
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 23.02.2017 Tid: 18:00 – 21:35 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken Forfall 
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  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
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 Forfall 
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem Håkon Løken  
Varamedlem Per J Nermo  
Varamedlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Varamedlem Odd Inge Vistad  
 

 
 
Merknader:  
Dessuten møtte konstituert rådmann Eli Eriksrud. Formannskapssekretær  Laila Odden førte 
protokollen. 
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Prosjektleder Kristin Prøven, Visit Lillehammer, møtte under sak 15/17- Handlingsplan for 
bærekraftig reisemålsutvikling. 
 
Ingen merknader til innkallingen 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte 
 
 
Orienteringer: 
 
Kl 18.00-19.00 Orientering om vegutbyggingen av E6 v/Bjørn Hjelmstad, Statens vegvesen 
 
 
Konstituert rådmann Eli Eriksrud: 

 Årsregnskap 2016 – foreløpig orientering 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Øyer kommune økt til 5.082 innbyggere 

 Årsmøte i GE AS 12.05.2017 

 Eier og styreseminar i München 27.-29.mars hos vår samarbeidspartner Stadtverk 
München på utbygging av vindkraftverket på Raskifte 

 AlpinVM 2025 – skitinget 2019 avgjør om Norge og i så fall hvilke anlegg som kan 
søke (nasjonalanlegg/øvrige anlegg) 

 X-games – orientering om program og invitasjon til offisielt arrangement 

 Dialogmøte om økt samarbeid mellom regionrådene i Gudbrandsdalen – møte 
24.02.2017 

 Administrasjonen beregner utgiftene ved dagmøter i kommunestyret 
 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Møter i E6-forum 24.02.2017 
 
 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
 
 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

13/17 17/166     
  OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING I ØYER 

KOMMUNE  
  

 
14/17 17/237     
  OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG - KOMMUNALE GEBYRER PÅ 

SELVKOSTOMRÅDET  
  

 
15/17 17/234     
  HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING    
 
16/17 17/386     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016    
 
17/17 17/385     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 31.12.2016    
 
18/17 17/246     
  FAKKELMANNEN - BEVARING FOR FRAMTIDA    
 
19/17 17/235     
  POLITIDIREKTORATETS BESLUTNING OM LOKAL STRUKTUR I 

INNLANDET POLITIDISTRIKT - EVENTUELL KLAGE  
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13/17   
OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING I ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 
Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer kommune, 
av 29. januar 2009 nr. 123, oppheves med umiddelbar virkning. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Forskrift om feie- og tilsynsordning, Øyer kommune, 
av 29. januar 2009 nr. 123, oppheves med umiddelbar virkning. 
 
 

14/17   
OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG - KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET   
 
Formannskapets innstilling: 
1) Kommunestyret vedtar følgende mandat for saksutvalget: 

Med utgangspunkt i regelverket for selvkost skal saksutvalget vurdere og 
innstille gebyrer til kommunestyret innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

  Infoland 
 

2) Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 
 

3) Kommunestyret oppnevner flg. 3 medlemmer: 
1. Jon Halvor Midtmageli (SP) 
2. Per Nermo (H) 
3. Elin Heidi Slåsletten (AP) 

 
Leder for utvalget oppnevnes i kommunestyret. 
 
Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
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Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Arbeiderpartiet: 
«1. 
Formannskapet sin innstilling vedr. mandat til saksutvalget tas ut og erstattes med følgende: 
Saksutvalget skal undersøke om gebyrene våre er i samsvar med gebyrene som er brukt i 
våre nabokommuner innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

  Infoland 
 
2. 
Saksutvalget skal ha 5 medlemmer» 
 
Steinar Grimsrud (SP) fremmet følgende forslag for Senterpartiet: 
«Saken utsettes til neste kommunestyremøte». 
 
Senterpartiets forslag falt med 17 mot 8 stemmer. 
 
Punkt 1: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Arbeiderpartiets 
forslag ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 15 mot 10 stemmer. 
 
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Arbeiderpartiets 
forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 11 stemmer. 
 
Formannskapets innstiling til medlemmer ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Finn Brekke fremmet forslag om at Elin Heidi Slåsletten (AP) oppnevnes som leder for 
utvalget. 
Forslaget til leder ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling til at rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1) Saksutvalget skal undersøke om gebyrene våre er i samsvar med gebyrene som er brukt i 

våre nabokommuner innenfor følgende områder: 

 Plansaker 

 Oppmålingsforretninger 



 

  

 Side 6 av 9 

 Saksbehandling 

 Saker som behandles etter jordlov og konsesjonslov 

 Saker etter eierseksjoneringsloven 

 Delingssaker som behandles etter matrikkelov og plan- og bygningslov 

 Byggesak 

 Infoland 
 
2) Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 
 
3) Kommunestyret oppnevner flg. 3 medlemmer: 

1. Jon Halvor Midtmageli (SP) 
2. Per Nermo (H) 
3. Elin Heidi Slåsletten (AP) 

 
Leder for utvalget: Elin Heidi Slåsletten (AP). 
 
Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 
 
 

15/17   
HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 

2. Da dette er et regionoverbyggende tiltak mener Øyer kommune at tiltaket bør 
finansieres via regionrådet 

3. Leder av regionrådet bør inn som medlem i styringsgruppa 
 
Behandling: 
Prosjektleder Kristin Prøven Visit Lillehammer orienterte og svarte på spørsmål. 
Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte og pause. 
 
Møtet satt. 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Senterpartiet punkt 1 og 2: 

1. «Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 

2. Øyer kommune bevilger 50 000 kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig 
             Beløpet dekkes fra kommunalt næringsfond». 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Arbeiderpartiet: 

1. «Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 

2. Øyer kommune bevilger 50 000 kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig 
             Beløpet dekkes fra kommunalt næringsfond. 

3. Leder av regionrådet bør inn som medlem i styringsgruppa». 
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Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
«Administrasjonen bes om å legge fram en sak med vurdering av igangsetting av arbeid med 
miljøsertifisering i Øyer kommune». 
 
Punkt 1: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og 
Senterpartiets/Arbeiderpartiets forslag ble Senterpartiets/Arbeiderpartiets forslag 
enstemmig vedtatt. 
Punkt 3: Enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Skoglis forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Øyer kommune skal være en aktiv bidragsyter til å oppnå merket for bærekraftig 
reisemålsutvikling 

2. Øyer kommune bevilger 50 000 kroner til Visit Lillehammer som prosjektansvarlig 
             Beløpet dekkes fra kommunalt næringsfond 

3. Leder av regionrådet bør inn som medlem i styringsgruppa 
4. Administrasjonen bes om å legge fram en sak med vurdering av igangsetting av 

arbeid med miljøsertifisering i Øyer kommune 
 
 

16/17   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 
Behandling: 
Representant i kontrollutvalget Birgit Wasrud (SP) holdt en kort orientering om 
årsrapporten 2016. 
Mari Botterud (H) ønsket en forklaring på rapportens punkt 4.8.1; kontrollutvalget tar 
foranalysen til orientering og går på det nåværende tidspunkt ikke videre med en 
forvaltningsrevisjon på temaet. 
Leder for kontrollutvalget Odd Inge Vistad vil redegjøre for dette i en e-post sendt til 
kommunestyrets medlemmer. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
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17/17   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 31.12.2016   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr. 
31.12.2016 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr. 
31.12.2016 til orientering. 
 
 

18/17   
FAKKELMANNEN - BEVARING FOR FRAMTIDA   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak 

i det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16 – 18. 

2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 150.000 til utarbeiding av reguleringsplan for å 
ivareta Fakkelmannen med nødvendig randsoneareal, ca 220 dekar. Utgiften dekkes ved 
overføring fra disposisjonsfondet.  

3. Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil fortsette 
parallelt med utarbeiding av reguleringsplan. 

 
Behandling: 
Laila A Jonassen Skåden (SP) fremmet følgende forslag for Senterpartiet: 
«Pkt.2 strykes i sin helhet 
Pkt.3 punktum settes etter fortsette (parallelt med utarbeiding av reguleringsplan strykes)» 
 
Per J Nermo (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 
«Administrasjonen bes om å utrede hva som vil skje hvis Fakkelmannen blir borte». 
 
Punkt 1: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Senterpartiets 
forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 9 stemmer. 
Punkt 3: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 4: Per J Nermos forslag ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
 
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak 

i det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16 – 18. 

2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 150.000 til utarbeiding av reguleringsplan for å 
ivareta Fakkelmannen med nødvendig randsoneareal, ca 220 dekar. Utgiften dekkes ved 
overføring fra disposisjonsfondet.  

3. Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil fortsette 
parallelt med utarbeiding av reguleringsplan. 

4. Administrasjonen bes om å utrede hva som vil skje hvis Fakkelmannen blir borte. 
 
 
 

19/17   
POLITIDIREKTORATETS BESLUTNING OM LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT - 
EVENTUELL KLAGE   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret fremmer ingen klage på grunn av forhold ved saksbehandlingen. 
 
2. Kommunestyret fremmer klage på Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i 
Innlandet politidistrikt da Øyer kommunes forutsetning om at Øyer kommune beholder et 
antall arbeidsplasser innen andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile 
oppgaver, forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de 
stillinger som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier, ikke er imøtekommet.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret fremmer ingen klage på grunn av forhold ved saksbehandlingen. 
 
2. Kommunestyret fremmer klage på Politidirektoratets beslutning om lokal struktur i 
Innlandet politidistrikt da Øyer kommunes forutsetning om at Øyer kommune beholder et 
antall arbeidsplasser innen andre deler av politiet enn en operativ enhet, f.eks. innen sivile 
oppgaver, forebyggende arbeid, etterforskning eller annet fagområde som tilsvarer de 
stillinger som til enhver tid Øyers innbyggertall tilsier, ikke er imøtekommet.  
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