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Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Leder for planavdelingen Anita Lerfald Vedum møtte under sak 115/19. 
Juridisk rådgiver Synne Graue Emmerhoff møtte under sak 119/19 og sak 121/19. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
I sakslista har sak 120/19 og sak 121/19 byttet plass. Ordførere fremmet forslag om at sakene 
behandles i den rekkefølgen de står på sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 26.09.2019. 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om protokolltilførsel til protokollen fra kommunestyret 29.08.2019: 
I kommunestyremøtet 29.august tok representanten Marthe Lang Ree ordet i sak 81/2019 og 
kom med en påstand om at en av kommunestyrets medlemmer hadde truet en av hennes 
partis listekandidater på sosiale medier og personlig melding. Hun kom ikke med noen 
nærmere presisering og dermed kastet denne påstanden en mistanke over samtlige av de 
gjenværende 24 kommunestyremedlemmer. Øyer Arbeiderparti mener Marthe Lang Ree bør 
be om unnskyldning til kommunestyret i denne saken. 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Forhandlingsmøte rådmann 15.10.2019: 
 Ny tittel kommunedirektør tas i bruk fra 01.11.2019. Ny lønn med virkning fra 

01.05.2019: kr 1 155 534,- 
 Endringer i møtekalenderen høsten 2019 for budsjettbehandlingen etter ønske fra 

administrasjonen: 
-Drøftings/arbeidsmøte økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020 i Formannskapet 
tirsdag 12.11.2019 
-Formannskapsmøte torsdag 21.11.2019 behandling av økonomiplan 2020-2023 og 
årsbudsjett 2020 for utlegging på offentlig høring 
-Kommunestyremøte torsdag 12.12.2019 vedtas økonomiplan 2020-2023 og 
årsbudsjett 2020 

 Øyer kommune er på 5.plass i Oppland fylke på giverstatistikken for TV-aksjonen 
20.10.2019 med et gjennomsnitt pr. innbygger på kr 53,52 noe som er godt over 
landsgjennomsnittet på kr 42,35. 
 
 

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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115/19   
HØRING DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 18.9.2019 
b. planbestemmelser, datert 7.10.2019 
c. plankart for C0, datert 7.10.2019 
d. plankart for C1, datert 7.10.2019 
e. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger og fagrapporter legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 

Formannskapet tar saken til etterretning. Det jobbes videre med et felles omforent forslag til 
kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Harald Monsen, Nye Veier AS, inviteres som tilhører til kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Arnfinn Gillebo fratrådte. 
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier i berørte områder. 
Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i 
behandlingen av saken.  
Inhabilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordfører holdt en kort orientering.  
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende felles omforente tverrpolitiske forslag: 
«Tillegg til sak i Kommunestyret 24.10.2019, der reguleringsplanen for E6 Storhove- Ensby 
skal vedtas for utlegging på offentlig høring. Tillegget forutsettes innarbeidet som en del av 
høringsforslaget før høringen. 
Formannskapets forslag til vedtak tilføyes:  

 Helkryss opprettholdes på Ensby (alternativ C0). Hvis krysset flyttes lengre nord, skal 
vi ha garanti for at dagens kryss på Granrudmoen opprettholdes ved en fremtidig 
utbygging.  



 
 

 Side 5 av 14

 Gang og sykkelvei. Som avbøtende tiltak bygges det gang og sykkelveg fra 
Ensbyområdet til Øyer sentrum (fv312) slik dette i dag er regulert i kommunedelplan 
Øyer Sør. Fylkesveg FV 312 opprettholdes med dagens bredde.  
Gang og sykkelveien skal etableres før oppstart av anlegget da fylkesveg 312, vil 
kunne benyttes som omkjøringsveg under anleggsperioden og senere omkjøringsveg, 
hvis E6 må stenges.   Dette settes som et nytt rekkefølgekrav.  

 Eiendommer som berøres av områdene for deponier, innløses før deponiene 
etableres, et nytt rekkefølgekrav.  

 Viltgjerder og viltkryssinger etableres slik at viltpåkjørsler unngås på 
Fylkesvegen/Hundervegen FV312, E6 og Jernbanen.  

 Klima og miljø. I planbestemmelsene innarbeides krav om: 
o fornybar energibruk – 
o fossilfrie veganlegg – 
o krav til klimagassregnskap både under bygging og drift – 
o krav til gjenbruk/gjenvinning av ressurser med bakgrunn i sirkulær økonomi og 

-tenkning. 
i. 100 % gjenbruk/resirkulering av stål i armering/armeringsnett i 

betongkonstruksjoner 
ii.  ii. 25 % gjenbruk/resirkulering av stål i konstruksjonsstål. 

 

Plan og rekkefølgebestemmelsene forutsettes endret slik før sluttbehandling:  
Pkt. 2.1 Byggegrenser skal innarbeides i plankartene, også de som samsvarer med 
byggegrenser gitt i veglova. Byggegrense gitt i jernbanelova skal inntas. 
Pkt. 2.3 Det skal innarbeides en bestemmelse som oppfordrer til å ta vare på 
bygningsmessige kulturminner som er i konflikt med arealformål. 
Pkt. 2.4 Ytre miljø plan (YM-plan) skal konkretisert i pkt. 5.8 og 5.9 i 
planbeskrivelsen. Se egen kommentar om energi- og klimagassutslipp, samt materialvalg og 
avfallshåndtering. 
Pkt. 2.5 Bestemmelser som sikrer tilstrekkelig tiltak for flomfare i sidevassdrag og mindre 
bekker må inntas. 
Pkt. 2.10 «rådgivning av fagpersoner» må konkretiseres, slik at det ikke er tvil om hvilken 
organisasjon eller myndighet disse kommer fra.   
Pkt. 3.2 b) bør ryddes slik at det blir lik tekstoppbygging. 
Pkt. 3.2 d) skal inneholde bestemmelser som muliggjør pendlerparkering/sykkelparkering. 
Pkt. 3.3 – adkomst til gbnr 1/4 skal vises i plankartet med en regulert adkomst. 
Vegretten må sikres via tinglysning. 
Pkt. 5.2 omhandler midlertidige bygge- og anleggsområder. Disse er merket med #200-299. 
Det er uoversiktlig at det i bestemmelsen vises til #300-serien som har andre bestemmelser. 
Dette må ryddes i før endelig planvedtak. 
Pkt. 5.3 omhandler varige deponiområder, #300-serien. Bestemmelsen skal rendyrkes til å gi 
bestemmelser for de varige deponiområdene. Slik pkt. 5.2 og 5.3 fremstår i oversendt 
planforslag, er ikke dette entydig og klart. 
Pkt.5.3 Varige deponiområder for # 301 og 303 skal det kun deponeres masser som er egnet 
til byggegrunn. Det skal komprimeres og istandsettes med kvalitet som byggegrunn med et 
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høvelig jordsmonndekke over som beplantes/tilsåes for å hindre erosjon og jordtap til øvrige 
omgivelser. Kotehøyde på disse to deponiene må senkes til et naturlig nivå mht. profilering 
mot E6 for et evt. næringsområde. De folkevalgte i Øyer ønsker å sikre seg at arealet kan 
transformeres til næringsareal dersom dette blir aktualisert i forbindelse med revisjon av 
kommunedelplan for Øyer sør. Utforming og kotehøyde på øvrige varige deponier må 
kommunen komme tilbake til. Det er ønskelig å få klarhet om høyden på disse er satt på 
grunn av støyhensyn eller kun for å kunne deponere tilstrekkelig med masse. Kotehøydene 
skal visualiseres i planbeskrivelsen med snittskisser. 
Pkt. 5.3 d) må presiseres at det skal gjennomføres uavhengig av om deponiet er fullt ut 
utnyttet. 
Pkt. 6.2 må utvides til å si noe om når lokale støytiltak skal være fullført. Både på 
bygninger/uteplasser i planområdet, men også utenfor planområdet der grenseverdier er 
overskredet. 
 
Vi forutsetter at plankartene oppdateres med disse endringene og endringene som er påpekt 
av Rådmann i Øyer i saksutredningen. Blant annet gjelder dette fortsatt tilgang til Lågen 
gjennom deponiområdene med plass for parkering, hensyn til kommunens VA anlegg, sikker 
adkomst til områdene vest for E6 og jernbanen ved Midtskog der bru over E6 forlenges over 
jernbanen for å sikre adkomst med store biler.  
Vi forutsetter at det er god dialog mellom kommunen og Nye Veier underveis i 
høringsperioden slik at kommunens behov kan innarbeides i planmaterialet før 
sluttbehandling og vedtak av reguleringsplan.  
De folkevalgte i Øyer kommunestyre stiller som forutsetning for endelig behandling og vedtak 
av reguleringsplanen E6 Storhove- Ensby i kommunestyremøte januar 2019 at kravene 
innarbeides i planmaterialet og kvitteres ut før sluttbehandlingen».  
 
Rådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Felles omforent tverrpolitisk forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 18.9.2019 
b. planbestemmelser, datert 7.10.2019 
c. plankart for C0, datert 7.10.2019 
d. plankart for C1, datert 7.10.2019 
e. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger og fagrapporter legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
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2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

Tillegg til sak i Kommunestyret 24.10.2019, der reguleringsplanen for E6 Storhove- Ensby 
skal vedtas for utlegging på offentlig høring. Tillegget forutsettes innarbeidet som en del av 
høringsforslaget før høringen. 
Formannskapets forslag til vedtak tilføyes:  

 Helkryss opprettholdes på Ensby (alternativ C0). Hvis krysset flyttes lengre nord, skal 
vi ha garanti for at dagens kryss på Granrudmoen opprettholdes ved en fremtidig 
utbygging.  

 Gang og sykkelvei. Som avbøtende tiltak bygges det gang og sykkelveg fra 
Ensbyområdet til Øyer sentrum (fv312) slik dette i dag er regulert i kommunedelplan 
Øyer Sør. Fylkesveg FV 312 opprettholdes med dagens bredde.  
Gang og sykkelveien skal etableres før oppstart av anlegget da fylkesveg 312, vil 
kunne benyttes som omkjøringsveg under anleggsperioden og senere omkjøringsveg, 
hvis E6 må stenges.   Dette settes som et nytt rekkefølgekrav.  

 Eiendommer som berøres av områdene for deponier, innløses før deponiene 
etableres, et nytt rekkefølgekrav.  

 Viltgjerder og viltkryssinger etableres slik at viltpåkjørsler unngås på 
Fylkesvegen/Hundervegen FV312, E6 og Jernbanen.  

 Klima og miljø. I planbestemmelsene innarbeides krav om: 
o fornybar energibruk – 
o fossilfrie veganlegg – 
o krav til klimagassregnskap både under bygging og drift – 
o krav til gjenbruk/gjenvinning av ressurser med bakgrunn i sirkulær økonomi og 

-tenkning. 
iii. 100 % gjenbruk/resirkulering av stål i armering/armeringsnett i 

betongkonstruksjoner 
iv.  ii. 25 % gjenbruk/resirkulering av stål i konstruksjonsstål. 

 

Plan og rekkefølgebestemmelsene forutsettes endret slik før sluttbehandling:  
Pkt. 2.1 Byggegrenser skal innarbeides i plankartene, også de som samsvarer med 
byggegrenser gitt i veglova. Byggegrense gitt i jernbanelova skal inntas. 
Pkt. 2.3 Det skal innarbeides en bestemmelse som oppfordrer til å ta vare på 
bygningsmessige kulturminner som er i konflikt med arealformål. 
Pkt. 2.4 Ytre miljø plan (YM-plan) skal konkretisert i pkt. 5.8 og 5.9 i 
planbeskrivelsen. Se egen kommentar om energi- og klimagassutslipp, samt materialvalg og 
avfallshåndtering. 
Pkt. 2.5 Bestemmelser som sikrer tilstrekkelig tiltak for flomfare i sidevassdrag og mindre 
bekker må inntas. 
Pkt. 2.10 «rådgivning av fagpersoner» må konkretiseres, slik at det ikke er tvil om hvilken 
organisasjon eller myndighet disse kommer fra.   
Pkt. 3.2 b) bør ryddes slik at det blir lik tekstoppbygging. 
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Pkt. 3.2 d) skal inneholde bestemmelser som muliggjør pendlerparkering/sykkelparkering. 
Pkt. 3.3 – adkomst til gbnr 1/4 skal vises i plankartet med en regulert adkomst. 
Vegretten må sikres via tinglysning. 
Pkt. 5.2 omhandler midlertidige bygge- og anleggsområder. Disse er merket med #200-299. 
Det er uoversiktlig at det i bestemmelsen vises til #300-serien som har andre bestemmelser. 
Dette må ryddes i før endelig planvedtak. 
Pkt. 5.3 omhandler varige deponiområder, #300-serien. Bestemmelsen skal rendyrkes til å gi 
bestemmelser for de varige deponiområdene. Slik pkt. 5.2 og 5.3 fremstår i oversendt 
planforslag, er ikke dette entydig og klart. 
Pkt.5.3 Varige deponiområder for # 301 og 303 skal det kun deponeres masser som er egnet 
til byggegrunn. Det skal komprimeres og istandsettes med kvalitet som byggegrunn med et 
høvelig jordsmonndekke over som beplantes/tilsåes for å hindre erosjon og jordtap til øvrige 
omgivelser. Kotehøyde på disse to deponiene må senkes til et naturlig nivå mht. profilering 
mot E6 for et evt. næringsområde. De folkevalgte i Øyer ønsker å sikre seg at arealet kan 
transformeres til næringsareal dersom dette blir aktualisert i forbindelse med revisjon av 
kommunedelplan for Øyer sør. Utforming og kotehøyde på øvrige varige deponier må 
kommunen komme tilbake til. Det er ønskelig å få klarhet om høyden på disse er satt på 
grunn av støyhensyn eller kun for å kunne deponere tilstrekkelig med masse. Kotehøydene 
skal visualiseres i planbeskrivelsen med snittskisser. 
Pkt. 5.3 d) må presiseres at det skal gjennomføres uavhengig av om deponiet er fullt ut 
utnyttet. 
Pkt. 6.2 må utvides til å si noe om når lokale støytiltak skal være fullført. Både på 
bygninger/uteplasser i planområdet, men også utenfor planområdet der grenseverdier er 
overskredet. 
 
Vi forutsetter at plankartene oppdateres med disse endringene og endringene som er påpekt 
av Rådmann i Øyer i saksutredningen. Blant annet gjelder dette fortsatt tilgang til Lågen 
gjennom deponiområdene med plass for parkering, hensyn til kommunens VA anlegg, sikker 
adkomst til områdene vest for E6 og jernbanen ved Midtskog der bru over E6 forlenges over 
jernbanen for å sikre adkomst med store biler.  
Vi forutsetter at det er god dialog mellom kommunen og Nye Veier underveis i 
høringsperioden slik at kommunens behov kan innarbeides i planmaterialet før 
sluttbehandling og vedtak av reguleringsplan.  
De folkevalgte i Øyer kommunestyre stiller som forutsetning for endelig behandling og vedtak 
av reguleringsplanen E6 Storhove- Ensby i kommunestyremøte januar 2019 at kravene 
innarbeides i planmaterialet og kvitteres ut før sluttbehandlingen».  
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Anne Braastad Lie fratrådte. 
 
 
116/19   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.08.2019   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019» til orientering. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten «Oppfølging av politiske vedtak pr 31.08.2019» til orientering. 
 
 
117/19   
INNKJØPSSAMARBEIDET INNOFF   
 
Formannskapets innstilling: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

  
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. INNOFF etter dagens organisasjonsmodell etter gammel kommunelov § 27 avsluttes 
med virkning fra 01.01.2020. 

2. INNOFF videreføres som et administrativt innkjøpssamarbeid for kommunene. 
3. Det forutsettes at de øvrige deltakerkommunene gjør tilsvarende vedtak. 

  
 
118/19   
SLUTTBEHANDLING PLANID 201902 - GRANRUDTORGET  
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 30.9.2019, og merknad vedtatt i PU 22.10.2019. 
 
Det trengs flere HC-parkeringsplasser. Det trengs større areal pr. plass, dette pga større HC-
biler som har rullestolbrukere. 
HC-plasser skal ha skilting. Ikke nok med markering på bakken. Kommunestyret ber om at 
dette blir innarbeidet i planen.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 30.9.2019, og merknad vedtatt i PU 22.10.2019. 
 
Det trengs flere HC-parkeringsplasser. Det trengs større areal pr. plass, dette pga større HC-
biler som har rullestolbrukere. 
HC-plasser skal ha skilting. Ikke nok med markering på bakken. Kommunestyret ber om at 
dette blir innarbeidet i planen.  
 
 
119/19   
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 
BNR 1 - GJØDSELBEHOLDER   
 
Rådmannens forslag til beslutning: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Klagen med vedlegg sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Klagen gis oppsettende virkning jf. forvaltningsloven § 42.   
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som nabo til gården. Arne Finn Brekke 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i behandlingen av saken.  
Inhabilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Dag Norvald Hansen (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Klagen med vedlegg sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Klagen gis oppsettende virkning jf. forvaltningsloven § 42.   
 
Arne Finn Brekke tiltrådte. Dag Norvald Hansen fratrådte. 
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121/19   
FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS   
 
Rådmannens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av 
forurensningsloven § 7 første ledd. Saken med vedlegg sendes til politiet for videre 
oppfølging etter forurensningsloven § 78.  

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som eier i selskaper i tilknytning 
til Hafjell Alpinsenter AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han 
erklæres inhabil i behandlingen av saken. Habilitetsspørsmålet er vurdert etter 
forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Hafjell idrett 
og han har forretningsmessige avtaler med datterselskaper av Hafjell Alpinsenter AS. 
 
Lisa Kramprud (AP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Hafjell 
nasjonalanlegg. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i behandlingen av saken. 
Habilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Rigmor Aarø Spiten (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Lisa Kramprud erklæres inhabil i behandlingen av saken. 
Habilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
Dag Norvald Hansen (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordføreren orienterte om at rådmannen tilrår at saken utsettes. Dette på bakgrunn av at 
kommunen har mottatt et brev fra Hafjell Alpinsenter sin advokat. Rådmannen opplever at 
brevet gir en dreining av saken som gjør kommunens rolle som forurensningsmyndighet 
uklar, og at det tillegges kommunen oppgaver og myndighet som etter rådmannens syn er 
tillagt påtalemyndigheten. Det er dermed en fare for at brevet som ble mottatt av Hafjell 
alpinsenter vil skape et feilaktig inntrykk av sakens kjerne.  
 
Rådmannen ønsker å klargjøre kommunens juridiske plikter og ansvar. Dette innbefatter 
eksempelvis hvem som er part i saken i de ulike stadier fram til påtalemyndigheten eventuelt 
tar ut siktelse.  
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Dette er en sak av prinsipiell karakter, og det er særdeles viktig at kommunestyret får en 
presis innføring i prosessen ved behandling av forurensningssaker som dette, samt det 
juridiske ansvaret før en beslutning skal tas.  
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet forslag om at rådmannens utsettelsesforslag støttes. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. 
 
 
120/19   
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, 
UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING   
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  

 
Behandling: 
Saksutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for 

folkevalgte i Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i kommunestyrets møte 
24.10.2019. Endelig vedtak 28.11.2019 etter høringsperioden. Forskriften trer i kraft fra 
31.10.2019 og gjelder for valgperioden 2019 - 2023. 

2. Kommunestyret tar til etterretning at ordfører for valgperioden 2015 – 2019 er innmeldt i 
den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.  
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122/19   
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: POLITISK REGLEMENTSHEFTE   
 
Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 

2023 Øyer kommune. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt den 
politiske styringsstrukturen. 

2. Kommunestyret slutter seg til saksutvalgets innspill om at både Plan- og miljøutvalget og 
Tjenesteutvalget evalueres etter to års funksjonstid, dvs innen utgangen av 2021. 

 
Behandling: 
Varaordfører Mari Botterud (H) tiltrådte som ordfører. 
Brit K Lundgård som saksutvalgets leder holdt en orientering og svarte på spørsmål. 
Varaordfører Mari Botterud fratrådte. Ordfører Brit K Lundgård tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endringsforslag (kontrollutvalg s. 38) for Øyer SP: 
«Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer, hvorav en velges blant 
kommunestyrets medlemmer». 
 
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Ordfører gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle endringer i forbindelse med 
kontrollutvalget». 
 
 
Saksutvalgets forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Saksutvalgets forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP sitt forslag ble vedtatt med 14 stemmer (7 SP, 3 AP, 3 H, 1 KrF) mot 11 stemmer  
(1 SP, 1 H, 1 SV, 8 AP). 
Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksutvalgets forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 

2023 Øyer kommune. Nytt kommunestyre tar stilling til saken etter at det har vedtatt den 
politiske styringsstrukturen. 

2. Kommunestyret slutter seg til saksutvalgets innspill om at både Plan- og miljøutvalget og 
Tjenesteutvalget evalueres etter to års funksjonstid, dvs innen utgangen av 2021. 

3. Kontrollutvalget har fem medlemmer med varamedlemmer, hvorav en velges blant 
kommunestyrets medlemmer. 

4. Ordfører gis fullmakt til å innarbeide redaksjonelle endringer i forbindelse med 
kontrollutvalget. 
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123/19   
REFERATER - KST 24.10.2019   
 
Rådmannens forslag vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 


