
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 25.01.2018 Tid: 18:00 – 21:50 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten Forfall 
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic Forfall 
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud Forfall 
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem 
Varamedlem  

John Berge 
Anne Magnhild Braastad Lie 
 

 

 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden Førte protokollen. 
Leder for Plan Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte under KST-sak 
12/18 - Kommuneplanens arealdel-Utredning av endringsforslag fra politiske partier. 
 
Elin Heidi Slåsletten (AP) og Stein Plukkerud (SP) meldte forfall i dag pga sjukdom, og det lot 
seg ikke gjøre å skaffe varamedlemmer. 23 representanter i kommunestyret. 
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Varaordfører Mari Botterud (H) hadde meldt forfall. Ordfører fremmet forslag om at Arne 
Finn Brekke velges som varaordfører i dette møtet.  
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordføreren foreslo at KST-sak 13/18 – Øyer-Ekko 2018 tilleggsbevilgning til arrangement blir 
behandlet før KST-sak 12/18. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Spørsmål til rådmannen: 
Arne Finn Brekke (AP) ba om et svar fra rådmannen om når saken om Tretten legekontor 
kommer til ny politisk behandling i kommunestyret. Rådmannen svarte at saken utredes 
bredt i forhold til både arealdisponering av lokalene i Øyer og til legeplassering. 
Administrasjonen ønsker at saken skal være så godt belyst som mulig før den kommer opp til 
ny politisk behandling. 
 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om hvorfor den ledige legestillingen på Tretten 
legekontor ble annonsert så sent. Rådmannen svarte at han ikke kjente til saken, men vil 
komme tilbake til saken. 
 
Ole Hageløkken (AP) stilte spørsmål om habilitet i administrasjonen under behandlingen i 
kommuneplanutvalget den 18.01.2018. Rådmannen svarte at han mente at 
habilitetsvurderingen var ivaretatt, men ville undersøke saken nærmere. 
 
Spørsmål til ordfører: 
Ole Hageløkken (AP) stilte spørsmål om hvorfor han ikke var innkalt som varamedlem til 
møtet i kommuneplanutvalget den 18.01.2018. Ordfører svarte at forfall ble meldt ca 1 time 
før møtets begynnelse og det ble vurdert at det var for sent å innkalle vara. Praksisen vil bli 
endret. 
 
 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 
Pasientjournaler – det er foretatt kvalitetskontroll i Øyer og det er ikke funnet feil. 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

2/18 18/151     
  SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  

MARTHE LANG-REE 
  

 
3/18 17/2377     
  ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
 
4/18 17/2444     
  INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE    
 
5/18 17/2405     
  KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV 

SAKEN OM LEIE AV LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT  
  

 
6/18 17/2397     
  SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL 

LYSBAKKEN MASKIN AS  
  

 
7/18 14/480     
  FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - 

IGANGSETTING AV TILTAK OG ETABLERING AV 
GUDBRANDSDALSTING  

  

 
8/18 16/2392     
  KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER    
 
9/18 18/30     
  PILEGRIMSLEDEN 2018 OMDISPONERING AV MIDLER BEVILGET I 

KST-SAK 20/14 
  

 
10/18 18/23     
  DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, IA, 

PENSJON OG BEMANNINGSNORMER 
  

 
11/18 18/44     
  ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2018    
 
12/18 13/297     
  KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 UTREDNING AV 

ENDRINGSFORSLAG FRA POLITISKE PARTIER 
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13/18 18/34     
  ØYER-EKKO 2018 TILLEGGSBEVILGNING TIL ARRANGEMENT   
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2/18   
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  MARTHE LANG-REE 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Marthe Lang-Ree innvilges permisjon fra sine politiske verv for Øyer kommune for perioden 
26.01.2018 – 31.07.2018. 
 
Vararepresentanter for perioden 26.01.2018 – 31.07.2018: 
 

 Kommunestyret – fast medlem: Anne Magnhild Braastad Lie 

 Formannskapet – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Valgnemnda – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Partssammensatt utvalg – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: Steinar Grimsrud 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: Steinar Grimsrud  

 Saksutvalg evaluering og vurdering av politisk organisering – fast medlem: ……………… 
 

Behandling: 
Laila Skåden (SP) fremmet forslag om at Steinar Grimsrud (SP) velges som fast medlem i 
Saksutvalg evaluering og vurdering av politisk organisering for perioden 26.01.2018 – 
31.07.2018. 
 
Laila Skådens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Marthe Lang-Ree innvilges permisjon fra sine politiske verv for Øyer kommune for perioden 
26.01.2018 – 31.07.2018. 
 
 
Vararepresentanter for perioden 26.01.2018 – 31.07.2018: 

 Kommunestyret – fast medlem: Anne Magnhild Braastad Lie 

 Formannskapet – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Valgnemnda – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Partssammensatt utvalg – fast medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Fylkesmøte i KS – fast medlem: Steinar Grimsrud 
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 Kommunal representant Vidarheim barnehage – varamedlem: Steinar Grimsrud 

 Representant Brann- og feievesenet i Lillehammerregionen  - varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Moksa kunstverksted – varamedlem: Steinar 
Grimsrud 

 Kommunal representant til Stiftelsen Øyer og Tretten frivillighetssentral – fast 
medlem: Steinar Grimsrud 

 Representant til Regionrådet – fast medlem: Steinar Grimsrud  

 Saksutvalg evaluering og vurdering av politisk organisering – fast medlem: Steinar 
Grimsrud 
 

 

3/18   
ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar nytt økonomireglement for Øyer kommune, i henhold til 
vedlegg 1.  

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
 
 

4/18   
INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar framlagt investeringsreglement for Øyer kommune. 
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5/18   
KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV 
LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT   
 
Formannskapets innstilling: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 90.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  

 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret tilleggsbevilger kr 150.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 
88/17. Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet».  

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Nisveta Tiros forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 1 stemme. 

 
 
Vedtak: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 90.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  

 
 

6/18   
SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune kjøper parsell av eiendommen Gnr. 73 Bnr. 42 på ca 2912 m2 for 
kroner 30 pr.m2 fra Einar Nybakken 

2.  Øyer kommune selger hele området på ca 8000m2 til Lysbakken Maskin AS for 
kroner 45 pr.m2 

3. Nettoinntekt ca kr. 270 000 inntektsføres salg av fast eiendom i 
investeringsregnskapet 

4. Kjøper, Øyer kommune punkt 1 og Lysbakken Maskin AS i punkt 2 betaler alle 
omkostninger med fradeling av tomt, tinglysning etc. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune kjøper parsell av eiendommen Gnr. 73 Bnr. 42 på ca 2912 m2 for 
kroner 30 pr.m2 fra Einar Nybakken 

2.  Øyer kommune selger hele området på ca 8000m2 til Lysbakken Maskin AS for 
kroner 45 pr.m2 



 

  

 Side 8 av 15 

3. Nettoinntekt ca kr. 270 000 inntektsføres salg av fast eiendom i 
investeringsregnskapet 

4. Kjøper, Øyer kommune punkt 1 og Lysbakken Maskin AS i punkt 2 betaler alle 
omkostninger med fradeling av tomt, tinglysning etc. 

 
 

7/18   
FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS - IGANGSETTING AV TILTAK OG 
ETABLERING AV GUDBRANDSDALSTING   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 

medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende 

tre tiltak: 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med 

planstrategi for neste kommunestyreperiode. 

b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele 

regionen. 

c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest 

innen konstituering av nytt kommunestyre. 

2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende 

modell: 

a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra 

hvert formannskap og fylkesutvalget  

b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører 

- minst en gang i året 

3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling 

der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og 

formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen 

anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer 

permanente løsninger. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til vurderinger og forslag slik de framgår av saken: 
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1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 

medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende 

tre tiltak: 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med 

planstrategi for neste kommunestyreperiode. 

b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele 

regionen. 

c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest 

innen konstituering av nytt kommunestyre. 

2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende 

modell: 

a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra 

hvert formannskap og fylkesutvalget  

b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører 

- minst en gang i året 

3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling 

der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og 

formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen 

anmodes om å bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer 

permanente løsninger. 

 
 

8/18   
KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER   
 
Formannskapets innstilling: 

1) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune revurdere sitt forslag om 
klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune og fremme et nytt 
forslag som ivaretar intensjonen i fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16 pkt 3, «Prinsippet 
om «0-sum» legges til grunn for arbeidet om overtakelse av gang- og sykkelveg, 
fortau og veglys gjennom omklassifisering av veg tilsvarende økte merutgifter i 
forbindelse med overtakelse.» 
 

2) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune vurdere hvorvidt de kommunale 
vegene Kongsvegen mellom Stav og Bådstø, Nermosvegen og Haugsgutua, samt 
planlagt tverrforbindelse mellom FV 361 og FV 312 (Trodalen/Langvik), kan tas opp 
som fylkesveger da de tilfredsstiller fastsatte kriterier. 
 

3) Vedtak om omlegging av fylkesveg 357 må være realisert før overtakelsen. 
 

4) Oppgradering av fylkesvegene til gjeldende standard må være gjennomført før 
overtakelsen. 

 



 

  

 Side 10 av 15 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune revurdere sitt forslag om 
klassifisering og ansvarsdeling av fylkesvegnettet i Øyer kommune og fremme et nytt 
forslag som ivaretar intensjonen i fylkeutvalgets vedtak i sak 05/16 pkt 3, «Prinsippet 
om «0-sum» legges til grunn for arbeidet om overtakelse av gang- og sykkelveg, 
fortau og veglys gjennom omklassifisering av veg tilsvarende økte merutgifter i 
forbindelse med overtakelse.» 
 

2) Øyer kommunestyre ber Oppland fylkeskommune vurdere hvorvidt de kommunale 
vegene Kongsvegen mellom Stav og Bådstø, Nermosvegen og Haugsgutua, samt 
planlagt tverrforbindelse mellom FV 361 og FV 312 (Trodalen/Langvik), kan tas opp 
som fylkesveger da de tilfredsstiller fastsatte kriterier. 
 

3) Vedtak om omlegging av fylkesveg 357 må være realisert før overtakelsen. 
 

4) Oppgradering av fylkesvegene til gjeldende standard må være gjennomført før 
overtakelsen. 

 
 
 

9/18   
PILEGRIMSLEDEN 2018  OMDISPONERING AV MIDLER BEVILGET I KST-SAK 20/14 
 
Formannskapets innstilling: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes til 
en ny avlastningsbru over Rolla. 
 
2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

  100 000 

Til sammen   100 000 100 000 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1)Kommunestyret omdisponerer midler fra sak 20/14, kr. 100 000, slik at de kan benyttes til 
en ny avlastningsbru over Rolla. 
 
2)Midlene tas fra disposisjonsfondet og overføres driftsbudsjett Sektor Kultur og fritid, 
merket prosjektnummer 107261 Pilegrimsleden. 
 
3)Følgende budsjettjusteringer foretas: 
 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Pilgrimsleden 11200-5030-
3651-107261(P) 

100 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

  100 000 

Til sammen   100 000 100 000 

 
 

10/18   
DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR  HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, IA, PENSJON OG 
BEMANNINGSNORMER 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget med vedtatte 
endringer og disse oversendes KS. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til innspillene som framgår av saksframlegget med vedtatte 
endringer og disse oversendes KS. 
 
 

11/18   
ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2018   
 
Partssammensatt utvalg sin innstilling: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi vedtas med vedtatte endringer. Arbeidsgiverstrategien 
evalueres i 2020. 
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Behandling: 
Rådmannen stilte spørsmål om hvorvidt tilføyelsen av to nye avsnitt i Arbeidsgiverstrategien 
– et om likestilling og et om arbeidsgivers styringsrett - delegeres til rådmannen. 
Delegert ansvar ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi vedtas med vedtatte endringer. Arbeidsgiverstrategien 
evalueres i 2020. 
 
Kommunestyret ga rådmannen fullmakt til å tilføye to nye avsnitt i Arbeidsgiverstrategien 
for Øyer kommune – et om likestilling og et om arbeidsgivers styringsrett. 
 
 

12/18   
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027  UTREDNING AV ENDRINGSFORSLAG FRA 
POLITISKE PARTIER 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Kommuneplanutvalgets innstilling til kommunestyret fremgår av vedlegget: 
Rådmannens vurdering av innspill med kommuneplanutvalgets behandling, vedtak og 
innstilling til kommunestyret datert 19.01.2018. 
 
Merknader til protokollen fra møte i kommuneplanutvalget 18.01.2018: 
Arne Skogli (AP) hadde følgende merknad: 
«Jeg gjør oppmerksom på en feil jeg har oppdaget i forbindelse med K-sak 12/18: 
Kommuneplanens arealdel-Utredning av endringsforslag. Det gjelder det som står i 
Rådmannens vurdering 19.01.2018 (protokoll etter møtet i Kommuneplanutvalget 
18.01.2018). Der står det i avsnittet « Endringer i kartmaterialet» om BF7 Hundtjønn øvre at 
dette i helhet tas ut etter forslag fra AP. Det riktige er at dette er innspill fra SP vedr plankart 
(se dette). Det ble ikke vedtatt med 4 mot 3 st, men derimot nedstemt med 4 (ordfører, Roar 
Øien, Mari Botterud, undertegnede) mot 3 stemmer».  
 
Dette vil bli rettet. 
 
Behandling: 
Ordfører holdt en innledning om kommuneplanarbeidet og om veilederen «Gården som 
ressurs». 
 
Leder for Plan Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte og svarte på 
spørsmål. 
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Vedlegget Rådmannens vurdering av innspill med kommuneplanutvalgets behandling, 
vedtak og innstilling til kommunestyret datert 19.01.2018 ble gjennomgått punkt for punkt 
og kommunestyrets vedtak fremgår av vedlegget til protokollen. 
 
Samlet avstemming over alle punktene ble enstemmig vedtatt.  
 
Nytt forslag som ikke har vært med i tidligere materiale: 
 
Erling Broen (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt C i pkt. 5.1.1. Landbruksbebyggelse i LNFR-

området fra Øyer AP: 

«Det kreves regplan  pbl§12-1 for nye bygge- og anleggstiltak i landbruket som kan få vesentlige 

virkninger for miljø, kulturminner og samfunn. Tiltakene kan være utvendige gjødselkummer, siloer, 

fellesfjøs, dyrepensjonat/kennel og vindmøller (ikke uttømmede)». 

Behandling: 

Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppe møte. Møtet hevet. Møtet satt. 

Roar Øien (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet. Møtet satt. 

Øyer AP sitt forslag til nytt punkt C i pkt. 5.1.1. Landbruksbebyggelse i LNFR-området 

falt med 10 mot 13 stemmer.  

 
Det ble så stemt over Foreløpig plan for den videre behandling av kommuneplanens 
arealdel: 
 
Videre fremdrift skisseres slik:  

 Behandling i Kommunestyret den 25. januar. 

 Frist for nye innspill 10.februar.  

 Planforum den 13. februar der Ordfører vil delta før sluttbehandling og ny 

høringsrunde. 

 Sluttbehandling før 3.gangs høring i Kommunestyremøtet den 18. mars 

 Utsendelse 3.gangs høring den 5.april. Høringsfrist 18.mai.  

 Under 3.gangs høring vil det ikke åpnes for nye innspill, kun de endringer som er 

innarbeidet og vedtatt av Kommunestyret.  

 Sluttbehandling i KST i juni 2018.  

 
Foreløpig fremdriftsplan for arbeidet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommuneplanens arealdel 2016-2027 del 2 bestemmelser og retningslinjer, plankart, samt 
teksten i punkt 5.2 LSB-LNFR areal for spredt boligbebyggelse – Nåværende (PBL § 11-7,  
nr.5 b og § 11-11, nr .2) og teksten i punkt 5.4 LSF-LNFR med spredt fritidsbebyggelse – 
Nåværende (PBL § 11-7, nr.5 b og § 11-11, nr.2)oppdateres i henhold til kommunestyrets 
vedtak. 
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Foreløpig plan for den videre behandling av kommuneplanens arealdel: 
 
Videre fremdrift skisseres slik:  

 Behandling i Kommunestyret den 25. januar. 

 Frist for nye innspill 10.februar.  

 Planforum den 13. februar der Ordfører vil delta før sluttbehandling og ny 

høringsrunde. 

 Sluttbehandling før 3.gangs høring i Kommunestyremøtet den 18. mars 

 Utsendelse 3.gangs høring den 5.april. Høringsfrist 18.mai.  

 Under 3.gangs høring vil det ikke åpnes for nye innspill, kun de endringer som er 

innarbeidet og vedtatt av Kommunestyret.  

 Sluttbehandling i KST i juni 2018.  

 
 

 

 

13/18   
ØYER-EKKO 2018  TILLEGGSBEVILGNING TIL ARRANGEMENT 
 
1)Formannskapet bevilger kr. 50 000,- til Øyer-EKKO 2018. Tilskuddet dekkes av 
disposisjonsfondet som settes ned fra kr 18.372.769,- til 18.322.769,-. 
 
2)Følgende budsjettjusteringer vedtas: 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200-5030-
3859 

50 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

  50 000 

Til sammen   50 000 50 000 

 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1)Formannskapet bevilger kr. 50 000,- til Øyer-EKKO 2018. Tilskuddet dekkes av 
disposisjonsfondet som settes ned fra kr 18.372.769,- til 18.322.769,-. 
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2)Følgende budsjettjusteringer vedtas: 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200-5030-
3859 

50 000   

Bruk av disposisjonsfond 19400-9000-
8801 

  50 000 

Til sammen   50 000 50 000 

 
 
 
 

 


	P180002SS
	P180002BS
	P180002BE
	P180002VS
	P180002VE
	P180002SE
	P180003SS
	P180003BS
	P180003BE
	P180003VS
	P180003VE
	P180003SE
	P180004SS
	P180004BS
	P180004BE
	P180004VS
	P180004VE
	P180004SE
	P180005SS
	P180005BS
	P180005BE
	P180005VS
	P180005VE
	P180005SE
	P180006SS
	P180006BS
	P180006BE
	P180006VS
	P180006VE
	P180006SE
	P180007SS
	P180007BS
	P180007BE
	P180007VS
	P180007VE
	P180007SE
	P180008SS
	P180008BS
	P180008BE
	P180008VS
	P180008VE
	P180008SE
	P180009SS
	P180009BS
	P180009BE
	P180009VS
	P180009VE
	P180009SE
	P180010SS
	P180010BS
	P180010BE
	P180010VS
	P180010VE
	P180010SE
	P180011SS
	P180011BS
	P180011BE
	P180011VS
	P180011VE
	P180011SE
	P180012SS
	P180012BS
	P180012BE
	P180012VS
	P180012VE
	P180012SE
	P180013SS
	P180013BS
	P180013BE
	P180013VS
	P180013VE
	P180013SE

