruktur som var på trappene og den kommende revideringen av 

samarbeidsavtalen om interkommunal legevakt. 

c. Rådmannens utredning gikk ut over det mandatet som var gitt i sak 78/12. 

d. Rådmannen burde lagt fram sitt utvidede forslag i en egen politisk sak før 

gjennomføring av anbudsprosessen. 
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e. For å sikre etterprøvbarhet må det dokumenteres vesentlige vurderinger og 

beslutninger i prosessen - herunder møtereferat. 

3. Kommunestyret merker seg følgende i revisjonens konklusjon i problemstillingen om 

saken om leie av legekontorer (67/16) har blitt forsvarlig utredet; 

a. Rådmannens saksutredning har store mangler i forhold til de krav det er rimelig 

å stille til en saksutredning. Det burde vært vurdert flere alternativer og 

framstillingen framstår som ubalansert. 

b. Vesentlige risikoforhold ble underkommunisert i utredningen og i rådmannens 

orientering i kommunestyret.  

c. Konklusjonene underbygges nærmere i vurderingsdelen i revisjonsrapporten.  

4. Kommunestyret merker seg at rådmannen er enig i revisjonens anbefalinger om 

saksutredninger generelt og at det er/vil bli gjort tiltak for å sikre etterlevelse. 

 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten "Forsvarlig utredning – leie av lokaler til 

legekontor mv." til etterretning. 

2. Kommunestyret merker seg følgende i revisjonens konklusjon i problemstillingen om 

det har vært gjennomført en anskaffelses- og utredningsprosess som på best mulig 

måte sikrer kvalitet og god ressursutnyttelse; 

a. En grundig utredning av behov og alternativer før gjennomføring av 

anbudsprosessen kunne ha sikret bedre ressursutnyttelse og kvalitet. 

b. Utredningen om legekontor burde vært sett i sammenheng med utredningen 

om legestruktur som var på trappene og den kommende revideringen av 

samarbeidsavtalen om interkommunal legevakt. 

c. Rådmannens utredning gikk ut over det mandatet som var gitt i sak 78/12. 

d. Rådmannen burde lagt fram sitt utvidede forslag i en egen politisk sak før 

gjennomføring av anbudsprosessen. 

e. For å sikre etterprøvbarhet må det dokumenteres vesentlige vurderinger og 

beslutninger i prosessen - herunder møtereferat. 

3. Kommunestyret merker seg følgende i revisjonens konklusjon i problemstillingen om 

saken om leie av legekontorer (67/16) har blitt forsvarlig utredet; 

a. Rådmannens saksutredning har store mangler i forhold til de krav det er rimelig 

å stille til en saksutredning. Det burde vært vurdert flere alternativer og 

framstillingen framstår som ubalansert. 

b. Vesentlige risikoforhold ble underkommunisert i utredningen og i rådmannens 

orientering i kommunestyret.  

c. Konklusjonene underbygges nærmere i vurderingsdelen i revisjonsrapporten.  
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4. Kommunestyret merker seg at rådmannen er enig i revisjonens anbefalinger om 

saksutredninger generelt og at det er/vil bli gjort tiltak for å sikre etterlevelse. 

 
 
59/18  
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.04.2018   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.04.2018 til orientering. 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) ba om at det sees på oppfølgingen av KST-sak 8/17, KST-sak 39/17, KST-
sak 87/17 og FSK-sak 17/18. 
Nisveta Tiro (SV) ba om at det sees på oppfølgingen av KST-sak 117/16.  
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.04.2018 til orientering. 
 
  
60/18  
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-
REGIONEN"   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Landbrukskontoret i Lillehammer-

regionen" til orientering og noterer seg at anbefalinger i revisjonsrapporten følges opp 

i Gausdal. 

2. Kommunestyret merker seg at samarbeidsavtalen mellom deltakerkommunene ikke 

har vært revidert siden etableringen av kontoret og at revisjonen anbefaler en 

generell gjennomgang, spesielt med tanke på endringene i landbrukskontorets 

oppgaveportefølje og gode rutiner for samhandling mellom kommunene. 

3. Kommunestyret merker seg at revisjonen påpeker at informasjonen som ligger til 

grunn for budsjettgrunnlaget kan bedres for Øyer kommune sin del. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "Landbrukskontoret i Lillehammer-

regionen" til orientering og noterer seg at anbefalinger i revisjonsrapporten følges opp 

i Gausdal. 
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2. Kommunestyret merker seg at samarbeidsavtalen mellom deltakerkommunene ikke 

har vært revidert siden etableringen av kontoret og at revisjonen anbefaler en 

generell gjennomgang, spesielt med tanke på endringene i landbrukskontorets 

oppgaveportefølje og gode rutiner for samhandling mellom kommunene. 

3. Kommunestyret merker seg at revisjonen påpeker at informasjonen som ligger til 

grunn for budsjettgrunnlaget kan bedres for Øyer kommune sin del. 

 

  
61/18  
RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD   
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar retningslinjer for varsling i Øyer kommune i henhold til vedlegg 1 med 
vedtatt endring. 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar retningslinjer for varsling i Øyer kommune i henhold til vedlegg 1 med 
vedtatt endring. 
 
 
62/18  
LØNNSPOLITISK PLAN 2018- 2021   
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar lønnspolitisk plan for Øyer kommune2018 – 2021 i henhold til vedlegg 
1 med vedtatte endringer. 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar lønnspolitisk plan for Øyer kommune2018 – 2021 i henhold til vedlegg 
1 med vedtatte endringer. 
 
 
63/18  
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL 
MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING   
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar at det skal være 21 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 2019 
– 2023. 
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Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning. 
 
Steinar Grimsrud (SP) fremmet mindretallets forslag med 25 representanter i 
kommunestyret. 
 
Ved alternativ avstemming mellom saksutvalgets forslag og mindretallets forslag ble 
saksutvalgets forslag vedtatt med 14 mot 11 stemmer – 8 fra SP, 1 fra KrF og 2 fra AP. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at det skal være 21 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 2019 
– 2023. 
 
 
64/18  
REFERATER - KST 21.06.2018   
 
Rådmannens forslag vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
  


	P180044SS
	P180044BS
	P180044BE
	P180044VS
	P180044VE
	P180044SE
	P180045SS
	P180045BS
	P180045BE
	P180045VS
	P180045VE
	P180045SE
	P180046SS
	P180046BS
	P180046BE
	P180046VS
	P180046VE
	P180046SE
	P180047SS
	P180047BS
	P180047BE
	P180047VS
	P180047VE
	P180047SE
	P180048SS
	P180048BS
	P180048BE
	P180048VS
	P180048VE
	P180048SE
	P180049SS
	P180049BS
	P180049BE
	P180049VS
	P180049VE
	P180049SE
	P180050SS
	P180050BS
	P180050BE
	P180050VS
	P180050VE
	P180050SE
	P180051SS
	P180051BS
	P180051BE
	P180051VS
	P180051VE
	P180051SE
	P180052SS
	P180052BS
	P180052BE
	P180052VS
	P180052VE
	P180052SE
	P180053SS
	BEHANDE
	P180053BS
	P180053BE
	P180053VS
	P180053VE
	P180053SE
	P180054SS
	P180054BS
	P180054BE
	P180054VS
	P180054SE
	P180055SS
	P180055BS
	P180055BE
	P180055VS
	P180055VE
	P180055SE
	P180056SS
	P180056BS
	P180056BE
	P180056VS
	P180056VE
	P180056SE
	P180057SS
	P180057BS
	P180057BE
	P180057VS
	P180057VE
	P180057SE
	P180058SS
	P180058BS
	P180058BE
	P180058VS
	P180058VE
	P180058SE
	P180059SS
	P180059BS
	P180059BE
	P180059VS
	P180059VE
	P180059SE
	P180060SS
	P180060BS
	P180060BE
	P180060VS
	P180060VE
	P180060SE
	P180061SS
	VS
	P180061BS
	P180061BE
	P180061VS
	P180061VE
	P180061SE
	P180062SS
	P180062BS
	P180062BE
	P180062VS
	P180062VE
	P180062SE
	P180063SS
	P180063BS
	P180063BE
	P180063VS
	P180063VE
	P180063SE
	P180064SS
	P180064BS
	P180064BE
	P180064VS
	P180064VE
	P180064SE

