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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 26.01.2017 Tid: 18:00 – 20:40 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli Forfall 
Medlem Ole Hageløkken Forfall 
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud Forfall 
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 Håkon Løken  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem John Berge  
Varamedlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Varamedlem         Trond-Erik Dalbu 

 
Merknader:   
Dessuten møtte konstituert rådmann Eli Eriksrud. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
Enhetsleder vei, vann og avløp, Per Georg Svingen møtte under sak 1/17 – VA – Hafjell sør – 
finansieringsmodell. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Ny rådmann – starter i jobben formelt 1.mars 2017 

 Øyer kommune ved ordfører overtar ledervervet  i Regionrådet i 2017. 
Regionrådsmøte 03.02.2107 

 Kafe Øyværingen og Tretlingen – en gang pr måned, annenhver gang på bibliotekene 
i Øyer og Tretten - uformell møteplass 

 Gamle Tretten en kulturhistorisk vandring gjennom 300 år 

 Årsmøte i Øyer næringsråd 06.02.2017 

 KS Strategikonferanse  på Hamar 19.og 20.01.2017 

 Offisiell åpning av mobilmast på Svarthaugen av ordfører og dekningsdirektør i 
Telenor Bjørn Amundsen 02.02.2017 kl 13.00. Enkel servering av Fjellstyret 

 Endring av åpningstider på NAV kontoret på Tretten 

 Kommunestyremøtet 23.02.2017 – orientering om vegutbyggingen av E6 v/Bjørn 
Hjelmstad, Statens vegvesen 

 
Konstituert rådmann Eli Eriksrud: 

 Skoleundersøkelse – Øyer ungdomsskole på topp i Norge når det gjelder skolens 
bidrag til elevens læring. Gledelig nyhet – ligger på kommunens hjemmeside. 

 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Møtte under første WorldCup noensinne i aking og bob for funksjonshemmede – 13 
nasjoner deltok. 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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1/17   
VA - HAFJELL SØR - FINANSIERINGSMODELL   
 
Formannskapets innstilling: 
1.Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune forskutterer utbygging av 
hovedledningsnett for områdene i Områdeplan Øyer Sør (B12, H1 b-d og H5-H8). Det 
forutsettes at alle aktuelle utbyggere inngår avtale, samt stiller garanti, før 
infrastrukturutbyggingen starter. 
 
2.Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere lån inntil kr 19 mill. til VA-investeringer. 
De samme fullmaktene til rådmannen som fremgår av pkt 3 i vedtaket om økonomiplanen 
2017-2020 og årsbudsjettet 2017 gjelder for dette låneopptaket. 
 
Behandling: 
Enhetsleder for vei, vann og avløp Per Georg Svingen holdt en kort orientering og svarte på 
spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 mot 4 stemmer. 
 
Vedtak: 
1.Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune forskutterer utbygging av 
hovedledningsnett for områdene i Områdeplan Øyer Sør (B12, H1 b-d og H5-H8). Det 
forutsettes at alle aktuelle utbyggere inngår avtale, samt stiller garanti, før 
infrastrukturutbyggingen starter. 
 
2.Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere lån inntil kr 19 mill. til VA-investeringer. 
De samme fullmaktene til rådmannen som fremgår av pkt 3 i vedtaket om økonomiplanen 
2017-2020 og årsbudsjettet 2017 gjelder for dette låneopptaket. 
 
 

2/17   
FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 2017 - 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
Behandling: 
 
Uttalelser fra møter i Ungdomsrådet, Eldrerådet, Flerkulturelt råd og Rådet for mennesker 
med funksjonsnedsettelser var gjort tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret vedtar felles digitaliseringsstrategi for perioden 2017-2020 for kommunene 
Lillehammer, Øyer og Gausdal. 
 
 

3/17   
OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - MANDAT OG RAMME 
FOR ARBEIDET 
 
Formannskapets innstilling: 
Framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og legges fram for politisk behandling 
innen juni 2017. 
 
Behandling: 
Arbeiderpartiet hadde på forhånd sendt ut et tilleggsforslag, som også ble utdelt i møtet. 
 
Tilleggsforslaget ble fremmet av Arne Finn Brekke (AP): 
 
«Fastlegestruktur- mandat og ramme for arbeidet. 
 

Arbeiderpartiet foreslår et tillegg og en nærmere spesifikasjon av mandatet slik det 
fremkommer i saksutredningen. 
Med utgangspunkt i kommunens ansvar for legetjenesten skal følgende temaer utredes og 
vurderes for tilbakemelding til kommunestyret.  
 
Pasienten som likeverdig partner 
Målet for helsetjenesten er å skape en helsetjeneste der pasientene er likeverdige partnere 
og der pasientene er med på beslutningene om seg selv sier Helseministeren. Pasienten skal 
spørres hva er viktig for deg. Hvilke tiltak har kommune igangsatt rettet mot fastlegene for å 
implementere endringen? 
 
Kvalitet og pasienttrygghet 
Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- 
og brukersikkerhet. Hvordan ivaretas dette «sørge for» ansvaret? 
 
Antall legehjemler 
Hvor mange fastleger/allmennleger skal kommunen ha for å ivareta sitt ansvar etter Helse 
og omsorgsloven og Fastlegeforskriften :   i 2017,  om 5 år,  om 10 år. Hvordan er 
prognosene for utviklingen og fordelingen på tjenestestedene henholdsvis i Øyer og på 
Tretten? 
 
Lister hos fastlegene 
Listestørrelser- hvor mange innbyggere krever kommunen pr. liste pr. fastlege? Hva er 
forhandlet måltall mellom KS og legeforeningen på antall listepasienter pr. fastlege? Har vi 
leger med reduserte listestørrelser? Hva er begrunnelsen for det? Har vi fastleger med 
listeansvar utover det som er forhandlet mellom KS og Legeforeningen? Hva er 
begrunnelsen for det? 



 

  

 Side 6 av 13 

 
Forholdet mellom institusjonslege og fastlege  
Forholdet mellom institusjonslege ved Øyer Helsehus, andre omsorgsboliger/omsorgssentra 
og fastlegene, gi en kort beskrivelse.  
Forholdet mellom kommunens ansvar etter fastlegeforskriften og samhandlingsreformen, gi 
en kort beskrivelse. 
 
Kommuneoverlege 
Kan disse oppgavene fordeles på flere? Må de som ivaretar oppgaven være ansatte leger? 
 
Ansatte eller privatpraktiserende leger- likheter og forskjeller 
En vurdering av fastlegene med nærmere redegjørelse av: 
 
Ansatte leger(kommunalt ansatte) – fordeler, ulemper, kostnader, inntekter og refusjoner 
fra Helfo 
 
Privatpraktiserende leger- fordeler, ulemper, kostnader, inntekter og refusjoner fra Helfo 
 
Kontorhold og helsesekretærer eventuelt annet kontor og/eller helsepersonell. Er det 
forskjell på kontorhold om det drives privat praksis eller er kommunalt ansatte leger? 
 
Medisiner, materiell m.v. 
Finnes det forskjell på dekning av kostnader til materiell og medisiner for ansatte leger 
kontra privatpraktiserende leger? 
 
IKT, Telemedisin, elektronisk samhandling 
Systemer for timebestillinger, telefon og datakommunikasjon mellom brukerne og 
legekontorene. Hva brukes og hvilke eventuelt nye planlegges å tas i bruk fremover?  Er 
dette forskjellig om det er privat praksis eller ansatte leger? 
 
Bruk av og tilgang på IKT systemer, Telemedisin, videokonferanse , elektronisk samhandling 
med andre helseenheter, apoteker mm- hvilke utstyr og systemer finnes/er i bruk og er det 
forskjell på ansatte leger og privatpraktiserende leger? 
 
Faglig utvikling og kompetansepåfyll 
Faglig utvikling og kompetansepåfyll- er det forskjell på ansatte og privatpraktiserende leger 
på det kommunen tilbyr? 
 
Spesialisthelsetjenesten- fastlegene 
Sykehus Innlandet (SI) har som en av sine føringer « skal sentralisere det som må 
sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres». De skriver og «et stort antall 
tjenester vil i fremtiden kunne utføres nærmere der folk bor». Desentraliserte tjenester kan 
foregå ved hjelp av moderne telemedisinske løsninger, Apper for måling av mange typer 
helsetilstander og aktivitet mm. og disse fremtidens desentraliserte helsetjenester vil kunne 
foregå både i pasientenes hjem så vel som på helsehus, hos fastlegene, lokalmedisinske 
sentra mm. Utred nærmere hvordan dette vil påvirke kommunens ansvar herunder hvilke 
oppgaver og ansvar fastlegene vil ha fremover. 
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Rus og psykiatri 
Kommunens ansvar er utvidet på feltene rus og psykiatri, hvordan påvirker det fastlegenes 
oppgaver? Er det spesielle tiltak kommunen må «sørge for» for fastlegene? 
 
Legevakt 
KS – Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er en allmennlegeoppgave etter 
Fastlegeforskriften § 12, hva og hvordan påvirker det en fastlege sitt ansvar kontra en 
legevaktslege?» 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over Arbeiderpartiets tilleggsforslag som falt med 14 mot 11 stemmer. 
 
Vedtak: 
Framtidig fastlegestruktur utredes administrativt og legges fram for politisk behandling 
innen juni 2017. 
 
 

4/17   
AKSJESELSKAP SOM EIERFORM - BRANNSTASJON   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Den nye brannstasjonen bygges, driftes og leies ut i regi av Øyer kommune, ved 
kommunens enhet for kommunale eiendommer.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Lillehammer Region Brannvesen i 
tråd med saksutredningen før byggearbeidene startes opp. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 9 millioner for bygging av brann-
stasjonen. Rente- og avdragsbelastningen finansieres over tid gjennom økte husleie-
inntekter fra Lillehammer Region Brannvesen. 

4. De samme fullmakter til rådmannen som framgår av pkt. 3 i vedtak om Økonomiplan 
2017-2020 og Årsbudsjett 2017 gjelder for dette låneopptaket.  

5. Det foretas følgende budsjettjusteringer for 2017: 
 
 
 

 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./In
ntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

16300 5500 3391 Husleieinntekter Lillehammer 
Region Brannvesen  

  58 000 

15001 9000 8701 Renteutgifter 20 000   

15100 9000 8702 Avdragsutgifter 38 000   

        58 000 58 000 
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Den nye brannstasjonen bygges, driftes og leies ut i regi av Øyer kommune, ved 
kommunens enhet for kommunale eiendommer.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Lillehammer Region Brannvesen i 
tråd med saksutredningen før byggearbeidene startes opp. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak på kr 9 millioner for bygging av brann-
stasjonen. Rente- og avdragsbelastningen finansieres over tid gjennom økte husleie-
inntekter fra Lillehammer Region Brannvesen. 

4. De samme fullmakter til rådmannen som framgår av pkt. 3 i vedtak om Økonomiplan 
2017-2020 og Årsbudsjett 2017 gjelder for dette låneopptaket.  

5. Det foretas følgende budsjettjusteringer for 2017: 
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./In
ntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

16300 5500 3391 Husleieinntekter Lillehammer 
Region Brannvesen  

  58 000 

15001 9000 8701 Renteutgifter 20 000   

15100 9000 8702 Avdragsutgifter 38 000   

        58 000 58 000 

 
 
 

5/17   
STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG 
FYLKESKOMMUNER   
 
Formannskapets innstilling: 
Som følge av Stortingets behandling av Statsbudsjettet 2017 foretas følgende budsjett-
justeringer:  
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./In
ntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

17001 3100 2021 Øremerking av satsing på tidlig 
innsats i grunnskolen 

  -137 000 

14900 3100 2011 Redusert etterspørsel barnehage 
pga. økt kontantstøtte 

  -56 000 

18700 9000 8001 Endringer i skatteopplegget   -176 000 

18000 9000 8401 Redusert rammetilskudd 369 000   

        369 000 -369 000 

  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Som følge av Stortingets behandling av Statsbudsjettet 2017 foretas følgende budsjett-
justeringer:  
 

Konto Ansvar Funksjon Tekst Utgiftsøkn./In
ntektsred. 

Utgiftsred./ 
Inntektsøk. 

17001 3100 2021 Øremerking av satsing på tidlig 
innsats i grunnskolen 

  -137 000 

14900 3100 2011 Redusert etterspørsel barnehage 
pga. økt kontantstøtte 

  -56 000 

18700 9000 8001 Endringer i skatteopplegget   -176 000 

18000 9000 8401 Redusert rammetilskudd 369 000   

        369 000 -369 000 

  
 
 

6/17   
KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 59/2 
SKARSKOGEN I ØYER KOMMUNE  
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre tar ikke klagen på avslag på søknad om konsesjon på Skarskogen g/bnr 

59/2 til følge og opprettholder sitt vedtak fra kommunestyret den 27.10.2016.  

 

I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 avslår kommunestyret i Øyer søknaden 

om konsesjon fra Frants Eirik Kvam på Skarskogen g/bnr 59/2. Den avtalte kjøpesum 

tilgodeser ikke en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer og 

samfunnsinteressene ivaretas best ved at søknaden avslås. 

 

Kommunestyret har ingen merknader til andre momenter i konsesjonssaken. En 

sammenføyning med g/bnr 57/1 ville gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og 

ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet.     

 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig behandling.  

 
Behandling: 

 
Håvard Granskogen(SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Håvard Granskogen fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres habil i henhold til Forvaltningsloven § 6 
2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Håvard Granskogen tiltrådte. 
 
Anne Aronsveen(H) fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommune gir klager medhold» 
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Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Ved alternativ avstemming mellom planutvalgets innstilling og Anne Aronsveens forslag ble 
Planutvalgets innstilling vedtatt med 19 mot 6 stemmer.  
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre tar ikke klagen på avslag på søknad om konsesjon på Skarskogen g/bnr 

59/2 til følge og opprettholder sitt vedtak fra kommunestyret den 27.10.2016.  

 

I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 avslår kommunestyret i Øyer søknaden 

om konsesjon fra Frants Eirik Kvam på Skarskogen g/bnr 59/2. Den avtalte kjøpesum 

tilgodeser ikke en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer og 

samfunnsinteressene ivaretas best ved at søknaden avslås. 

 

Kommunestyret har ingen merknader til andre momenter i konsesjonssaken. En 

sammenføyning med g/bnr 57/1 ville gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og 

ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet.     

 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland til endelig behandling.  

 
 

7/17   
GBNR 120/4 - M.FL MIDTVOLD PÅ TRETTEN - SØKNAD OM KONSESJON   
 
Planutvalgets innstilling: 

1. I medhold av §§1 9, jf. §2 i konsesjonsloven av 28.11.2003 innvilges konsesjon til 
Erland Moe på erverv av landbrukseiendommen Midtvold, g/bnr 120/4, 119/14 og 
feste nr. 217 og 706 i Øyer statsalmenning.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 annet ledd settes det vilkår for konsesjon at 
erverver tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra 
overtagelse og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted 

 
Iht. jordloven §8 er det driveplikt på all jordbruksjord. Erverver må innen ett år ta stilling til 
om han vil drive jorda selv eller leie den bort. Ved bortleie må avtale stiftes for minimum 10 
år. Melding sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker etter melding om vedtak 
mottas jf. forvaltningsloven §28. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland med sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. I medhold av §§1 9, jf. §2 i konsesjonsloven av 28.11.2003 innvilges konsesjon til 
Erland Moe på erverv av landbrukseiendommen Midtvold, g/bnr 120/4, 119/14 og 
feste nr. 217 og 706 i Øyer statsalmenning.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 annet ledd settes det vilkår for konsesjon at 
erverver tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra 
overtagelse og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted 

 
Iht. jordloven §8 er det driveplikt på all jordbruksjord. Erverver må innen ett år ta stilling til 
om han vil drive jorda selv eller leie den bort. Ved bortleie må avtale stiftes for minimum 10 
år. Melding sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker etter melding om vedtak 
mottas jf. forvaltningsloven §28. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland med sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 

8/17   
KOMMUNEDELPLAN  FOR SKILØYPER I ØYER KOMMUNE   
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i § 11-1 i Plan og bygningsloven iverksettes arbeidet med kommunedelplan 
for skiløyper i Øyer kommune. Med hjemmel i § 11- 13 i pbl utarbeidet forslag til 
planprogram. Det varsles om oppstart av planarbeid i forbindelse med utlegging av 
planprogrammet til offentlig ettersyn,  jf § 11-12 i pbl.  
Stier og skiløyper vist i Tematisk kartutsnitt nr. 7 i Kommuneplanens arealdel tas ut av 
kartet. 
 
Behandling: 
Konstituert rådmann holdt en kort orientering. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes og tas stilling til i sammenheng med og i forbindelse med behandlingen av 
Kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunedelplan for skiløyper skal i tillegg omfatte turstier for gående og sykkelstier». 
 
Ordførerens forslag om utsettelse ble vedtatt med 15 mot 10 stemmer. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes og tas stilling til i sammenheng med og i forbindelse med behandlingen av 
Kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunedelplan for skiløyper skal i tillegg omfatte turstier for gående og sykkelstier 
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9/17   
FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI - STAVSPLASSEN SA   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune gir Stavsplassen SA tilsagn om garanti for lån på inntil kr 950 000 i forbind-
else med refinansiering av eksisterende lån. Nedbetalingstid er 15 år, og garantien bortfaller 
i takt med at lånet nedbetales.  
 
Garantiforpliktelsen gis ved simpel kausjon. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Øyer kommune gir Stavsplassen SA tilsagn om garanti for lån på inntil kr 950 000 i forbind-
else med refinansiering av eksisterende lån. Nedbetalingstid er 15 år, og garantien bortfaller 
i takt med at lånet nedbetales.  
 
Garantiforpliktelsen gis ved simpel kausjon. 
 
 

10/17   
OPPGJØR FOR INVESTERINGSANDEL - STAVSPLASSEN SA   
 
Formannskapets innstilling: 
 
Kommunestyret godkjenner tilbakebetaling av investeringsandel for ridehallen Hippo-
dromen på kr 901 058 fra Stavsplassen SA etter følgende vilkår:  

1. Tilbakebetaling over 15 år, årlig kr 60 071, første gang 30.6.2017. 
2. Rente tilsvarende Øyer kommunes innskuddsrente (NIBOR + 0,25), som justeres 

hvert 5. år, første gang 1.1.2022.   
3. Med utgangspunkt i NIBOR per 31.12.2016 er rente for årene 2017-2021 1,45 %. 
4. Den årlige innbetalingen tilbakeføres ubundet investeringsfond.  

 
Behandling: 
Elin Heidi Slåsletten (AP) fremmet forslag fra Øyer AP om nytt punkt 5: 
«Stav SA må legge frem en aktivitetsplan og et budsjett for 2017». 
 
Det ble først stemt over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over Øyer APs forslag til nytt punkt 5 som ble vedtatt med 18 mot 7 
stemmer. 
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Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner tilbakebetaling av investeringsandel for ridehallen Hippo-
dromen på kr 901 058 fra Stavsplassen SA etter følgende vilkår:  

1. Tilbakebetaling over 15 år, årlig kr 60 071, første gang 30.6.2017. 
2. Rente tilsvarende Øyer kommunes innskuddsrente (NIBOR + 0,25), som justeres 

hvert 5. år, første gang 1.1.2022.   
3. Med utgangspunkt i NIBOR per 31.12.2016 er rente for årene 2017-2021 1,45 %. 
4. Den årlige innbetalingen tilbakeføres ubundet investeringsfond. 
5. Stav SA må legge frem en aktivitetsplan og et budsjett for 2017. 
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INNLANDET POLITIDISTRIKT - UTTALELSE TIL FORSLAG OM INNDELING I GEOGRAFISKE 
DRIFTSENHETER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter, under forutsetning om at Lillehammer blir administrasjonssted for 
Innlandet politidistrikt.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til politiets arbeidsgruppe sitt forslag 2 til inndeling av 
geografiske enheter, under forutsetning om at Lillehammer blir administrasjonssted for 
Innlandet politidistrikt.  
 
 

12/17   
REFERATER - KOMMUNESTYRET 26.01.2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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