
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
WORKSHOP NR 1 – OVERORDNEDE FØRINGER FOR AREIDET MED KDP ØYER SØR 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 23.01.2019 Tid: 13:00 - 15:30 (Gruppearbeid fra kl 15:30 – 16:30) 
 
 
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  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic Forfall 
Medlem Jon Magne Aspelund Forfall 
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen Forfall 
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem 
Varamedlem 

Nisveta Tiro 
Anne Braastad Lie 

 

 
 
Merknader:   
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, kommunalsjef Frode Fossbakken, tjenesteleder 
Tekniske tjenester Therese Corneliussen, fagleder Plan Bente Moringen, arealplanlegger Anita 
Lerfald Vedum, arealplanlegger Helge Haugan og leder for landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen Carl Olav Holen møtte. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Det lot seg ikke gjøre å skaffe varamedlemmer for Zeljana Bojcic (AP) og Jon Magne Aspelund 
(AP). 
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Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som eier av selskap som har kommet 
med en rekke innspill til oppstart av planarbeidet, og forslag på flere nye områder som bør 
reguleres. Stein Plukkerud fratrådte. 
Saken er vurdert etter Kommuneloven § 40 og Forvaltningsloven § 6.  
Ved behandling av overordna og generelle planer slik som Kommunedelplan for Øyer Sør, vil det 
enkelte medlem av kommunestyre normalt sett ha liten innflytelse sett i lys av sakens totale omfang.  
Det som da må vurderes er reglene i forvaltningslovens § 6, 2.ledd "særlig tap, fordel eller ulempe" 
som kan være "egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet" og om den folkevalgte har interesser som 
strekker seg utover det generelle.  
Hvis innspillene tas til følge vil dette medføre en betydelig økonomisk fordel for ditt selskap. 
Tilsvarende vil det kunne være et tap for ditt selskap, hvis innspillene ikke tas til følge.  
Av dette kan det da utledes at dine interesser ikke anses å være av generell karakter og din deltakelse 
i behandlingen av Øyer Sør kan være "egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet".  
 
Ordfører vil derfor foreslå for kommunestyret at du erklæres inhabil til å delta i behandlingen av 
Kommunedelplan for Øyer Sør og må fratre under vedtaksmøter.  
 
Under dagens møte har vi et kommunestyremøte, der det inviteres til gjennomgang av fakta, 
foredrag fra innledere og gruppearbeid på innspill til mål og visjoner.  
Møtet er ikke et vedtaksmøte. 
Ordfører vil foreslå for kommunestyret at du erklæres habil til å delta i dagens møte.  
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 13.12.2018. 
 
Orientering: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 
Hvordan stiller kommunestyre seg til en eventuell etablering av  
Særskilt bo og omsorgsløsing for asylsøkere på Sølvskottberget? 
Administrasjon ved Rådmannen ble den 17.01.2019 informert fra eierne av Nordbygdsvegen 
700(Sølvskottberget) i Øyer om at eierne har gitt fullmakt til In Summa A/S om disponering av 
bygningene slik at de kan inngi tilbud til UDI på utlysningen om å drifte Særskilt bo og 
omsorgsløsning for asylsøkere. In Summa A/S driftet asylmottak på Sølvskottberget i 
2015/2016.  
Ordfører legger opp til en slik behandling av saken politisk:  
23. januar Kort orientering og drøfting, herunder behandlingsmåten av saken.  
31. Januar. Videre drøfting av saken.  
21. Februar. Kommunestyre vedtar en uttalelse til UDI og tilbyder, etter innstiling fra 
Formannskapet.  
 
Ingen merknader til prosessen for politisk behandling. Drøfting 31.januar i kommunestyret vil 
klargjøre temaer i den politiske uttalelsen. Det fremkom flere innspill til temaer som ønskes 
belyst. 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/19 19/130     
  OVERORDNEDE FØRINGER FOR ARBEIDET MED KDP ØYER SØR - 

WORKSHOP NR 1  
  

 
 
 Kl. 13:00 

Velkommen v/ Ordfører Brit K Lundgård 
 
 Kl. 13.05 - 13:40 

ATS Mjøsbyen. Informasjon om forslag til strategi  
v /Magne Flø og Kari Sundfør, OFK 
 

 KL. 13:40 - 14:10 
Tema turisme og hyttebygging i lys av befolknings- og næringsutvikling  
v/ Sven Arne Lie, OFK  
 

 Kl. 14.10 - 14:40 
Klima- og miljøperspektivet fra et større perspektiv og ned til lokalt klima- og 
miljøarbeid v/ Bjørnar Kruse, Gjøvik kommune 
 
PAUSE 
 

 Kl. 14:50 - 15:00 
Hvor er vi i prosessen 
Informasjon om dagens status, Kunnskapsgrunnlaget i Øyer 
v/ Bente Moringen 

 
 Kl. 15:00 - 15:20 

Utkast til mål og strategier i Kommunedelplanen for Øyer sør  
v/ Therese Corneliussen 
 

 
 Kl. 15:30 - 16:30 

Gruppearbeid 
6 temaer/ grupper. Det legges opp til at politikerne kan jobber med flere temaer 
Presentasjon av innspill forslag på slutten av møtet 
 
- Bygd- og tettstedutvikling  
- Oppvekst, helse og livskvalitet 
- Kulturarv, ressursforvaltning og miljø 
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- Verdiskapning og næringsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
I etterkant av arbeidsmøtet blir de politiske partiene invitert til å arbeide videre med innspill 
til mål og strategier.  
 
Disse innspillene sendes Øyer kommune postmottak med kopi til fagleder Plan Bente 
Moringen innen 30.01.2019 kl 09.00. 
 
Videre fremdrift i behandling av mål og strategier: 
12.februar – Behandling i kommuneplanutvalget 
21.februar – Vedtak av mål og strategier for KDP Øyer Sør i kommunestyremøte. 
 
 
 
 
 
 
 


