
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 22.10.2020 Tid: 18:30 - 20:50 

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

 
 
 
Merknader:   

Kommunedirektør Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Sigbjørn Strand møtte under sak 77/20. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 24.09.2020. 
 
MØTET (unntatt orienteringen) BLE STREAMET OG VIL BLI PUBLISERT PÅ KOMMUNENS 
HJEMMESIDE: https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3


 
 

 Side 2 av 10

 
 
Orienteringer: 
Planer for flerbrukshall i Øyer ved Kjell Tore Bjørnhaug og generalsekretær i  
E-sportforbundet Jack Holand. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Kommunebarometeret: Øyer kommune norgesmester på skole – artikkel vil komme i 
Kommunal Rapport 

 Økonomi:  
Budsjettarbeid – arbeidsmøte i formannskapet 20.10.2020 
Koronasituasjonen - samarbeid med Trysil kommune med innspill mot regjering, 
Storting og KS. Øyer kommune vil få 1,2 mill for redusert skatteinngang og 1,4 mill 
ekstra skjønnsmidler 

 21.10.2020: Kick off for «Tett-på-arbeid» - helhetlig arbeid mot svart arbeid 
 16.10.2020: Interkommunalt politisk råd  
 15.10. - 16.10.2020: KS Høstkonferanse 
 13.10.2020: Formannskapet på befaring med Nye Veier – gang- og sykkelveg til Ensby 

                    
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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74/20   
KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Formannskapet tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Formannskapet gir følgende innspill: 
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et 
grundig, forankret og omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet.  En 
annen viktig faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. For å få dette til 
foreslår SP/SV følgende framdriftsplan: 

-              Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal 
utarbeides et forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte 
kunnskapsgrunnlaget. 
-              Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).      
-              Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 

 
Behandling: 
Ordfører holdt en kort innledning. 
 
Brit K Lundgård (AP) viste til en feil på side 9 i kunnskapsgrunnlaget. Setningen: Antall 
innbyggere over 80 år forventes med å øke med 74%, fra 498 til 498 innbyggere. Dette rettes. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Forslag til vedtak Planstrategi fra SP/SV: 
1. Kommunestyret tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Kommunestyret gir følgende innspill:  
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et grundig, 
forankret og omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet. En annen viktig 
faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. Kommunestyret vedtar følgende 
framdriftsplan:  
- Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal utarbeides et 
forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte kunnskapsgrunnlaget med følgende 
tillegg: 

Oversikt over reell tomtereserve på bolig, fritidsboliger og næring, inkludert hvilke 
områder som er regulert og byggeklare områder  

Interkommunalt samarbeid; Beskrivelse av nåsituasjon (fagområder, omfang, 
samarbeidsparter, samarbeidsform) 
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Større balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i dokumentet 
Beredskapssituasjonen i kommunen. 

    
- Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).  
- Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Kommunestyret gir følgende innspill:  
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et grundig, 
forankret og omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet. En annen viktig 
faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. Kommunestyret vedtar følgende 
framdriftsplan:  
- Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal utarbeides et 
forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte kunnskapsgrunnlaget med følgende 
tillegg: 

Oversikt over reell tomtereserve på bolig, fritidsboliger og næring, inkludert hvilke 
områder som er regulert og byggeklare områder  

Interkommunalt samarbeid; Beskrivelse av nåsituasjon (fagområder, omfang, 
samarbeidsparter, samarbeidsform) 

Større balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i dokumentet  
Beredskapssituasjonen i kommunen. 

    
- Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).  
- Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
 
 
75/20   
POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT - OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSUTVALG   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra 
posisjonen og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for 
sekretærfunksjonen. 
Som representanter og vararepresentanter velges: 
Representanter:   Vararepresentant: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli Varaordfører Nisveta Tiro 
Randi Øverhaug Sagheim  Stein Plukkerud 
Brit Kramprud Lundgård  Roar Øien 

2. Arbeidsutvalgets mandat: 
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 Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 
utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 

 Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
 Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
 Delegering av saker/saksområder til Formannskapet. 
 Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

3. Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske 
partiene før endelig vedtak i kommunestyret. 

4.  Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 
avgjørelse. 

5. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra 
posisjonen og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for 
sekretærfunksjonen. 
Som representanter og vararepresentanter velges: 
Representanter:   Vararepresentant: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli Varaordfører Nisveta Tiro 
Randi Øverhaug Sagheim  Stein Plukkerud 
Brit Kramprud Lundgård  Roar Øien 

2. Arbeidsutvalgets mandat: 
 Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 

utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 
 Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
 Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
 Delegering av saker/saksområder til Formannskapet. 
 Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

3. Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske 
partiene før endelig vedtak i kommunestyret. 

4.  Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 
avgjørelse. 

5. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021. 
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76/20   
UTSETT AVVIKLINGEN AV GRANHEIM   
 
Formannskapets innstilling: 
I lys av covid-19 pandemien og utfordringen med å finne egnede arealer ved sykehuset på 
Lillehammer, mener Øyer kommune at en samlokalisering av lungerehablitering med den 
somatiske virksomheten i sykehuset bør utsettes til det nye Mjøssykehuset står ferdig. 
Vedtaket sendes til styret i Sykehus Innlandet.                 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I lys av covid-19 pandemien og utfordringen med å finne egnede arealer ved sykehuset på 
Lillehammer, mener Øyer kommune at en samlokalisering av lungerehablitering med den 
somatiske virksomheten i sykehuset bør utsettes til det nye Mjøssykehuset står ferdig. 
Vedtaket sendes til styret i Sykehus Innlandet.                 
 
 
77/20   
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR  SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
10 medlemmer i kommunestyret hadde reist spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av 
grunneierforhold. Ordføreren leste opp navnene: 
Ingrid Olaug Mork (SP), Randi Øverhaug Sagheim (SP), Anne Braastad Lie (SP), Steinar 
Grimsrud (SP), Marthe Lang-Ree (SP), Lars Høvren (SP), Jon Halvor Midtmageli (SP), Laila 
Jonassen Skåden (SP), Brit K Lundgård (AP) og Hilde M Strangstadstuen (AP).  
 
Ordføreren fremmet forslag om at alle erklæres habile i henhold til forvaltningsloven  
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§ 8, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 21 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Svein Løken (SP) og Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av 
forretningsmessige forhold til søker. Svein Løken og Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Svein Løken og Stein Plukkerud erklæres inhabile. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt.  
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag: 
«Forslag til vedtak fra Øyer Arbeiderparti: 
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til forskriften 
(veileder M478 2016) innvilges søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.; 57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som mulig, 
om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en rasjonell 
og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området.» 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom plan- og miljøutvalgets innstilling og forslaget fra Øyer 
Arbeiderparti ble plan- og miljøutvalgets forslag vedtatt med 10 stemmer (8 SP, 2 SV) mot 9 
stemmer (7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Svein Løken og Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
78/20   
FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 - VALG AV NESTLEDER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Madi Kasim velges til nestleder i flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Madi Kasim velges til nestleder i flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
 
 
79/20   
FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER 01.01.2021 - 31.12.2024: 
ORGANISERING AV FELLES FORLIKSRÅD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Som navn på felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner velges: 
«Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal». 
 

2. Som forliksrådsmedlemmer/forliksrådsvaramedlemmer til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
1.Åse Brattrok Ryager, Øyer    1. Liv Gun Gratzer, Lillehammer 
2.Guro Ihler, Gausdal     2. Hege Rundsveen, Gausdal 
3.Steinar Heltmark, Lillehammer   3. Håvard Granskogen, Øyer 

 
3. Som leder til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for 

perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: Åse Brattrok Ryager, Øyer 
 

4. Tidligere vedtak om oppnevning av felles møtefullmektiger til forliksrådet videreføres. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) reiste spørsmål om sin habilitet da hun som ansatt i Gausdal kommune har 
deltatt i utarbeidelse av felles saksfremlegg. Nisveta Tiro fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til kommuneloven § 11-10, 2.ledd. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Som navn på felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner velges: 
«Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal». 
 



 
 

 Side 10 av 10

2. Som forliksrådsmedlemmer/forliksrådsvaramedlemmer til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
1.Åse Brattrok Ryager, Øyer    1. Liv Gun Gratzer, Lillehammer 
2.Guro Ihler, Gausdal     2. Hege Rundsveen, Gausdal 
3.Steinar Heltmark, Lillehammer   3. Håvard Granskogen, Øyer 

 
3. Som leder til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for 

perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: Åse Brattrok Ryager, Øyer 
 

4. Tidligere vedtak om oppnevning av felles møtefullmektiger til forliksrådet videreføres. 
 
 
 


