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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke og leder for Økonomi Anne H Jorde møtte. Formannskapssekretær 
Laila Odden førte protokollen. 
Sektorleder for Helse og omsorg Mike Görtz og kommuneoverlege Anders Brabrand møtte 
under sak 77/17, sak 78/17, sak 79/17 og sak 80/17. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Ordfører fremmet forslag om å behandle en sak i tillegg til utsendt dagsorden – sak 88717 
Leie av lokaler i Øyer som første sak. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Ellers ingen 
merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Ordfører fremmet forslag om at kommunestyrets medlemmer skriver en klage til Pressens 
faglige utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. 
Forslaget ble delt ut til medlemmene, og klagen legges frem for kommunestyret i desember. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Ekstraordinær generalforsamling i GIAX 22.11.2017 – valg av ny styreleder 

 Befolkningsvekst i Øyer – 5149 innbyggere ved utgangen av 3.kvartal 2017 

 IMDI har anmodet Øyer kommune om å bosette 10 flyktninger i 2018 – egen sak i 
desember 

 Saksutvalget for politisk organisering – spørreskjema utsendt, viktig at alle svarer 

 Planer om Øyer Næringsråd starter eget arrangementsselskap i Øyer 

 Vigsler – egen sak i desember 
 
Rådmann Ådne Bakke: 

 Sak om SFO i pressen – kommunen må utøve fleksibilitet. Unnskyldning fra 
kommunen til familien. 

 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Deltatt på Strategiseminar for GLØR IKS 

 Deltatt i eiermøte i Eidsiva Energi AS 

 Deltatt på møte i Fjellnettverket  

 Deltatt på Flerkulturell innspillkonferanse i Oppland fylkeskommune sammen med 
fire innvandrere fra Flerkulturelt råd 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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77/17   
FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar saksutredningen til etterretning.  

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

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

3. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   

4. Kommunestyret vedtar at rådmannen kartlegger muligheter for utleie av lokalene 

(Tretten fastlege kontor) som frigjøres.    

 

Formannskapets innstilling: 
1.Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 
legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
 
2. Tolegekontormoddell forutsetter at det avsettes tilstrekkelig med midler til bemanning. 
 
3.Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet til 
ansettelse eller privat praksis. 
 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm ga følgende uttalelse: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm støtter rådmannens forslag 
til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 
 
Eldrerådet ga følgende uttalelse: 
Eldrerådet støtter rådmannens forslag til innstilling i saken om framtidig legestruktur. 
 

Ungdomsrådet ga følgende uttalelse: 
Ungdomsrådet stiller seg bak rådmannens forslag til innstilling. 
 

Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Ordfører orienterte.  Ordfører har mottatt en underskriftsliste på ca 1000 navn som 
protesterer på at legekontoret på Tretten flyttes til Øyer. Listen legges på kommunens 
servicetorg på rådhuset. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 

1. «Kommunestyret ber om at saken utsettes og at et utvidet saksframlegg legges 
fram for kommunestyret når flere momenter er belyst. 
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2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en grundigere vurdering av hvilke 
konsekvenser alle ulike alternative løsninger antas å få. Herunder muligheten for å 
organisere legetjenesten som en helhetlig faglig legetjeneste med to legekontorer. 

3. Kommunestyret ber om en vurdering av betydningen av å ha lege samlokalisert med 
resten av helse- og sosialtjenesten i kommunen. 

4. Kommunestyret ber om en plan for hva ev. ledige lokaler ved begge legekontorene 
kan benyttes til sett i lys av plassmangel i ulike sektorer i kommunen». 

 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling for Øyer AP:  
«4.Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på 
tvers av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
5.Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedreservice, digitale tjenester og 
telefontjenester ved begge tjenestesteder». 
 
Det ble foreslått at det skulle stemmes over om utsettelsesforslaget til Øyer SP før videre 
behandling av saken, dette ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer.  
 
Forslaget fra Øyer AP ble utsatt. 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Utsettelsesforslaget fra Øyer SP ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at saken utsettes og at et utvidet saksframlegg legges fram 
for kommunestyret når flere momenter er belyst. 
 

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en grundigere vurdering av hvilke 
konsekvenser alle ulike alternative løsninger antas å få. Herunder muligheten for å 
organisere legetjenesten som en helhetlig faglig legetjeneste med to legekontorer. 

 
3. Kommunestyret ber om en vurdering av betydningen av å ha lege samlokalisert med 

resten av helse- og sosialtjenesten i kommunen. 
 

4. Kommunestyret ber om en plan for hva ev. ledige lokaler ved begge legekontorene 
kan benyttes til sett i lys av plassmangel i ulike sektorer i kommunen. 
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78/17   
LOKAL LEGEVAKT / INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: KOSTNADER, UTFORDRINGER OG 
KONSEKVENSER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune skal ha en legevaktsordning med den 
Interkommunale legevakten i Lillehammer som beskrevet som alternativ 1 i 
saksutredningen.  
 

2. Kommunestyret vedtar at drift av den interkommunale legevakten og KAD-plassene 

evalueres etter et års samdrift. 

3. De leide lokalene er basert på egen legevakt i Øyer. 
Da dette ikke lenger er aktuelt ber kommunestyret rådmannen reforhandle avtalen 
for å redusere leiearealet evt. leie ut 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm ga følgende uttalelse: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm støtter formannskapets 
innstilling. 
 
Eldrerådet ga følgende uttalelse: 
Eldrerådet støtter formannskapets innstilling i saken. 
 

Ungdomsrådet ga følgende uttalelse: 
Ungdomsrådet stiller seg bak formannskapets innstilling. 
 

Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune skal ha en legevaktsordning med den 
Interkommunale legevakten i Lillehammer som beskrevet som alternativ 1 i 
saksutredningen.  
 

2. Kommunestyret vedtar at drift av den interkommunale legevakten og KAD-plassene 

evalueres etter et års samdrift. 

3. De leide lokalene er basert på egen legevakt i Øyer. 
Da dette ikke lenger er aktuelt ber kommunestyret rådmannen reforhandle avtalen 
for å redusere leiearealet evt. leie ut. 

 



Øyer kommune 

 

 

 
 
79/17   
HELSEREGION SØR-GUDBRANDSDAL: REVIDERING AV VERTSKOMMUNEAVTALEVERK   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtaleverket for Helseregion Sør-

Gudbrandsdal som består av en hovedavtale og seks tjenesteavtaler: 1) 

Intermediærplasser, 2) kommunale akutte døgnplasser (KAD), 3) interkommunal 

legevakt, 4) Gerica elektronisk pasientjournal (EPJ), 5) miljørettet helsevern og 6) 

frisklivssentral. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere hovedavtalen. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å signere de seks tjenesteavtalene. 

4. Det forutsettes likelydende vedtak i deltakerkommunestyrene.  

 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm ga følgende uttalelse: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm støtter formannskapets 
innstilling. 
 
Eldrerådet ga følgende uttalelse: 
Eldrerådet støtter formannskapets innstilling i saken. 
 

Ungdomsrådet ga følgende uttalelse: 
Ungdomsrådet stiller seg bak formannskapets innstilling. 
 

Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Kommuneoverlege Anders Brabrand orienterte og svarte på spørsmål om legetjenesten i 
kommunen. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Roar Øien (H) ba om at presentasjonen sendes representantene i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtaleverket for Helseregion Sør-

Gudbrandsdal som består av en hovedavtale og seks tjenesteavtaler: 1) 

Intermediærplasser, 2) kommunale akutte døgnplasser (KAD), 3) interkommunal 

legevakt, 4) Gerica elektronisk pasientjournal (EPJ), 5) miljørettet helsevern og 6) 

frisklivssentral. 

2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å signere hovedavtalen. 
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3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å signere de seks tjenesteavtalene. 

4. Det forutsettes likelydende vedtak i deltakerkommunestyrene.  

 
 
80/17   
DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSENTRALEN (FLS) - EVALUERING   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar redegjørelsen til etterretning. 
Brukerundersøkelse og utredning av samarbeid med lag og foreninger i Øyer tas med i neste 
evaluering. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar redegjørelsen til etterretning. 
Brukerundersøkelse og utredning av samarbeid med lag og foreninger i Øyer tas med i neste 
evaluering. 
 
 
81/17   
ØKT DIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR - DELTAKELSE I FINANSIERINGSORDNINGEN 
FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vedtar bidrag til finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter med 20 
kroner per innbygger. Kostnaden på 101.680 kroner innarbeides i budsjett 2018. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar bidrag til finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter med 20 
kroner per innbygger. Kostnaden på 101.680 kroner innarbeides i budsjett 2018. 
 
 
82/17   
UTREDNING 1.-10. SKOLE I ØYER SOGN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret støtter konklusjonen i utredningen av 1-10 skole i Øyer sogn og 
viderefører dagens skolestruktur. 

2. Kommunestyret forutsetter at de fordelene som fremkommer i utredningen av 1-10 
skole blir fulgt opp innenfor dagens struktur. 
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Uttalelse fra Elevrådet ved Øyer ungdomsskole angående 1-10 skole 
 

 Elevene ser ikke helt hvorfor to fysisk adskilte skoler bare skal ha en rektor 

 Rektor bør være tilgjengelig for elever, foreldre og lærere. Dette kan bli svært 
vanskelig hvis rektor må gå mellom to skolesteder. 

 Vi elevene trenger en overgang til en ny skole når vi er ferdig i 7. Klasse. Fint å 
begynne på nytt med blanke ark og med nye lærere og ny rektor. 

 Det vil være vanskelig for Aurvollelevene og gli inn i miljøet på ungdomsskolen hvis 
Solvangelevene kjenner alle fra før. 

 Vi er redde for at lærerne våre blir mindre tilgjengelig for oss. Vi har ofte spørsmål 
om fag eller lekser, da må vi kunne ha tilgang til lærerne. Dette kan bli vanskelig hvis 
lærerne er på det skolestedet store deler av dagen. 

 Elevrådet håper på at vi kan fortsette slik som nå, med to barneskoler og en 
ungdomsskole i Øyer kommune. 

 

Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret støtter konklusjonen i utredningen av 1-10 skole i Øyer sogn og 
viderefører dagens skolestruktur. 

2. Kommunestyret forutsetter at de fordelene som fremkommer i utredningen av 1-10 
skole blir fulgt opp innenfor dagens struktur. 

 
 
83/17   
ENDRING HØGHAUGEN ØVRE  SLUTTBEHANDLING 
 
Planutvalgets innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017. 
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84/17   
201706  - REGULERINGSPLAN, E6 RUSTBERG-TINGBERG - ØYERTUNELLEN LØP 2  
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 planprogram for 
E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp nr. 2, datert 29.6.2017. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven §6 og 
kommuneloven §40. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 planprogram for 
E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp nr. 2, datert 29.6.2017. 
 
Marthe Lang-Ree tiltrådte. 
 
 
85/17   
REGIONAL PLAN FOR GUDBRANDSDALSLÅGEN MED SIDEVASSDRAG  HØRINGSUTTALELSE 
FRA ØYER KOMMUNE 
 
Planutvalgets innstilling: 
 
1. Øyer kommune mener at Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er et 
veldig godt redskap for videre arbeid med å redusere flom- og skredskader, og tilrår at 
planen godkjennes i hovedsak slik den foreligger.  
 
2. Oppfølging av tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna bør gis prioritet 1. Videre 
ber Øyer kommune om at det i den videre utredningen av tiltaket flomvegstunnelen ser på 
hvordan overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres. 
 
3. Utløpene for sidevassdragene i Øyer bør tas med inn i den regionale planen, dersom disse 
ikke allerede er ivaretatt i egne planer for flomsikring utarbeidet av NVE.  
 
4. Øyer kommune mener det er positivt at planen tar opp forslag til endrede 
rammebetingelser, og påpeker viktigheten av at disse punktene følges opp overfor statlige 
myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen bør denne ordningen også omfatte 
sikringstiltak for å forebygge framtidige flomskader. 
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Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Jon Halvor Midtmageli fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven §6 og 
kommuneloven §40. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag til tilføyelse til punkt 2 etter siste punktum: 
«og eventuelle konsekvenser som kan oppstå ved utløpet av tunellen». 
 
Birgit Wasrud fremmet følgende forslag til tilføyelse til nytt punkt 2: 
«Hvor utløpet legges utredes videre». 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
Arne Skoglis tilføyelse ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
Birgit Wasruds tilføyelse ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune mener at Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er et 
veldig godt redskap for videre arbeid med å redusere flom- og skredskader, og tilrår at 
planen godkjennes i hovedsak slik den foreligger.  
 
2. Oppfølging av tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna bør gis prioritet 1. Videre 
ber Øyer kommune om at det i den videre utredningen av tiltaket flomvegstunnelen ser på 
hvordan overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres, og eventuelle konsekvenser som kan 
oppstå ved utløpet av tunellen. Hvor utløpet legges utredes videre. 
 
3. Utløpene for sidevassdragene i Øyer bør tas med inn i den regionale planen, dersom disse 
ikke allerede er ivaretatt i egne planer for flomsikring utarbeidet av NVE.  
 
4. Øyer kommune mener det er positivt at planen tar opp forslag til endrede 
rammebetingelser, og påpeker viktigheten av at disse punktene følges opp overfor statlige 
myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen bør denne ordningen også omfatte 
sikringstiltak for å forebygge framtidige flomskader. 
 
Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
 
86/17   
ØKONOMIRAPPORTERING PER 30. SEPTEMBER 2017   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 30. september til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer med vedtatt endring: 

 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Utgiftsøkn
ing 
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Inntektsøkning /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 1000 Politisk 
styring og 
adm 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Styrket 
økonomi-
funksjon 

  250 

12700 Andre 
tjenester 

4200 Familie 2117 Spesial-
pedagogiske 
tiltak og styrk-
ingstiltak 

Styrkingstilta
k barnehage 

  260 

11951 
Lisenser IKT 

4400 Stab 
helse og 
omsorg 

2541 Pleie, 
omsorg, hjelp 
til hjemme-
boende eldre 

IKT-utgifter   310 

12700 Andre 
tjenester 

5700 Bygg, 
areal og 
geomatikk 

1203 Adm. 
ledelse og 
fellesfunksjone
r plan 

Kommunepla
n-arbeid 

  550 

12300 
Vedlikehold 
bygg/anleggs
tjenester 

5510 
Spesielle 
vedlikeholds-
tiltak 
Eiendom og 
anlegg 

3602 Klima og 
energi 

Flomtiltak   130 

14900 
Reserverte 
bevilgninger 

5700 BAG 
selvkost-
tjenester 

3011 Reguleri-
ngsplan og 
bebyggelsespl
an 

Regulerings-
plan 

(selvkost) 

  1 500 

15100 
Avdragsut-
gifter egne 
lån 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Reduserte 
avdrag 

2 500   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Redusert 
ramme-
tilskudd 

  1 110 

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 860   

19050 
Utbytte og 
eieruttak 

9000 Skatt og 
finans 

8701 Renter 
og utbytte 

Økt utbytte 
fra GE 

250   

        4110 4110 

 
 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Det er en feil i tabellen for 
konto 15100-9000-8702 som rettes. 
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Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 30. september til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer med vedtatt endring: 

 

Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-
reduksjon/ 

Inntektsøkning 

Utgiftsøkn
ing 

/Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 1000 Politisk 
styring og 
adm 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Styrket 
økonomi-
funksjon 

  250 

12700 Andre 
tjenester 

4200 Familie 2117 Spesial-
pedagogiske 
tiltak og styrk-
ingstiltak 

Styrkingstilta
k barnehage 

  260 

11951 
Lisenser IKT 

4400 Stab 
helse og 
omsorg 

2541 Pleie, 
omsorg, hjelp 
til hjemme-
boende eldre 

IKT-utgifter   310 

12700 Andre 
tjenester 

5700 Bygg, 
areal og 
geomatikk 

1203 Adm. 
ledelse og 
fellesfunksjone
r plan 

Kommunepla
n-arbeid 

  550 

12300 
Vedlikehold 
bygg/anleggs
tjenester 

5510 
Spesielle 
vedlikeholds-
tiltak 
Eiendom og 
anlegg 

3602 Klima og 
energi 

Flomtiltak   130 

14900 
Reserverte 
bevilgninger 

5700 BAG 
selvkost-
tjenester 

3011 Reguleri-
ngsplan og 
bebyggelsespl
an 

Regulerings-
plan 

(selvkost) 

  1 500 

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Redusert 
ramme-
tilskudd 

  1 110 

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 860   

19050 
Utbytte og 
eieruttak 

9000 Skatt og 
finans 

8701 Renter 
og utbytte 

Økt utbytte 
fra GE 

250   

        4110 4110 
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87/17   
ØKONOMIPLAN 2018-2021 - ÅRSBUDSJETT 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
 
Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp: 
Nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. 
1.Øyer kommunestyre vedtar endringer i innkjøpssamarbeidet for anskaffelser inntil 
terskelverdien på 1,1.mill. kroner, jmf vedlegg. 
 
2.Rådmannen får fullmakt til hvordan endringene skal gjennomføres administrativt. 
 
3.Øyer kommune går i forhandlinger med Lillehammer kommune om endring av 
tjenesteavtalen på innkjøp. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med 
Lillehammer kommune. Under dette ligger hva og hvordan inngåtte avtaler med Lillehammer 
og INNOFF samarbeidet endres i tråd med dette vedtaket. 
 
4.Øyer kommune vil bidra til å bekjempe sosial dumping og innfører tilleggskrav der 
antikontraktørklausuler inntas som spesielle kontraktbestemmelser i tråd med vedlegget. 
(Skiensmodellen) 
 
5. Punkt 1-4 kvalitetssikres av administrasjonen før behandling i kommunestyret. 
 
 
Avsetter 400.000 mindre fra drift til investeringer.  
Styrking barnehage.  
Klappstoler på Solvang strykes. 
 
 
1.Barnetrygd tas ikke med i inntektsgrunnlaget for beregning av økonomisk sosialhjelp. 
Administrasjonen utreder dette før kommunestyrebehandling. 
 
2.Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere ressursbruk på aktive og passive vikartjenester i 
sektor helse- og omsorg. 
 
 
Opprettholder ramme på 9 mill.kroner til bygging av ny brannstasjon (budsjettvedtak for 
2017). 
 
 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på drift og investeringer 
1.Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor rammen til 
sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal bringes frem til politisk 
beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges 
frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett. 
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2.Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler om at 
investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges frem for politisk beslutning før 
investeringen foretas/settes i gang. 
 
3.Inntil vi er på rett kjøl og budsjettrammer overholdes – fortsetter kvartalsrapporteringen. 
Månedsrapporteringen mellom sektorene og rådmann fortsetter. 
 
4.Vi forutsetter at Økonomireglementet blir revidert i 2017 og at et nytt styringssystem 
kommer til behandling første kvartal 2018. 
 
5.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av 
kommunens IKT utstyr og komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling, innen 
1.5.2018. 
 
6.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kommunens kostnader og nytte ved 
deltakelse i alle interkommunale ordninger og komme tilbake til kommunestyret med en 
anbefaling innen 30.6.2018. 
 
 7.Eventuell gevinst avsettes til fond. 
 
 
Gevinstrealisering 
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av virkemidlene som det brukes mye 
penger på i budsjettet innen de fleste sektorer. 
 
Det forventes at dette gir en gevinst. 
 
1.Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto driftsinntekter i 2018. 
 
2.Disse midlene anvendes slik: 

 1,4 mill. brukes til å opprettholde driften på Tretten legekontor 

 Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, Solvang og Øyer ungdomsskole. Det utredes 
nærmere hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2 mill. kroner på årsbasis. Vi 
legger til grunn at maten kan tilberedes på kjøkkenet ved Øyer helsehus og at det er 
mulig å etablere et samarbeid mellom flere parter når det gjelder servering av maten 
på den enkelte skole, f.eks de som trenger arbeidstrening, flyktninger som skal lære 
norsk, frivillige lag og foreninger m.v. Alle muligheter vurderes. 
Rådmannen bes om at utredningen legges frem for kommunestyret innen 31.1.2018. 

 
 
 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2018-2021. 
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2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 
for Øyer kommune 2018, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 

3. Låneopptak  
a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil kr 9,2 mill i 

2018. 
b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 

kr 11,7 mill i 2018.  
c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 

kroner i 2018. 
d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulig 

vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets 
løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2018 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2018 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16.  

b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendomm-
er settes til 3,5 promille.   

c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2018, jf. Eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7 a. Eiendommer tilhørende 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. 
For eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperiode 10 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  

e. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 

5. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 

6. Stillingshjemler 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd 
Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 
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10. Omfordeling mellom sektorer  
a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom sektorer med inntil kr 1 

million gjennom budsjettåret 2018. 
b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,5 millioner kr til justering av 

sektorenes budsjett til dekning av lønns- og prisvekst i 2018. 
c. Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av budsjettmidler mellom sektorer for 

å samle eiendomsforvaltning inkl. energiutgifter i sektor plan og utvikling. Det 
rapporteres på budsjettjusteringen i 1. kvartalsrapport.  

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 

12. Sats for inntektsskatt 
For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett uendret 11,8 %). 

 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm ga følgende uttalelse: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm tar saken til orientering. 
 
Eldrerådet ga følgende uttalelse: 
Eldrerådet tar saken til orientering. 
 

Ungdomsrådet ga følgende uttalelse: 
Ungdomsrådet tar Økonomiplan og årsbudsjettet til etterretning. 
 

Flerkulturelt råd ga følgende uttalelse: 
Flerkulturelt råd tar saken til orientering. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
Heltidskultur: 
«Kommunestyret ber rådmannen igangsette et systematisk arbeid med å redusere uønsket 
deltid gjennom ulike tiltak og virkemidler beskrevet i et handlingsprogram for heltid som skal 
utarbeides. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for dette arbeidet». 
 
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende forslag: 
«Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Punkt 3: setningen « Månedsrapporteringen mellom sektorene og rådmannen fortsetter» tas 
bort. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 
«Barnetrygd tas ikke med i inntektsgrunnlaget. Finansieres slik: Reduksjon av avsetninger 
med 400.000,-.» 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til budsjettjusteringer fra Øyer SP: 

 1.000.000 kr til videre drift av Tretten legekontor tas innenfor rammen i sektoren. 

 400.000 kr til økt legeressurs ved Tretten legekontor tas ut. 
 
Ordføreren ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
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Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Investeringer 
Fast kommunestyresal 
Bakgrunn for forslaget om fast kommunestyresal er at dagens kommunestyresal byr på en 
rekke utfordringer når det gjelder lyd og bilde (web overføringer) fra kommunestyremøter. 
Så lenge utstyr må kobles opp og ned for hvert møte ser det ut til at vi ikke klarer å løse 
dette på en tilfredsstillende måte. 
 
I tillegg til å være kommunestyresal må rommet kunne brukes som beredskapsrom, 
vigselsrom og seremonirom. 
 
I forslaget ligger dette inne som et tiltak i 2019. 
 
Tiltaket gjennomføres så tidlig som mulig i 2018 kr 600.000. 
 
Dette finansieres slik: 
Scanning av byggesaksarkiv – Det er avsatt 1 mill. til dette i 2018. Tiltaket støttes, men 
rammen justeres til kr 600.000 (-kr 400.000). 
 
Kjøp av IKT utstyr-rammen reduseres fra 1,5 mill. til 1,3 mill. kroner i 2018 (- 200.000). 
 
Ved utsmykking og møblering av rommet vurderes om det er mulig med gjenbruk av 
tidligere resepsjonsskranke – kunstverk laget av Ståle Blæsterdalen». 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Rådmannen bes om å utrede mulighetene for finansiering av fond som kan brukes til 
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt, 
avkastning i GE eller andre. 
 
Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige modeller for samarbeid mellom kommunen, 
næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av sentrumsområdene. 
 
Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og behandling senest i april 2018.» 
 
 
Nisveta Tiros forslag om heltidskultur ble enstemmig vedtatt. 
Nisveta Tiros forslag om at barnetrygd ikke tas med i inntektsgrunnlaget falt med 14 mot 11 
stemmer. 
Ole Hageløkkens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP sitt forslag om budsjettjusteringer ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 
Øyer AP sitt forslag om kommunestyresal falt med 13 mot 12 stemmer. 
Øyer AP sitt forslag om å utrede mulighetene for finansiering av fond til sentrumsutvikling 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
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Årsbudsjettet 2018 med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Enklere anskaffelsesregler – offentlige innkjøp: 
Nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. 
1.Øyer kommunestyre vedtar endringer i innkjøpssamarbeidet for anskaffelser inntil 
terskelverdien på 1,1.mill. kroner, jmf vedlegg. 
 
2.Rådmannen får fullmakt til hvordan endringene skal gjennomføres administrativt. 
 
3.Øyer kommune går i forhandlinger med Lillehammer kommune om endring av 
tjenesteavtalen på innkjøp. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med 
Lillehammer kommune. Under dette ligger hva og hvordan inngåtte avtaler med Lillehammer 
og INNOFF samarbeidet endres i tråd med dette vedtaket. 
 
4.Øyer kommune vil bidra til å bekjempe sosial dumping og innfører tilleggskrav der 
antikontraktørklausuler inntas som spesielle kontraktbestemmelser i tråd med vedlegget. 
(Skiensmodellen) 
 
5. Punkt 1-4 kvalitetssikres av administrasjonen før behandling i kommunestyret. 
 
 
Avsetter 400.000 mindre fra drift til investeringer.  
Styrking barnehage.  
Klappstoler på Solvang strykes. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere ressursbruk på aktive og passive vikartjenester i 
sektor helse- og omsorg. 
 
 
Opprettholder ramme på 9 mill.kroner til bygging av ny brannstasjon (budsjettvedtak for 
2017). 
 
 
Politiske retningslinjer drift og investeringer i 2018: 
Vedtatte budsjettrammer skal overholdes både på drift og investeringer 
1.Eventuelle endringer i driften som ikke kan tas som budsjettjustering innenfor rammen til 
sektorene eller innenfor samlet budsjettramme for kommunen, skal bringes frem til politisk 
beslutning så snart som mulig etter at saken blir kjent for administrasjonen. Saken legges 
frem som forberedt sak om budsjettjustering av vedtatt budsjett. 
 
2.Investeringene skal følge vedtatte budsjettrammer – ved anbud eller andre signaler om at 
investeringsrammen ikke kan overholdes – skal dette legges frem for politisk beslutning før 
investeringen foretas/settes i gang. 
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3.Inntil vi er på rett kjøl og budsjettrammer overholdes – fortsetter kvartalsrapporteringen. 
 
4.Vi forutsetter at Økonomireglementet blir revidert i 2017 og at et nytt styringssystem 
kommer til behandling første kvartal 2018. 
 
5.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kostnadene ved anskaffelse og drift av 
kommunens IKT utstyr og komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling, innen 
1.5.2018. 
 
6.Kommunestyret ber rådmannen utrede og vurdere kommunens kostnader og nytte ved 
deltakelse i alle interkommunale ordninger og komme tilbake til kommunestyret med en 
anbefaling innen 30.6.2018. 
 
 7.Eventuell gevinst avsettes til fond. 
 
 
Gevinstrealisering 
IKT, selvbetjeningsløsninger og digitale tjenester er et av virkemidlene som det brukes mye 
penger på i budsjettet innen de fleste sektorer. 
 
Det forventes at dette gir en gevinst. 
 
1.Vi forventer en gevinstrealisering på 1 % av netto driftsinntekter i 2018. 
 
2.Disse midlene anvendes slik: 

 1mill. brukes til å opprettholde driften på Tretten legekontor 

 Måltid i skolen på alle skolene Aurvoll, Solvang og Øyer ungdomsskole. Det utredes 
nærmere hva som er mulig å få til innenfor en sum på 2 mill. kroner på årsbasis. Vi 
legger til grunn at maten kan tilberedes på kjøkkenet ved Øyer helsehus og at det er 
mulig å etablere et samarbeid mellom flere parter når det gjelder servering av maten 
på den enkelte skole, f.eks de som trenger arbeidstrening, flyktninger som skal lære 
norsk, frivillige lag og foreninger m.v. Alle muligheter vurderes. 
Rådmannen bes om at utredningen legges frem for kommunestyret innen 31.1.2018. 

 
Heltidskultur: 
Kommunestyret ber rådmannen igangsette et systematisk arbeid med å redusere uønsket 
deltid gjennom ulike tiltak og virkemidler beskrevet i et handlingsprogram for heltid som skal 
utarbeides. Partssammensatt utvalg er styringsgruppe for dette arbeidet. 
 
 
Budsjettjusteringer: 

 1.000.000 kr til videre drift av Tretten legekontor tas innenfor rammen i sektoren. 

 400.000 kr til økt legeressurs ved Tretten legekontor tas ut. 
 
Fond til sentrumsutvikling: 
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Rådmannen bes om å utrede mulighetene for finansiering av fond som kan brukes til 
sentrumsutvikling i Øyer kommune. Tenkte finansieringskilder kan være: fra eiendomsskatt, 
avkastning i GE eller andre. 
 
Rådmannen bes samtidig om å foreslå mulige modeller for samarbeid mellom kommunen, 
næringsdrivende, frivillige organisasjoner og andre for utvikling av sentrumsområdene. 
 
Utredning og forslag skal foreligge til drøfting og behandling senest i april 2018. 
 
 
 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2018-2021. 
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer 

for Øyer kommune 2018, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 
3. Låneopptak  

a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil kr 9,2 mill i 
2018. 

b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 
kr 11,7 mill i 2018.  

c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner 
kroner i 2018. 

d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulig 
vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets 
løpetid. Lånene avdras over 30 år. 

4. Eiendomsskatt 
f. For skatteåret 2018 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i 

hele kommunen, jf. Eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 
2018 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16.  

g. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 
settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendomm-
er settes til 3,5 promille.   

h. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2018, jf. Eiendomsskatteloven § 11 annet 
ledd.  

i. Eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7 a, b og c er fritatt 
fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som 
skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7 a. Eiendommer tilhørende 
stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag 
av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. 
For eiendommer som faller inn under § 7 c er fritaksperiode 10 år, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  

j. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 

5. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 
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6. Stillingshjemler 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

7. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 

8. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

9. Flyktningetilskudd 
Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 

10. Omfordeling mellom sektorer  
d. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom sektorer med inntil kr 1 

million gjennom budsjettåret 2018. 
e. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,5 millioner kr til justering av 

sektorenes budsjett til dekning av lønns- og prisvekst i 2018. 
f. Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av budsjettmidler mellom sektorer for 

å samle eiendomsforvaltning inkl. energiutgifter i sektor plan og utvikling. Det 
rapporteres på budsjettjusteringen i 1. kvartalsrapport.  

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 

12. Sats for inntektsskatt 
For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar 
(i framlagt Statsbudsjett uendret 11,8 %). 
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LEIE AV LOKALER I ØYER   
 
«Kommunestyresak fra Øyer SV og Øyer Sp 
 
Sende sakene vedr. legesenter/legevakt til kontrollutvalget for vurdering 
 
Som følge av sak 77/17 Framtidig legestruktur har det kommet opplysninger i blant annet 
media som ikke stemmer overens med saksframlegg i denne saken og tidligere saker vedr. 
legesenter/legevakt (kommunestyresak 67/16, 95/16 og 117/16) 
Øyer SV og Øyer Sp ønsker derfor sak, saksgang og prosess vedr. legesenter/legevakt i Øyer 
sentrum sendt til kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret sender sakene vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum til 
kontrollutvalget for gjennomgang. 
 

2. I tillegg til kontrollutvalgets generelle mandat ønsker kommunestyret følgende: 
a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og 

involvering. 
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b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske 
forhold med hensyn til blant annet hva som har kommet fram i media den 
siste tiden. 

c. En vurdering av ulike ansvarsforhold i saken. 

 
Behandling: 
Ordfører holdt en orientering. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet forslag om å stryke punkt c og ba om gruppemøte. 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 

Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyresak fra Øyer SV og Øyer Sp 
 
Sende sakene vedr. legesenter/legevakt til kontrollutvalget for vurdering 
 
Som følge av sak 77/17 Framtidig legestruktur har det kommet opplysninger i blant annet 
media som ikke stemmer overens med saksframlegg i denne saken og tidligere saker vedr. 
legesenter/legevakt (kommunestyresak 67/16, 95/16 og 117/16) 
Øyer SV og Øyer Sp ønsker derfor sak, saksgang og prosess vedr. legesenter/legevakt i Øyer 
sentrum sendt til kontrollutvalget. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret sender sakene vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum til 
kontrollutvalget for gjennomgang. 
 

2. I tillegg til kontrollutvalgets generelle mandat ønsker kommunestyret følgende: 
a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og 

involvering. 
b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske 

forhold».  
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Kommunestyresak fra Øyer SV og Øyer Sp 
 
Sende sakene vedr. legesenter/legevakt til kontrollutvalget for vurdering 
 
Som følge av sak 77/17 Framtidig legestruktur har det kommet opplysninger i blant annet 
media som ikke stemmer overens med saksframlegg i denne saken og tidligere saker vedr. 
legesenter/legevakt (kommunestyresak 67/16, 95/16 og 117/16) 
Øyer SV og Øyer Sp ønsker derfor sak, saksgang og prosess vedr. legesenter/legevakt i Øyer 
sentrum sendt til kontrollutvalget. 
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1. Kommunestyret sender sakene vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum til 

kontrollutvalget for gjennomgang. 
 

2. I tillegg til kontrollutvalgets generelle mandat ønsker kommunestyret følgende: 
a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og 

involvering. 
b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske 

forhold. 
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