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Merknader:   

Kommunedirektør Ådne Bakke og juridisk rådgiver Synne Graue Emmerhoff møtte. 
Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte under sak 65/20. Kommunalsjef Annikken Reitan 
Borgestrand møtte under sak 63/20. Økonomileder Anne H Jorde møtte under sak 62/20. 
Fagleder plan Anita Lerfald Vedum møtte under sak 66/20 og sak 67/20. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
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Brit K Lundgård (AP) etterspurte oppfølging av KST-sak 50/20 i møte 03.09.2020. Ordføreren 
opplyste at det ved pålegg i saken er brukt feil navn på selskap. Om saken kommer til politisk 
behandling senere vil være avhengig av sakens videre forløp. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at sak 73/20 behandles før sak 72/20. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 03.09.2020. 
 
 
Orienteringer: 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Ordfører og kommunedirektør hadde møte med statssekretær i KMD om 
grensejustering 23.09.2020. 

 TV-aksjonen 18.oktober 2020 – «Et hav av muligheter». Digitale bøssebærere – 
ordfører oppfordrer kommunestyrets medlemmer til å registrere seg. 
Påloggingsinformasjon utdelt i møtet. 

 Fylkesmannens møte med alle kommuner i Gudbrandsdalen 18.10.2020 – 
Utbyggingen av E6 – helhetlig planlegging. 

 Møte med stortingsrepresentant Karin Andersen og Trysil kommune 28.09.2020 – 
Covid-19 og utfordringene for reiselivskommuner som Øyer. Pressemelding etter 
møtet. 

 Gudbrandsdalstinget – møte 26.-27.10.2020. Viktige saker, bl.a togtilbudet i 
Gudbrandsdalen. 

 
 
Spørsmål til ordfører fra Brit Kramprud Lundgård (AP): 
Etterlysning- saken er ikke satt på dagsorden- GBNR103/17 Bådstø (ordførerens svar under 
merknader til sakslista) 
Vi viser til behandlingen av sak 50/20 i kommunestyremøte 3.9.2020, der følgende vedtak ble 
truffet.  
Vedtak: Saken utsettes til 24.09.2020. Kommunedirektøren bes oppdatere saksutredningen  
med vurdering av nye saksopplysninger og nåværende reguleringsplaner.  
Neste gang saken legges frem til politisk behandling krever vi at følgende dokumenter 
vedlegges saken:  

1. Referat/protokoll fra møte mellom Fjeldstad og Ordfører 20.5.2020. Der vi i ettertid 
har blitt kjent med at også Leder i Plan og Miljøutvalget deltok. 
Svar fra ordfører: Møtet var et bedriftsbesøk, ikke et formelt møte. 

2. Protokoll fra Oppstartsmøte mellom Øyer kommune og Fjeldstad. 
Svar fra ordfører: Oppstartsmøte var 12.08.2020. Det ble skrevet et referat som er 
sendt til regulant, men det har ikke kommet tilbake. Øyer kommune har purret på 
det.  
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Restriksjoner for besøk i bosentre og omsorgsboliger under Korona/Covid 19 
Avisa VG har gjennom flere avisartikler satt søkelyset på at kommuner uten vedtak har 
innført besøksforbud i private hjem, det vil si hos beboere i bofellesskap og bosentre der 
mennesker med nedsatt funksjonsevne bor. Det har særlig vært fokus på psykisk 
utviklingshemmede.  
VG 21.9.2020:  VG Avslører: Over 2400 fikk besøksstans- kommunene fattet bare 27 
tvangsvedtak.  
I artikkelen er det gjengitt intervju med Helsedirektoratet som siteres: Helsedirektoratet 
mener de aldri har pålagt kommunene å innføre besøksstans i slike boliger, og at besøksstans 
som er begrunnes i deres retningslinjer er ulovlig. 
Etter vår vurdering er det ingen av helselovene som gir hjemmel for å innføre besøksstans i 
private hjem, sier jurist og seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik i Helsedirektoratet.  

Heller ikke tvangshjemlene gir anledning til den typen restriksjoner – da må det i så fall fattes 
individuelle vedtak – men vår vurdering er at dét heller ikke kan gjøres etter tvangshjemlene. 
Vi kjenner ikke til at det er adgang til det gjennom noe annet regelverk. 

Hva er status i Øyer kommune 
1)  Er det innført besøksrestriksjoner og/eller besøksforbud? Svar fra ordfører: Nei, ikke 
utover retningslinjene. 
2) Er det truffet individuelle vedtak om besøksforbud på grunn av Covid 19  og hvilke 
hjemmelsgrunnlag er i tilfelle brukt? Svar fra ordfører: Nei, ingen individuelle vedtak 
3) Har kommunen fått klager fra familie eller andre pårørende? I tilfelle hvor mange og hva 
er status på behandlingen av disse? Svar fra ordfører: Nei. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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62/20   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  

 
 

 
Forslag til budsjettjusteringer Endring  

(tall i 1 000 kr) 
Tjenesteenhet 

Forhold knyttet til covid-19-situasjonen     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
  -10 997   
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 
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Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

  10 997   
      
Øvrige budsjettjusteringer     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 
Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 
6. Til behandling i kommunestyret legges det frem en oversikt over corona-relaterte 

kostnader pr.august for alle tjenesteområder. 
 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Ådne Bakke og økonomileder Anne H Jorde orienterte og svarte på 
spørsmål til punkt 6 i formannskapets innstilling. Presentasjonen legges ved protokollen. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 6: Oversikt over corona-relaterte kostnader pr.august for alle tjenesteområder ble lagt 
frem for kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
2. Spillemidler på kr 2 200 000 tilbakeføres disposisjonsfond. 
3. Tilskudd gitt til å arrangere Ski NM 2020 på kr 250 000 tilbakeføres disposisjonsfond 

idrettsarrangement. 
4. Det foretas følgende budsjettjusteringer:  

 
 



 
 

 Side 7 av 16

 
Forslag til budsjettjusteringer Endring  

(tall i 1 000 kr) 
Tjenesteenhet 

Forhold knyttet til covid-19-situasjonen     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
Økt rammetilskudd – generell kompensasjon -3 790 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd – kompensasjon for 
reduksjon i skatteinntekter 

-512 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd – koronatiltak helse -163 900 Skatt og finans 
Økt rammetilskudd: bortfall foreldrebetaling 
barnehage og SFO 

-855 900 Skatt og finans 

Økt rammetilskudd: utsatt statliggjøring 
skatteoppkreverfunksjonen   

-489 900 Skatt og finans 

Ekstra skjønnstilskudd -227 900 Skatt og finans 
Ekstraordinære skjønnsmidler – 
flomforebyggende tiltak  

-385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler – aktivitetsskapende tiltak  -2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler -2 076 200 Fellesutgifter 
  -10 997   
      
Økte utgifter/reduserte inntekter     
Reduserte skatteinntekter 4 529 900 Skatt og finans 
Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO 855 223 Fellesutgifter 

barnehage, 300 Mosjordet 
barnehage, 320 Vidarheim 
barnehage, 340 Aurvoll 
skole, 350 Solvang skole 

Kommunal drift av skatteoppkreverfunksjon 
1.6.-31.10. (Øyers andel av fellesenheten) 

489 150 Interkommunalt 
samarbeid 

Koronatiltak helsestasjon og skolehelse, 
aktivitetstiltak barn og unge 

163 420 Helse og familie 

Ekstraordinære skjønnsmidler: flomforebyg-
gende tiltak – Mosåa og Kramprudåa 

385 910 Investeringer 

Vedlikeholdsmidler jf. KS-sak 23/20 2 500 500 Bolig og eiendom 
Ekstraordinære næringsfondsmidler jf. KS-sak 
49/20 

2 076 200 Fellesutgifter 

  10 997   
      
Øvrige budsjettjusteringer     
Økte inntekter/reduserte utgifter     
RNB – økt rammetilskudd: tilskudd fastleger -290 900 Skatt og finans 
Redusert bevilgning til investeringsprosjekter 
jf. KS-sak 47/20 Utbyggingsavtale Sørbygda 
Infra AS 

-32 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 
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Økte utgifter/reduserte inntekter     
Tilskudd fastleger 290 420 Helse og omsorg 
Redusert bruk av lån jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

17 726,6 565 Investeringer vann og 
avløp 

Reduserte inntekter fra private jf. KS-sak 47/20 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS 

15 000 565 Investeringer vann og 
avløp 

      
5. Kommunedirektørens fullmakt til låneopptak reduseres med 17,7 millioner kroner. 

 
Saldo disposisjonsfond etter vedtak i denne sak er kr 42 328 840. 
Saldo disposisjonsfond idrettsarrangement etter vedtak i denne sak er kr 368 000. 
 
 
63/20   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering.  
 
Behandling: 
Uttalelse fra Ungdomsrådet, sak 5/20 i møte 22.09.2020: 
«Ungdomsrådet tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Øyer til etterretning». 
 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag: 
«Øyer AP foreslår at rapporten sendes tilbake slik at den blir utarbeidet slik forutsatt 
tidligere». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom tjenesteutvalgets innstilling og Øyer AP sitt forslag ble 
tjenesteutvalgets forslag vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering.  
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64/20   
KLIMAGASSREGNSKAP 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer 
kommunes 1. utkast til klimagassregnskap. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for videre 
arbeid for reduksjon av klimagassutslipp i Øyer. 
  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes løpende med å videreutvikle 
Klimagassregnskapet slik at dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for 
fremtidige politiske valg.   
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) orienterte om bakgrunnen for formannskapets innstilling. 
 
Det bes om at tittelen på planen endres til «Klimagassregnskap for Øyer kommune 2020». 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar til etterretning Klimagassregnskap med tilleggsdokumenter som Øyer 
kommunes 1. utkast til klimagassregnskap. 
 
Kommunestyret ser klimagassregnskapet som en del av kunnskapsgrunnlaget for videre 
arbeid for reduksjon av klimagassutslipp i Øyer. 
  
Kommunestyret mener det er svært viktig at det jobbes løpende med å videreutvikle 
Klimagassregnskapet slik at dette kan utgjøre ett enda bedre kunnskapsgrunnlag for 
fremtidige politiske valg.   
 
 
65/20   
ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste for 
Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med 
virkning fra 01.01.2021. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
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Laila Jonassen Skåden (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Hun er ansatt i PPtjenesten og 
har samme tjenesteleder som barneverntjenesten i Øyer. Laila Jonassen Skåden fratrådte. 
 
Nisveta Tiro (SV) reiste spørsmål om sin habilitet. Hun er ansatt som formannskapssekretær i 
Gausdal kommune med kommunedirektøren som nærmeste leder. Nisveta Tiro fratrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Laila Jonassen Skåden erklæres habil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6, 2.ledd jfr. Kommuneloven § 11-10. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Laila Jonassen Skåden tiltrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Nisveta Tiro erklæres habil i henhold til Forvaltningsloven 
§ 6, 2.ledd jfr. Kommuneloven § 11-10. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Nisveta 
Tiro tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer (9 SP, 2 SV, 4 AP, 2 H) mot 4 stemmer 
(3 AP – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen og 1 SP – Laila Jonassen Skåden). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner vertskommuneavtalen for interkommunal barneverntjeneste for 
Øyer og Gausdal kommune, etter Lov om kommuner og fylkeskommuner § 20-2, med 
virkning fra 01.01.2021. 
 
 
66/20   
SLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020, med følgende endringer 
 

 I avsnitt 2 i pkt. 1.1 endre «skal» til «kan» 
 Endring i pkt. 1.1: Tillegg til 3. avsnitt: Det skal etableres en passasje mot 

Hafjellrampa. 
 Endring i pkt 3.1.3, 3. avsnitt: «skal” endres til ”kan” 

Begrunnelse for endring, og fravik fra områdeplanen: Sikre framdrift for utbygging på tomta. 
 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habiltet. Han eier naboeiendommen. Stein 
Plukkerud fratrådte. 
 
Lars Høvren (SP) reiste spørsmål om sin habiltet.  
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Han er medeier i Stuttreist sammen med Ole Christian Lunke. Dette selskapet er tenkt 
leietager i Kongsvegen 3. Lars Høvren fratrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Lars Høvren erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Mona S Svegården(SP) og Hans Kristian Bjerkestuen (SP) tiltrådte som varamedlemmer. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«3.1.3. 
Parkeringsbehov  for bebyggelse etasje H2 og H3 skal løses som parkeringskjeller/parkering 
under terreng og være etablert før H2 og H3 tas i bruk». 
 
Anne Aronsveen (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Som plan- og miljøutvalgets innstilling men legge til at det ikke trengs å bygge H2». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP og Øyer SV sitt forslag og Øyer AP og Øyer Høyre 
sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 stemmer ( 10 SP, 2 SV) mot 9 
stemmer ( 7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020, med følgende endringer 
 

 I avsnitt 2 i pkt. 1.1 endre «skal» til «kan» 
 Endring i pkt. 1.1: Tillegg til 3. avsnitt: Det skal etableres en passasje mot 

Hafjellrampa. 
 3.1.3. Parkeringsbehov  for bebyggelse etasje H2 og H3 skal løses som 

parkeringskjeller/parkering under terreng og være etablert før H2 og H3 tas i bruk. 
 

Begrunnelse for endring, og fravik fra områdeplanen: Sikre framdrift for utbygging på tomta. 
 
Stein Plukkerud og Lars Høvren tiltrådte. Mona S Svegården og Hans Kristian Bjerkestuen 
fratrådte. 
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67/20   
SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER   
 
Formannskapets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, med planbestemmelser datert 10.9.2020, 
plankart og planbeskrivelse datert 3.9.2020. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer, feilrettinger ol. av 
planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Steinar Grimsrud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Avtale om dekning av kostnader – sikringssone E6 mellom Øyer kommune og Staten v/Nye 
veier AS ble delt ut i møtet. Ordføreren fremmet forslag om at han gis fullmakt til å 
undertegne avtalen. 
 
Svein Løken (SP) fremmet forslag om at siste setning i formannskapets innstilling endres til: 
«Kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby». 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer, med planbestemmelser datert 10.9.2020, 
plankart og planbeskrivelse datert 3.9.2020. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer, feilrettinger ol. av 
planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Ordføreren gis fullmakt til å undertegne «Avtale om dekning av kostnader – sikringssone E6 
mellom Øyer kommune og Staten v/Nye veier AS.  
 
Kommunestyret vedtar alternativ C0; helkryss ved Ensby. 
 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
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68/20   
SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt.  
Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan 
for psykisk helse i inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. 
  
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024 med nytt avsnitt i kapittel 6: 
Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
Skjenkebevilling innvilges kun til skjenkesteder som gir sine ansatte allmenngjort minstelønn. 
Ved søknad om skjenkebevilling, må bevillingssøker dokumentere at alle ansatte hos 
bevillingshaver minimum skal motta allmenngjort minstelønn. 
  
Dersom det avdekkes at et skjenkested ikke oppfyller dette kravet, kan kommunen inndra 
skjenkebevillingen inntil forholdet er ordnet 
  
3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2016 -2020 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.09.2024. 
 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling i punkt 2 rettes til: …..nytt avsnitt i kapittel 7. 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2 for Øyer Høyre: 
«2.Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024». 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Niklas Aas Skovdahl (SV) reiste spørsmål om Roar Øien (H) sin habilitet etter hans uttalelse 
«oss i bransjen». Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres 
habil da han ikke har noen forretningsmessige forhold i Øyer kommune. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt. Roar Øien tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer Høyre sitt forslag ble 
Øyer Høyres forslag vedtatt med 14 stemmer ( 6 SP – Laila Jonassen Skåden, Stein Plukkerud, 
Randi Øverhaug Sagheim, Steinar Grimsrud, Svein Løken, Ingrid Olaug Mork, 6 AP – Brit K 
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Lundgård, Dag Norvald Hansen, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen, Gudbrand Sletten, Lisa 
Kramprud, 2 H) mot 7 stemmer ( 4 SP – Jon Halvor Midtmageli, Marthe Lang-Ree, Anne 
Braastad Lie, Lars Høvren, 2 SV – Nisveta Tiro, Niklas Aas Skovdahl, 1 AP – Arne Skogli). 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i vedtatt rusmiddelpolitisk plan m/  
handlingsprogram for perioden 2014 – 2017.  
Kommunestyrets intensjon er å prioritere videreføring av de mål og tiltak som er vedtatt.  
Endelige prioriteringer vil skje i forbindelse med ny revisjon av rusmiddelpolitisk plan /plan 
for psykisk helse i inneværende planperiode og gjennom prioriteringer i budsjett og 
økonomiplan. 
  
2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av salg – og skjenkebevillinger for 
perioden 2020 – 2024. 
 
3. Kommunestyret vedtar at bevillinger som er gitt for perioden 2016 -2020 videreføres for 
en ny periode på 4 år, dvs. fram til 30.09.2024. 
 
 
Dag Norvald Hansen (AP) forlot møtet etter innvilget permisjon. 
 
 
69/20   
HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK 
FORSKRIFT   
 
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunedirektørens alternativ 3:  
Øyer kommune sender ikke høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet».  
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom plan- og miljøutvalgets innstilling og Erling Broen sitt 
forslag ble plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 14 stemmer ( 10 SP, 2 SV, 2 H) mot 
6 stemmer (AP) med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
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70/20   
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: 
Ordføreren fremmet forslag om at kommunestyrets behandling utsettes til 22.10.2020. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Kommunestyrets behandling utsettes til 22.10.2020. 
 
 
71/20   
REFERATER - KST 24.09.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Vedtak fra Fylkesmannen i Innlandet datert 02.09.2020: LOVLIGHETSKONTROLL - POLITISK 
OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI , OPPVEKST OG 
HELSE 
Ordføreren orienterte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
72/20 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13 
BEGJÆRING OM OMGJØRING AV VEDTAK SOM FØLGE AV SAKSBEHANDLINGSFEIL   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune sender begjæring om omgjøring til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
 
Behandling: 
Saken ble behandlet etter sak 73/20. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Møtet lukkes under behandling av saken, jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd». 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Møtet lukket. 
 
Habilitetsspørsmål: 
Svein Løken (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Han er økonomisk rådgiver og 
regnskapsfører for part i saken. Svein Løken fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at 
Svein Løken erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Møtet åpnet. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune sender begjæring om omgjøring til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
 
Svein Løken tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
73/20   
SMISO - ENDRING I SELSKAPSAVTALE MED NAVNEENDRING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale med navneendring. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale med navneendring. 
 
Anne Aronsveen (H) forlot møtet etter innvilget permisjon. 


