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Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, 
økonomisjef Anne H Jorde, ingeniør VVA Per Georg Svingen, enhetsleder for 
landbrukskontoret for Lillehammer-regionen Marie Skavnes møtte. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Opptak av møtet ble direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtene 16.06. og 22.06.2022.  
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Orienteringer: 
Kl 18.30 – Øyer sanitetsforening v/Marit Øye 
Kl 18.40 – Hafjell Arena v/Kjell Tore Bjørnhaug og Thor Bjarne Aarstad 
 
 
Ordfører John Halvor Midtmageli og Kommunedirektør Åsmund Sandvik 
Status Tretten bru 
-E6 åpnes for trafikk fra midnatt 
-Kommunen har tett samarbeid med fylkeskommunen i planleggingen av muligheten for 
midlertidig bru 
-Møte med bedriftene på vestsida 
-Åpent folkemøte på Tretten 
 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik 
Status flyktningsituasjonen 
-130 personer i mottak, 40 personer bosatt til nå og 12 personer bosettes i løpet av oktober. 
Utfordring å få tak i nok boliger. 
-30 i skolepliktig alder, av disse er 4 bosatt 
 
Status vaksinasjonsprogram  
-Tilbud om 4.vaksinedose for målgruppen i gang. Startet denne uka og fortsetter de to neste 
 
Status kommunens økonomiske situasjon 
-Ansettelsesstopp og innkjøpsstopp. Hele organisasjonen utfordret på budsjett 2023. 
-Vurdering av lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester 
-Arbeidsmøter i formannskapet i september og oktober 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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79/22   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE - 2022   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

Behandling: 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Spørsmål som ikke ble besvart i møtet sendes inn skriftlig til administrasjonen. 
 
Inger Synnøve Bratt (Ap): Opposisjon ved Øyer Ap og Øyer H fremmet følgende forslag til 
vedtak: 
Kommunestyret vedtar at skolepolitisk tilstandsrapport for 2021 sendes tilbake og at elever, 
foresatte og politikere snarest innkalles til et dialogmøte med administrasjonen om 
tilstanden i skolene i Øyer (jfr enstemmig kommunestyrevedtak i juni 2019).  
Kommunestyret får den nye rapporten til behandling seinere i høst etter at dialogmøtet er 
gjennomført.  
Kommunestyret ber administrasjonen om å revidere Skolepolitisk utviklingsplan for 2011-
2018 (jfr. Enstemmig kommunestyrevedtak i juni 2019) og legge denne fram til behandling i 
kommunestyret medio juni 2023. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): Tilleggsforslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Opposisjon ved Øyer Ap og Øyer H ser alvorlig på at administrasjon setter 
kommunestyrevedtak til side og ikke følger opp det som vedtas. Med begrunnelsen at det 
ikke er ressurser til det. Hvis det ikke er ressurser til det plikter kommunedirektøren å legge 
dette frem for kommunestyret slik at de kan vurdere eventuelt å oppheve sitt vedtak.  
Det som bekymrer oss, er hvor mange andre saker som er vedtatt i kommunestyret som er 
opphevet av administrasjon med samme begrunnelse.  
 
Niklas Aas Skovdahl (SV): Forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering og ber om 
at utarbeidelsen av framtidige rapporter utføres på tilsvarende måte. 
 
Avstemming: 
Tjenesteutvalgets innstilling falt med 21 stemmer. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer Ap/Øyer H sitt forslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot  
9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
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Vedtak: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering og ber om 
at utarbeidelsen av framtidige rapporter utføres på tilsvarende måte. 
 
 
80/22   
BESTILLING AV UNDERSØKELSE/FORVALTNINGSREVISJON OM BRUK AV 
ARBEIDSKONTRAKTER I SKOLENE I ØYER   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 
ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer blir utarbeidet og inngått arbeidsavtaler 
slik forutsatt i Arbeidsmiljøloven § 14-5. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest er innhentet slik opplæringsloven § 10-9 krever, og at politiattesten 
er behandlet slik kapittel 15 i forskrift til opplæringsloven foreskriver. 
 
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt opp. 
I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
5.10.2022 og orienterer om oppfølgingen. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen (Ap) orienterte. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV): Forslag til nytt punkt 4 fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret en 
skriftlig tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt 
opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 5.10.2022 
og orienterer om oppfølgingen. 
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Brit K Lundgård (Ap): Forslag til vedtak fra opposisjon ved Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre: 
1. Kommunestyret i Øyer bestiller en full granskning av hvorvidt det foreligger 

ansettelsesavtaler for ansatte i Øyer skolen i tråd med arbeidsmiljølovens regler. 
2. Kommunestyret i. Øyer bestiller en full gransking av hvorvidt det foreligger 

politiattester i tråd med loven for ansatte i skolene i Øyer.  
3. Kommunestyret i Øyer bestiller en granskning av om eventuelle manglende 

arbeidskontrakter og/eller politiattester har utgjort av risiko for uønsket adferd 
overfor elever.  

4. Kommunestyret ber om at granskningen gis prioritet, finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet og gjennomføres innen 31.1.2023.  

5. Kommunestyret ber om tilbakemelding på granskningen i form av en rapport som 
vedlegges et saksdokument til kommunestyret.  

 
Niklas Aas Skovdahl (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kontrollutvalgets innstilling og Øyer Ap/Øyer H sitt forslag 
ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot  
9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1.Kommunestyret tar notatets punkt 1 til 3 til orientering og merker seg at: 
o Ikke alle ansatte ved Øyer ungdomsskole har arbeidsavtale 
o Der hvor arbeidsavtaler er funnet, så oppfyller ikke alltid de minimumskravene 
i arbeidsmiljøloven § 14-6. 
 
2. Kommunestyret merker seg også at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest faktisk er innhentet, for alle ansatte ved Øyer ungdomsskole jfr. 
opplæringsloven § 1-9 og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
 
3. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren sørger for at: 
o Mal for arbeidsavtaler ved ansettelse i skolen i Øyer utarbeides/oppdateres 
slik at disse oppfyller minimumskravene i Arbeidsmiljøloven § 14-6. 
o Rutine for inngåelse av arbeidsavtale og innhenting av politiattest ved 
ansettelse i skolene i Øyer oppdateres og følges, jf. opplæringsloven § 10-9 
og forskrift til opplæringsloven kapittel 15. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer blir utarbeidet og inngått arbeidsavtaler 
slik forutsatt i Arbeidsmiljøloven § 14-5. 
o Det for alle ansatte i skolene i Øyer foreligger dokumentasjon som viser at 
politiattest er innhentet slik opplæringsloven § 10-9 krever, og at politiattesten 
er behandlet slik kapittel 15 i forskrift til opplæringsloven foreskriver. 
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4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret en 
skriftlig tilbakemelding innen 15.9.2022 om hvordan kommunestyrets forventning er fulgt 
opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 5.10.2022 
og orienterer om oppfølgingen. 
 
 
81/22   
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN  "BRUKERMEDVIRKNING I HJEMMETJENESTEN"   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder i 
Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser til, 
og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker har 
fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 30.11.2022 og 
orienterer om oppfølgingen. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen (Ap) orienterte. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV): Forslag til nytt punkt 3 i sak 81/22 for Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret en 
skriftlig tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 30.11.2022 og 
orienterer om oppfølgingen. 
Avstemming: 
Kontrollutvalgets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Brukermedvirkning i 
hjemmetjenesten» til orientering, og merker seg at det jobbes bra på flere områder i 
Øyer kommune som omhandler brukermedvirkning i hjemmetjenesten.  

2. Kommunestyret merker seg også de viktige forbedringspunktene som revisor viser til, 
og forventer at kommunedirektøren følger opp anbefalingene som er gitt: 

- Kommunen må sørge for at brukermedvirkning dokumenteres på en hensiktsmessig 
måte og implementerer dette i tjenesten. 

- Kommunen må sikre at det dokumenteres hvilken informasjon den enkelte bruker har 
fått om tjenestene. 

- Kommunen må sikre at brukere av hjemmetjenesten får informasjon om retten til 
individuell plan og koordinator. 

- Kommunen må vurdere om klagebehandling kan dokumenteres mer systematisk. 
- Kommunen må sørge for at alle prosedyrer og skjemaer er oppdaterte og ligger i 

kvalitetssystemet TQM. 
- Kommunen må vurdere å involvere frivillige organisasjoner, pårørende- og 

venneforeninger i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget og kommunestyret 

en skriftlig tilbakemelding innen den 16.11.2022 om hvordan anbefalingene er fulgt 
opp. I tillegg bes det om at kommunedirektøren stiller i kontrollutvalgets møte den 
30.11.2022 og orienterer om oppfølgingen. 

 
 
82/22   
EIERSKAPSMELDING 2022-2024 OG EIERMELDING 2022   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2022 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2022 

 
 
83/22   
NEDLEGGING AV TRETTEN RENSEANLEGG - OVERFØRING AV AVLØP TIL LILLEHAMMER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner foreslåtte investeringer for nedlegging av Tretten ra og 
overføring av avløp til Lillehammer2023-2026, i henhold til vedlegg,  
«Investeringer Tretten ra 2023-2026». 
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Behandling: 
Ingeniør VVA Per Georg Svingen svarte på spørsmål. 
 
Gruppeleder Brit K Lundgård (Ap): Øyer AP sitt forslag:   

• Vedtak om nedlegging av Tretten renseanlegg utsettes til en uavhengig tredjepart har 
gjennomgått kostnads- og investeringsoverslagene for alternativene som er 
presentert i dokumentet. Den uavhengige gjennomgangen skal ferdigstilles 
innen 30.11.2022.   

• Det skal også angis i saksdokumentet hvilke fremtidige investeringer som forventes i 
tilknytning til Lillehammer Renseanlegg.   

 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot  
9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner foreslåtte investeringer for nedlegging av Tretten ra og 
overføring av avløp til Lillehammer2023-2026, i henhold til vedlegg,  
«Investeringer Tretten ra 2023-2026». 
 
 
84/22   
KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING 
AV BESTEMMELSER   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for 
endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av utbyggingsselskapet. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styreleder i utbyggingsselskapet, 
prosjektleder og ansatt i selskapet som eier disse selskapene. Roar Øien fratrådte. Ordfører 
fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav 
e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for 
endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Mona S Svegården og Asgeir Moheim fratrådte. 
 
 
85/22   
KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret for Lillehammer-regionen Marie Skavnes svarte på 
spørsmål. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
 
 
86/22   
KLAGE PÅ VEDTAK - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE - GBNR 
80/79   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Moseteråsen AS sin klage på avslag om konsesjon på g/bnr 80/79 i Øyer kommune tas ikke til 
følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
Behandling: 
Svein Løken (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som direkte part i saken. Svein Løken 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Svein Løken erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S 
Svegården (Sp) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Moseteråsen AS sin klage på avslag om konsesjon på g/bnr 80/79 i Øyer kommune tas ikke til 
følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 
Svein Løken tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
87/22   
DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune takker nei til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
 
Behandling: 
Arne Skogli (Ap): 
Alternativt forslag til innstilling: Som Kommunedirektørens innstilling med følgende endring i 
punkt 3. "På Brånån" byttes ut med "i nedre del av Vardkampen". 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 H, 1 Ap – Dag Norvald 
Hansen) mot 6 stemmer (Ap- Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen, Arne Skogli, 
Gudbrand Sletten, Hilde M Strangstadstuen). 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune takker nei til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
 
 
 
88/22   
FRITAK POLITISKE VERV   
SØKER: MARTE BJERKE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Marte Bjerke innvilges fritak fra sitt politiske verv som 10.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti ut valgperioden 2019 – 2023. 

2. Som følge av at Marte Bjerke trer ut av sitt politiske verv ut valgperioden 2019 – 
2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Marte Bjerke innvilges fritak fra sitt politiske verv som 10.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti ut valgperioden 2019 – 2023. 

2. Som følge av at Marte Bjerke trer ut av sitt politiske verv ut valgperioden 2019 – 
2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


