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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Sektorleder for helse og omsorg Mike Gørtz og kommuneoverlege Anders Brabrand møtte 
under sak 14/18. 
 
 
Orienteringer: 
Kl 18.00 – 18.30 ATP Mjøsbyen v/Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune 
Kl 18.30 – 18.45 Integrering v/Gerd Hvoslef og Flerkulturelt råd 
 
Ordfører Brit K Lundgård: 

 Øyer kommune har søkt om Innovasjonsprisen 2018 

 Sammenslåing av Oppland og Hedmark fylker – regionråd framover 

 E6 utbyggingen Moelv – Ensby 

 Årsmøte i Øyer/Tretten Frivillighetssentral 21.03.2018 – valg av nye styremedlemmer 

 Fakkelmannen 
 
Varaordfører Mari Botterud har deltatt ved: 

 Idedugnad Alpin NM 

 Personalforum i Oppland på Pellestova  

 Beredskapsmøte på Lilliehammer 

 Barnevernsløftet i Innlandet 

 Åpning av Parabob 
 
 
 

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
 

Orienteringer: 
Kl 18.00 - 18.30  ATP Mjøsbyen 
Kl 18.30 – 18.45 Integrering v/Gerd Hvoslef og Flerkulturelt råd 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

14/18 17/2070     
  FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG    
 
15/18 14/248     
  TRODAL BOLIGOMRÅDE.  SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS 

GRUPPEN AS AVTALEPRESISERING 
  

 
16/18 18/287     
  KULTURPRISEN 2018 FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER   
 
17/18 13/297     
  KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 3.GANGS OFFENTLIG 

ETTERSYN 
  

 
18/18 18/349     
  PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN 

LANDBRUK - OPPSTART AV PLANARBEIDET  
  

 
19/18 18/538     
  ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-

REGIONEN FOR 2017  
  

 
20/18 18/549     
  MUSDALSÆTER HYTTEGREND. KOMMUNAL VANNFORSYNING, 

KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-NETT OG INNGÅELSE AV AVTALE 
ETTER ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN FOR ETABLERING AV 
NØDVENDIGE VA-INSTALLASJONER 

  

 
21/18 18/582     
  SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV 

SØKEPROSESS  
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22/18 18/541     
  SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE 

DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG 
POLITISK ORGANISERING  

  

 
23/18 18/632     
  REFERATER - KST 22.03.2018    
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14/18   
FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG   
 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet ga følgende uttalelse i 
felles møte 12.03.2018: 
Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne mm og Eldrerådet støtter rådmannens 
forslag til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 
 
Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse i møte 12.03.2018: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Ungdomsrådet ga følgende uttalelse i møte 13.03.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens forslag til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 
   
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

 

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

 
3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 

underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 

pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 

med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018.  

 
Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer: 
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Sårbare pasienter bosatt i Tretten sogn skal som hovedregel tilbys hjemmebesøk eller 
legetime på Øyer helsehus. 
Pasienter bosatt i Tretten sogn skal ha refundert fra Øyer kommune tilkjøringsgebyr for 
drosje. 
Det skal være tilgjengelig kollektivtransport hver time når legekontoret er åpent. 
Det skal tilbys fleksiskyss i grendene i Tretten sogn. 
Utredning av økonomiske konsekvenser legges frem i kommunestyret. 

  
 
Behandling: 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Øyer 
kommunale boligstiftelse. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 bokstav e. Arnfinn Gillebo fratrådte. Ordførerens forslag ble vedtatt 
mot en stemme. 
 
Anne Aronsveen (H) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Øyer 
kommunale boligstiftelse. Ordfører fremmet forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 bokstav e. Anne Aronsveen fratrådte. Ordførerens forslag ble vedtatt 
mot en stemme. 
 
Lisa Kramprud (AP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som varamedlem til styret i Øyer 
kommunale boligstiftelse. Ordfører fremmet forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 bokstav e. Lisa Kramprud fratrådte. Ordførerens forslag ble vedtatt 
mot en stemme. 
 
Bjarne Sivertsen (KrF) tiltrådte. Ane Bræin Aas (H) tiltrådte. 
 
Saken ble behandlet med 24 representanter i kommunestyret. 
 
Kommuneoverlege Anders Brabrand orienterte om nytt vedlegg 8: Utredning av økonomiske 
konsekvenser (vedtak i FSK-sak 21/18, 13.03.2018). 
 
Spørsmål innsendt fra Stein Plukkerud (SP) ble besvart av sektorleder pleie og omsorg Mike 
Gørtz, kommuneoverlege Anders Brabrand og rådmann Ådne Bakke. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 

1. «Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 
2. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 

legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
3. Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet 

til ansettelse eller privat praksis. 
4. Ved ansettelse fastsettes arbeidssted. 
5. Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på 

tvers av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
6. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedre service, digitale tjenester 

og telefontjenester ved begge tjenestesteder». 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgendetilleggs forslag: 



 

  

 Side 7 av 14 

«De økonomiske konsekvensene tas til behandling i forbindelse med rebudsjettering». 

 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag: 

1. «Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 

underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 

pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 

med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018».   

 

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Det ble først stemt over Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer, vedtatt i FSK-sak 
21/18, 13.03.2018 som falt med 18 mot 6 stemmer. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Øyer AP sitt forslag ble 
Øyer AP sitt forslag vedtatt med 15 mot 9 stemmer. 
 
Det ble så stemt over Nisveta Tiros tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 
 

2. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 
legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 

 
3. Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet 

til ansettelse eller privat praksis. 
4. Ved ansettelse fastsettes arbeidssted. 
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5. Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på 
tvers av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
 

6. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedre service, digitale tjenester 
og telefontjenester ved begge tjenestesteder. 
 

De økonomiske konsekvensene tas til behandling i forbindelse med rebudsjettering 
 
Arnfinn Gillebo tiltrådte. Anne Aronsveen tiltrådte. Lisa Kramprud tiltrådte. 
 
Bjarne Sivertsen fratrådte. Ane Bræin Aas fratrådte. 
 
 

15/18   
TRODAL BOLIGOMRÅDE.  SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS GRUPPEN AS  
AVTALEPRESISERING 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-18 slik 

det er vedlagt denne sak. 

Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 
«Tillegg til avsnitt om utbyggingsstyre vedtatt i KST-sak 14/14, 27.03.2014 må følges: 
Utbyggingsstyre skal i samarbeid med arbeidstilsynet utarbeide tiltaksplan for å motvirke 
sosial dumping». 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiros forslag til protokolltilførsel ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til AVTALEPRESISERINGER datert 7/2-18 slik 

det er vedlagt denne sak. 

Tillegg til avsnitt om utbyggingsstyre vedtatt i KST-sak 14/14, 27.03.2014 må følges: 
Utbyggingsstyre skal i samarbeid med arbeidstilsynet utarbeide tiltaksplan for å motvirke 

sosial dumping. 

 

16/18   
KULTURPRISEN 2018  FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer med vedtatte endringer for Øyer kommunes 
kulturpris til etterretning.  De nye retningslinjene for Øyer kommunes kulturpris trer i kraft 
fra 01.01.2019. 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar nye retningslinjer med vedtatte endringer for Øyer kommunes 
kulturpris til etterretning.  De nye retningslinjene for Øyer kommunes kulturpris trer i kraft 
fra 01.01.2019. 
 
 

17/18   
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028  3.GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 forslag til 
kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
Plandokumentet omfatter plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredninger, 
risiko- og sårbarhetsanalyse, samt 6 tematiske kartutsnitt, alle dokumenter er datert 
6.3.2018.  
 
5.2.E og 5.4.D gjøres om fra bestemmelse til retningslinjer. 
 
Behandling: 
Kommuneplanutvalgets  innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 forslag til 
kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2028 ut til nytt offentlig ettersyn.   
 
Plandokumentet omfatter plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredninger, 
risiko- og sårbarhetsanalyse, samt 6 tematiske kartutsnitt, alle dokumenter er datert 
6.3.2018.  
 
5.2.E og 5.4.D gjøres om fra bestemmelse til retningslinjer. 
 
 

18/18   
PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK - OPPSTART AV 
PLANARBEIDET   
 
Formannskapets innstilling: 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 

2. Planen utarbeides som en temaplan 
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3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 
grunn for arbeidet med rullering av planen. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. I henhold til vedtatt planstrategi settes arbeidet med rullering av kommunedelplan 
Landbruk i gang 

2. Planen utarbeides som en temaplan 
3. Planprogrammet for rullering av Kommunedelplan Landbruk vedtas, og legges til 

grunn for arbeidet med rullering av planen. 
 
 

19/18   
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2017   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2017 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.     

 
Behandling: 
Rådmannen svarte på spørsmål som ble stilt i FSK-sak 27/18, 13.03.2018. 
Steinar Grimsrud fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 
«Hogst i utbyggingsområder - kan en søke om å få ut midlene som er satt inn på skogfond». 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Steinar Grimsruds forslag til protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsrapport 2017 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering.    

 
Rådmann bes starte arbeidet med å søke om å få ut midler fra skogfondet knyttet til 
Trodalen boligområde og bruke midlene til tiltak b.la med vedhogst . 
 
 

20/18   
MUSDALSÆTER HYTTEGREND.  KOMMUNAL VANNFORSYNING, KOMMUNAL 
OVERTAKELSE AV VA-NETT OG INNGÅELSE AV AVTALE ETTER 
ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN FOR ETABLERING 
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Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 

2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-anlegg 
som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i samsvar 
med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og 
godkjennes av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med 
grunnvannsbrønner overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som 
krisevannforsyning. 
 

3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 
ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS yter 
anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for Øyer 
kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale 
om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer kommunes 
kostnader med prosjektet. 

 
Behandling: 
Birgit Wasrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Ordfører fremmet forslag om at hun 
erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 bokstav a. Birgit Wasrud fratrådte. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Saken behandles med 24 representanter i kommunestyret. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune påtar seg å levere vann til Musdalsæter hyttegrend AS inntil 300   
m3/døgn. Alle enheter som tilknyttes kommunal vannforsyning skal betale 
tilknytningsgebyr i henhold til gjeldene satser. 
 

2. Øyer kommune overtar vederlagsfritt for fremtidig drift og vedlikehold de VA-anlegg 
som Musdalsæter hyttegrend AS har bygget/har under bygging og som er i samsvar 
med kommunens VA-norm. Nødvendig dokumentasjon må fremlegges og 
godkjennes av rådmannen før overtakelse. Eksisterende vannverk med 
grunnvannsbrønner overtas vederlagsfritt av Øyer kommune for en funksjon som 
krisevannforsyning. 
 

3. Øyer kommune etablerer nødvendige pumpestasjoner, høydebasseng og 
ledningsnett fra Winge til Musdalsæter hyttegrend. Musdalsæter hyttegrend AS yter 
anleggsbidrag i henhold påløpte kostnader inkl administrative kostnader for Øyer 
kommune (byggeledelse, prosjektledelse). Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale 
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om utbygging etter anleggsbidragsmodellen, som sikrer dekning av Øyer kommunes 
kostnader med prosjektet. 
 

Birgit Wasrud tiltrådte. 
 
 

21/18   
SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 

Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård reiste spørsmål om sin habilitet som leder i styringsgruppa for den 
norske søknaden. Ordfører Brit K. Lundgård fratrådte.  Varaordfører Mari Botterud tiltrådte 
som ordfører. Mari Botterud fremmet forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i 
henhold til kommuneloven § 6 første ledd bokstav e. 
Mari Botteruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommunestyre stiller seg positiv til å delta i søknad om tildeling av VM Alpint til 

Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell, og bekrefter medfinansiering av NOK 325.000 til 
søknadsprosessen, på de forutsetninger som ligger til grunn fra NSF og FIS sin side.  

2. Kommunalt bidrag til søknaden NOK 325.000 budsjetteres i sin helhet i 2018, og dekkes 
ved bruk av midler fra disposisjonsfondet.  

 
Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. 
 
Anne Aronsveen (H) fratrådte med permisjon. Ane Bræin Aas tiltrådte. 
 
 

22/18   
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL 
MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING   
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 

I. Kommunestyret vedtar at det skal være 21 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 
2019 – 2023. 

 



 

  

 Side 13 av 14 

II. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre, 
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 

 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 10: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

2. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan 
opprette saksutvalg 

3. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det 
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning. 

4. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre  
5. Ungdomsråd 
6. Ungdommens kommunestyre som sammenkalles to ganger pr år 
7. Flerkulturelt råd 
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen 

«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med formannskapet 
med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).  

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som  
i. kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd) 

ii. valgstyre (Valglovens § 4-1) 
10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er representert 

i formannskapet, ivaretar funksjonen som  
i. Valgnemnd. 

11. Styrer på virksomhetene i hht det lovbestemte dvs samarbeidsutvalg ved barnehagene 
og skolene. 

12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner. 
 

III. Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel-
/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra 
opposisjonen og rådmannen. 

 
IV. Kommunestyret vedtar at kommunestyrets møter avvikles på dagtid fra høsten 2018 og 

støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av kommunestyret. 
 

V. Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig 
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent 
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.   

 
Behandling: 
Ordfører orienterte om saksutvalgets forslag til vedtak. Varaordfører overtok møteledelsen 
under orienteringen. 
 
Ordfører fremmet forslag om at saken utsettes. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 

 


	P180014SS
	P180014BS
	P180014BE
	P180014VS
	P180014VE
	P180014SE
	P180015SS
	P180015BS
	P180015BE
	P180015VS
	P180015VE
	P180015SE
	P180016SS
	P180016BS
	P180016BE
	P180016VS
	P180016VE
	P180016SE
	P180017SS
	P180017BS
	P180017BE
	P180017VS
	P180017VE
	P180017SE
	P180018SS
	P180018BS
	P180018BE
	P180018VS
	P180018VE
	P180018SE
	P180019SS
	P180019BS
	P180019BE
	P180019VS
	P180019VE
	P180019SE
	P180020SS
	P180020BS
	P180020BE
	P180020VS
	P180020VE
	P180020SE
	P180021SS
	P180021BS
	P180021BE
	P180021VS
	P180021VE
	P180021SE
	P180022SS
	P180022BS
	P180022BE
	P180022VS
	P180022VE
	P180022SE
	P180023SS
	P180023BS
	P180023BE
	P180023VS
	P180023VE
	P180023SE

