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Møtet ble streamet og direktesendt. Opptak vil bli publisert på kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
 
 
Orienteringer: 
Bredbåndsløpet videre frem mot 16.april v/assisterende næringssjef i Lillehammer-
regionen Vekst Dag Høiholt-Vågsnes. 
Presentasjonen vedlegges protokollen. 
 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 
Utdeling av kulturprisen 2021 til Øyer-Tretten idrettsforening. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli og kommunalsjef Frode Fossbakken: 
Covid-19: Status smittesituasjon og vaksinering i Øyer. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 

 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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38/21   
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ I ØYER   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» til 

orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er gjort av 
revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som er 
gitt av revisjonen basert på rapporten: 
• Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet 

arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer.  

• Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de inneholde 
fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  

• Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

• Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal oppbevares. 
Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den skal være 
skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

• For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

• Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

• Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
 
Behandling: 
Laila Jonassen Skåden (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som ansatt i PP-tjenesten, men 
hun har ikke vært intervjuet i rapporten. Laila Jonassen Skåden fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Laila Jonassen Skåden erklæres habil til å delta i behandlingen i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Leder i kontrollutvalget Erling Broen (AP) orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
Øyer Arbeiderparti foreslår at kommunestyret skal stramme inn anbefalingene og foreslår 
derfor at alle «bør» gjøres om til skal i innstillingens punkt 2 og dermed blir klare krav til 
kommunens administrasjon og skolene:  

–      Kommunen (bør vurdere: strykes) skal utarbeide felles retningslinjer for hvordan de 
overordnet arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete 
mobbesaker i Øyer. 

–      Kommunen (bør: strykes) skal sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak 
inneholder dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9A, i tillegg bør de 
inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak. 

–      Kommunen (bør: strykes) skal sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i 
utformingen av tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette 
er krav som følger av opplæringsloven § 9A-4. 

–      Kommunen (bør vurdere: strykes) skal ha en rutine for hvilken dokumentasjon som 
skal arkiveres i arbeidet med kap.9A saker og hvor dokumentasjonen skal oppbevares. 
Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9A-4 7.ledd, men den skal være 
skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til Statsforvalteren. 

–      For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø 
(bør:strykes) skal skolene evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig 
gjennomgang av tiltakene i ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av 
tiltakene og øke læringseffekten av arbeidet med kap.9A saker. 

Disse to avsnittene beholdes som de står i saksfremlegget:  
–      Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 

kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap.9A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap.9A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre. 

–      Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU og 
SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. Videre 
kan det være grunn til å se på skolens systematikk mht. hvordan elevrådet involveres i 
skolemiljøarbeidet. 

3. Legger til kommunestyret i tillegg til kontrollutvalget 
–      Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og 

KOMMUNESTYRET en skriftlig tilbakemelding innen 08.11.2021 om hvordan de 
gitte krav er fulgt opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren deltar i 
kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og orienterer om oppfølgingen. 

 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
 
Niklas Aas-Skovdahl fremmet nytt forslag til ordlyd i pkt. 2 for Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp disse punktene: 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
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Avstemming: 
Pkt.1: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Øyer SP og Øyer SV sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2, del 2: Øyer AP sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.3: Øyer AP sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» til 

orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er gjort av 
revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp disse punktene: 
• Kommunen skal utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet arbeider 

med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og konkrete mobbesaker i 
Øyer.  

• Kommunen skal sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak inneholder 
dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør de inneholde 
fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte tiltak.  

• Kommunen skal sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav som 
følger av opplæringslovens § 9A-4.  

• Kommunen skal ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal arkiveres i 
arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal oppbevares. Det er 
ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den skal være skriftlig 
og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

• For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø skal skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

• Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt kontaktlærernes 
kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av kap. 9 A saker, 
herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A sak. 
Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan utvikle 
videre.  

• Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at FAU/SU 
og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette skal skje. 
Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. hvordan elevrådet 
involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret 
en skriftlig tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte krav er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
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39/21   
KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA - SAKSNR 
16/2177   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

• Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
Alternativ 2: 

• Øyer kommune finner klagen helt eller delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 
annet ledd. Endringer må legges ut på høring før endelig endringsvedtak kan fattes. 
Kommunestyret må redegjøre for hvilke endringer som ønskes og sende 
endringsforslaget til administrasjonen for videre saksbehandling.  

 
Behandling: 
Erling Broen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Han eier en fritidseiendom i 
reguleringsområdet, men eiendommen ligger ikke i tilknytning til eiendommer som er 
omfattet av klagen. Erling Broen fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Erling Broen 
erklæres habil ved behandling av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Erling Broen tiltrådte. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Hun er grunneier i 
Hundbergslia. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Randi 
Øverhaug Sagheim erklæres inhabil ved behandling av saken i henhold til forvaltningsloven  
§ 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården (SP) 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Hilde M Strangstadstuen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Hun er grunneier i 
Hundbergslia. Hilde M Strangstadstuen fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Hilde M 
Strangstadstuen erklæres inhabil ved behandling av saken i henhold til forvaltningsloven  
§ 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunedirektørens forslag alternativ 1. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
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Randi Øverhaug Sagheim og Hilde M Strangstadstuen tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
40/21   
UTREDNING VOKSENOPPLÆRING   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 

1. Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter. 
2. Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen med 

Lillehammer kommune. 

Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter. 
2. Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen med 

Lillehammer kommune. 

 
41/21   
PLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
 
42/21   
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som fremgår av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars. 
 
 
43/21   
ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret. 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Sammen med sin bror eier han 1/3 av 
Hafjell Arena AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil ved behandling av saken i henhold til forvaltningsloven  
§ 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården (SP) 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 

1. Kommunestyret er positive til prosjektet men avslår søknaden om tomtekjøp.  
2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å komme med ny anmodning om tomt 

hvor skoleeiendommen ikke er en del av tomten. 
3. Kommunedirektør starter opp prosessen med forslag til opsjonsavtale, ny og 

kvalitetssikret takst og legger denne fram for kommunestyret i sak om anmodning om 
ny tomt. 

 
Roar Øien (H) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre: 
Utsettelsesforslag:  
Saksfremlegget i sak 43/21 Hafjell Arena har skapt flere spørsmål enn det har gitt svar. Vi 
foreslår derfor at saken returneres, der vi ber om at følgende avklares og innarbeides i 
saksfremlegget: 

• Kommunen ber forslagsstiller se på alternativer for plasseringer av bygget, både 
innenfor området mellom Ungdomsskolen og Lilleputthammer slik at det ikke 
kommer så tett opp til skolen, men også andre alternative tomter.  

• Opprettholdes plassering inntil skolen, synliggjøres hvilke konsekvenser dette vil ha 
for skolen, både kvalitetsmessig og økonomisk før en opsjon kan gis.  

• Tomteprisen skal baseres på en ny takst, der korrekt formål for bruk av arealet legges 
til grunn.  

• Opsjonsavtalen gis en utløpsdato i tråd med ordinære foreldelsesregler, dersom ikke 
tiltaket er iverksatt.  
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• Alle utendørs anlegg ved skolen erstattes og alle aktiviteter som fotballbanen, 
sandhåndball, pump-track, frisbee-golf med mere inntegnes på plankart som 
vedlegges saken. 

 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra Øyer AP og Øyer H som falt med 9 stemmer  
(7 AP, 2 H) mot 12 stemmer (10 SP, 2 SV). 
 
 
På vegne av Øyer Arbeiderparti fremmet Erling Broen forslag til innstillingens punkt 4: 
Punkt 4 endres til: 
Dersom området omreguleres, kunngjøres dette for salg i markedet basert på verdi fastsatt 
ved takst etter det formål arealet da er omregulert til.  Hafjell Arena AS gis opsjon slik at de 
har en forkjøpsrett til arealet til det beløp som markedet er villig til å betale, dog ikke til 
lavere verdi enn fastsatt i takst.  
 
På vegne av Øyer Arbeiderparti fremmer Erling Broen forslag til nytt punkt om 
behandlingsgebyr:  
Behandlingsgebyr. 
Det betales behandlingsgebyr på 2,5 % av arealets omsetningsverdi etter foreliggende takst 
på kr. 6 750 000 ved inngåelse av opsjonsavtalen.   
 
Alternativt foreslås: 
Behandlingsgebyr 
Det betales behandlingsgebyr ved inngåelse av opsjonsavtalen.  Gebyret fastsettes i avtalen 
som skal godkjennes av kommunestyret, jfr. punkt 5 i innstillingen.  
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Øyer AP støtter kommunedirektøren sitt forslag A (kommunestyret avslår anmodning om 
kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS) med denne tilføyelsen: 
Føyes til,… 
Inntil kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (AP) trakk sitt forslag og fremmet samtidig følgende tilleggsforslag for Øyer 
AP og Øyer H: 
Nytt punkt 4 Øvrig næringsliv: 
Øvrig næringsliv som grenser inn mot gjeldende tomt, involveres, slik at deres eventuelle 
planer hensyntas i det videre arbeid. 
 
Nytt punkt 5 Behandlingsgebyr: 
Det betales behandlingsgebyr ved inngåelse av opsjonsavtalen.  Gebyret fastsettes i avtalen 
som skal godkjennes av kommunestyret.  
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Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer AP og Øyer H sitt tilleggsforslag til nytt punkt 4 falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 
stemmer (10 SP, 2 SV). 
Øyer AP og Øyer H sitt tilleggsforslag til nytt punkt 5 falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 
stemmer (10 SP, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret er positive til prosjektet men avslår søknaden om tomtekjøp.  
2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å komme med ny anmodning om tomt 

hvor skoleeiendommen ikke er en del av tomten. 
3. Kommunedirektør starter opp prosessen med forslag til opsjonsavtale, ny og 

kvalitetssikret takst og legger denne fram for kommunestyret i sak om anmodning om 
ny tomt. 

 
 
44/21   
SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 250 000 i 
støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som kommunens representant i styret 
for Hafjell nasjonalanlegg. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at 
Steinar Grimsrud erklæres inhabil i behandlingen av saken i henhold til forvaltningsloven  
§6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården (SP) 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune innvilger søknaden fra Norges Skiforbund og bevilger ytterligere kr 250 000 i 
støtte til VI-bygget. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond.  
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
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45/21   
STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og mandag 

13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for todagers-
valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Ved stortings- og sametingsvalget 2021 holdes valgting søndag 12. september og mandag 

13. september 2021. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for todagers-
valget. 

 
2. Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagene.  
 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tidene for når og hvor stemmegivningen 

før valgdagene skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av valget i henhold til 
valgloven og valgforskriften. Tilretteleggingen av valggjennomføringen forutsettes å ta 
høyde for de utfordringer pandemien gir og dermed sikre alle velgernes rett og mulighet 
til å stemme. 

 
 
46/21   
IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost 2021 som 
med det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost 2021 som 
med det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 
 
 
47/21   
KONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR   
 
Formannskapets innstilling: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i 
Øyer kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil 
ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn og arbeidsvilkår med Annikken Reitan Borgestrand, og 
legger saken fram for formannskapet.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Annikken Reitan Borgestrand, født 19.10.1979 er stedfortreder for kommunedirektøren i 
Øyer kommune fram til 30.4.2021. Hun konstitueres deretter, fra 1.5.2021 i stillingen inntil 
ny kommunedirektør tiltrer. 
 
Ordfører forhandler avtale om lønn og arbeidsvilkår med Annikken Reitan Borgestrand, og 
legger saken fram for formannskapet.  
 
 
48/21   
NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET  HØRINGSSVAR MARS 2021 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
Under spørsmål 1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens 
perspektiv? 
Foreslår vi at det føyes til 2 nye avsnitt mellom avsnitt 2 og 3 i høringssvaret: 
En dårlig fungerende samhandlingsreform er en utfordring med dagens sykehusstruktur. 
Samhandlingsreformen har ført til at stadig flere sykdommer som tidligere ble behandlet av 
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spesialisthelsetjenesten nå behandles av kommunehelsetjenesten. Liggetiden på sykehusene 
reduseres og dette gjør at sykere pasienter skrives ut av sykehusene for tidlig i 
behandlingsløpet, reinnlegges etter en liten periode i kommunene og vi får 
svingdørspasienter. 
 
Dagens sykehusstruktur byr også på en utfordring for kommuner med mye fritidsbebyggelse. 
Fritidsinnbyggerne/deltidsinnbyggerne har krav på de samme helsetjenestene som de 
fastboende i henhold til loven, dette skaper en ubalanse når dimensjoneringer av 
spesialisthelsetjenestene tar utgangspunkt i fastboende. Når penger skal fordeles mellom 
kommunene telles i for stor grad kun de fastboende innbyggerne, det samme gjelder når 
staten skal dimensjonere sine tjenester da telles bosted. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 1 i tilleggsforslaget fra Øyer AP falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 stemmer  
(10 SP, 2 SV). 
Avsnitt 2 i tilleggsforslaget fra Øyer AP ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 
 
Nytt avsnitt mellom avsnitt 2 og 3 i høringssvaret: 
Dagens sykehusstruktur byr også på en utfordring for kommuner med mye fritidsbebyggelse. 
Fritidsinnbyggerne/deltidsinnbyggerne har krav på de samme helsetjenestene som de 
fastboende i henhold til loven, dette skaper en ubalanse når dimensjoneringer av 
spesialisthelsetjenestene tar utgangspunkt i fastboende. Når penger skal fordeles mellom 
kommunene telles i for stor grad kun de fastboende innbyggerne, det samme gjelder når 
staten skal dimensjonere sine tjenester da telles bosted.  
 
 
49/21   
FORELDREBETALING I SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder videreføres. Dagsats for ferie – 
SFO settes lik dagsats ellers i året, 190 kroner. 

3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 
virkningstidspunkt 01.08.21. 

 
Etter høring har det pr 18.03.2021 kommet en merknad som er vedlagt saken. 
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Behandling: 
Erling Broen (AP) påpekte at punkt 4 og punkt 5 mangler i formannskapets innstilling: 

4. Kommunestyret vedtar at ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med 
lav inntekt også skal gjelde for 3. – og 4. klasse med virkningstidspunkt 01.08.21. 
Kostnaden innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 

5. Prismodellen evalueres høsten 2022. 

Dette vil bli rettet. 
 
Dag Norvald Hansen fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 
Dagens SFO modell videreføres, med en prisøkning på 5%.  
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og forslag fra Øyer AP ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar en prismodell i samsvar med modell 2 med virkningstidspunkt 
01.08.21. 

2. Dagens ordning med foreldrebetaling i 10 måneder videreføres. Dagsats for ferie – 
SFO settes lik dagsats ellers i året, 190 kroner. 

3. Kommunestyret vedtar at dagsatsen for SFO skal være 190 kroner med 
virkningstidspunkt 01.08.21. 

4. Kommunestyret vedtar at ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med 
lav inntekt også skal gjelde for 3. – og 4. klasse med virkningstidspunkt 01.08.21. 
Kostnaden innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 

5. Prismodellen evalueres høsten 2022. 

 
 
50/21   
GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER   
 
Vedtak i kommunestyret 25.02.2021, sak 24/20: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
Det har pr 18.03.2021 ikke kommet merknader til saken. 
 
Behandling: 
Etter høringen av kommunestyrets vedtak fra 25.02.2021, sak 24/20 ble vedtaket enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
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51/21   
GEBYR SELVKOST BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – Byggesak oppmåling og seksjonering. 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Han er medeier i selskaper som betaler 
betydelig med gebyrer til Øyer kommune. Han har tidligere vært inhabil i behandlingen av 
denne saken og ber om at dette blir vurdert på nytt. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i behandlingen av saken i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S 
Svegården (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende omforente forslag: 
Saken utsettes i påvente av svar på spørsmål om gebyr som har økt mer enn prisstigningen. 
 
Omforent forslag ble trukket. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer  
(7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar gebyrregulativ for 2021 – Byggesak oppmåling og seksjonering. 
Gebyrregulativet trer i kraft straks. 
 
 
52/21   
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 25.03.2021: TILDELING AV 
EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL NÆRINGSFONDET PGA COVID-19 FRA ØYER ARBEIDERPARTI 
 
Tildeling av ekstraordinære midler til næringsfondet pga Covid-19 
  
Øyer kommune har fått tildelt kr. 466.941 i ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn 
av Covid-19. I tillegg bevilget formannskapet den 16.03 ytterligere kr. 500.000, slik at samlet 
fondsbeløp er kr. 966.941. Tildeling av tilskudd skal avhjelpe den dramatiske økonomiske 
situasjonen næringslivet opplever om dagen. Formannskapet har i sak 27/21 fastsatt kriterier 
for tildeling av midlene og den ekstraordinære tildelingen er kunngjort.    
 
Tirsdag kveld varslet Regjeringen at de igjen har funnet det nødvendig å innføre strenge 
nasjonale smitteverntiltak. Tiltakene trådte i kraft fra midnatt natt til torsdag 25.3.2021.  
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Disse tiltakene treffer næringslivet i Øyer spesielt hardt.  De gjør at den dramatiske 
økonomiske situasjonen som store deler av næringslivet i kommunen nå opplever, blir enda 
verre.  Det vil derfor være enda flere som vil få behov for økonomisk støtte og for noen vil 
det kunne nå være avgjørende å motta slik støtte raskt.  Kommunestyret har nå mulighet til å 
bidra til det gjennom å øke rammen i ordningen som alt er vedtatt av formannskapet. På den 
måten vil kommunen kunne behandle og gi nødvendig støtte til næringslivet her i kommunen 
alt i april.    
 
Jeg vil derfor anmode kommunestyret om at næringsfondet styrkes ved at det bevilges kr. 
1 000 000 som overføres fra disposisjonsfondet.  En slik overføring vil gjøre det mulig at det i 
forbindelse med den ekstraordinære næringsfondsutlysning som alt er gjort, kan tildeles 
tilskudd til næringslivet i kommunen, ved formannskapets behandling av søknadene den 20. 
april i år, innenfor en ramme på inntil kr 1 966.941.  
 
 
Øyer 23. mars 2021 
Erling Broen 
 
Behandling: 
Interpellasjonen fra Øyer Arbeiderparti falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 stemmer  
(10 SP, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 
Interpellasjonen fra Erling Broen, Øyer Arbeiderparti om anmodning til kommunestyret om 
at næringsfondet styrkes ved at det bevilges kr. 1 000 000 som overføres fra 
disposisjonsfondet ble ikke vedtatt. 
 
 
53/21   
HASTESAKER I KOMMUNESTYRET 25.03.2021 I FORBINDELSE MED COVID 19   
 
Behandling: 
Saken ses i sammenheng med sak 54/21. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak 
 
 
54/21   
LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK TIL FOREBYGGING AV KORONASMITTE 
(COVID19)   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (COVID19), 
Øyer kommune, Innlandet fylke. Forskriften gjøres gjeldende fra kl. 24.00 25.3.21 til kl. 24.00 
11.4.21  
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (COVID19), 
Øyer kommune, Innlandet fylke. Forskriften gjøres gjeldende fra kl. 24.00 25.3.21 til kl. 24.00 
11.4.21. 
 
 
 
 


