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Medlem Roar Øien  
Medlem 
Varamedlem 

Anne Kristine Aronsveen 
Mona Skurengslien Svegården 

 

 
Opptak av møtet ble direktesendt og publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
Kl 18.30 Orientering v/Trond Ivar Karlstad GLOCAL GREEN AS 
 
Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik møtte. Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte under 
sakene 1/23 – 9/23, sak 13/23 og sak 17/23. Enhetsleder for landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen Marie Skavnes møtte under sakene 1/23, 2/23, 3/23 og 13/23. 
prosjektleder for Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Thomas Meisfjord møtte under 
sakene 1/23 – 6/23, sak 13/23 og sak 17/23. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Merknader til sakslista: 
Brit K Lundgård (Ap) etterspurte Interpellasjon til kommunestyret 26.01.2023 fra Øyer 
Arbeiderparti. Ordfører fremmet forslag om at saken settes på sakslista som sak 17/23 og 
behandles som første sak i møtet. 
 
Ordfører fremmet også forslag om at sak 13/23 behandles etter sak 3/23. 
 
Ordførerens forslag til endring av sakslista ble enstemmig vedtatt. 
 
Nisveta Tiro (SV) hadde varslet om spørsmål til ordfører. Ordfører fremmet forslag om at 
spørsmålet rettes etter behandlingen av interpellasjonen fra Øyer Arbeiderparti. 
 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 08.12.2022. 
 
 
Spørsmål fra Nisveta Tiro (SV): 
Hva blir konsekvensene av Statsforvalterens vedtak i klageavgjørelsen om bruk av 
Solcelleanlegg på tak i Øyer kommune? 
 
Kommunedirektøren legger fram sak til politisk behandling i Plan- og miljøutvalget 14.februar 
2023. 
 
 
Orientering fra kommunedirektør Åsmund Sandvik om valg av tjenestebiler til 
hjemmetjenesten i øyer kommune. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 

17/23   
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 26.01.2023 - HVA ER GJORT ELLER SKAL 
GJØRES FOR SKOLEELEVENE PÅ TRETTEN BAKSIDE   
ØYER ARBEIDERPARTI 
Saken ble behandlet som første sak. 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/23 20/1103     
  SLUTTBEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA 

MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001  
  

 
2/23 22/2673     
  FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE 

UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER 
SØR  

  

 
3/23 23/70     
  GBNR 7/12 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST 

EIENDOM  
SØKERE: KRISTINA DOMARKIENE OG MINDAUGAS DOMARKAS 

  

 
4/23 22/1749     
  PLANID 102 D - GAIA 950 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM    

 
5/23 22/3321     
  PARTNERSKAPSAVTALE 2023 MELLOM ØYER KOMMUNE OG  

SKÅPPÅ AS  
  

 
6/23 23/53     
  ANMODNING OM KJØP AV STAVSPLASSEN    

 
7/23 22/3453     
  KS - DEBATTHEFTE I - 2023. EVNE OG KRAFT TIL Å BÆRE    

 
8/23 22/3453     
  KS - DEBATTHEFTE II 2023. MELLOMOPPGJØRET 2023    

 
9/23 22/1288     
  ANMODNING OM BOSETTING 2023    
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10/23 23/42     
  SPONSOR OG NAVNENDRING PÅ AMFIET PÅ SOLVANG SKOLE    

 
11/23 22/1309     
  ENDRINGER I STYRENDE DOKUMENTER I GUDBRANDSDAL ENERGI-

KONSERNET (GE-KONSERNET)  
 
 
 

  

 
12/23 22/374     
  WORLD CUP I KVITFJELL 2022 2023 OG 2024 - SØKNAD OM 

TILSKUDD  
SØKER: HAFJELL - KVITFJELL ALPIN AS 

  

 
13/23 22/3604     
  ØYER KOMMUNESKOG    

 
14/23 23/66     
  VALG AV STYRE TIL STIPENDIEFOND/LEGAT I ØYER KOMMUNE    

 
15/23 21/39     
  SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - 

NYVALG  
ELIN STRANGSTAD HAGEN 

  

 
16/23 23/294     
  REFERATSAK TIL KOMMUNESTYRET 26.01.2023    

 
17/23 23/372     
  INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 26.01.2023 - HVA ER 

GJORT ELLER SKAL GJØRES FOR SKOLEELEVENE PÅ TRETTEN BAKSIDE 
ØYER ARBEIDERPARTI 

  

 
Saken ble behandlet som første sak. 
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1/23   
SLUTTBEHANDLING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - 
PLANID 202001   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua, med 
plankart og planbestemmelser datert 9.12.2022. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer; feilrettinger og 
liknende. Samt endringer av planmaterialet som følge av vedtaket. 
 
Behandling: 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som far til grunneier i berørt område. 
Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres 
inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6b. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Einar 
Moe tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Ny rekkefølgebestemmelse pkt. 6.8: 
Før gang- og sykkelveien tas i bruk skal det være etablert ny vann og avløpsledning langs hele 
strekningen. 
 
Lars Høvren (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) nytt forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Ny rekkefølgebestemmelse pkt. 6.8: 
Før gang- og sykkelveien tas i bruk skal det være etablert ny vann og avløpsledning hvor det 
er behov langs strekningen. 
 
Votering: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Nytt forslag til ny rekkefølgebestemmelse pkt. 6.8 fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Øyer kommunestyre 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua, med 
plankart og planbestemmelser datert 9.12.2022. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta redaksjonelle endringer; feilrettinger og 
liknende. Samt endringer av planmaterialet som følge av vedtaket. 
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Ny rekkefølgebestemmelse pkt. 6.8: 
Før gang- og sykkelveien tas i bruk skal det være etablert ny vann og avløpsledning hvor det 
er behov langs strekningen. 
 
 
Steinar Grimsrud tiltrådte. Einar Moe fratrådte. 
 
 
2/23   
FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR 
KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling knyttet til 
avtalene i vedlegg 4, 6 og 7 som er utbyggingsavtaler på Mosetertoppen hvor han er daglig 
leder i utbyggingsselskapet Mosetertoppen Hafjell AS. I tillegg er han er en av eierne av 
utbyggingselskapet for en del av området som omfattes av avtalen i vedlegg 10. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6a som part i saken. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Einar Moe tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling knyttet til 
avtalene i vedlegg 4 og 10. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han tidligere har blitt erklært inhabil 
i saker vedr kommunedelplan Øyer Sør. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at Steinar Grimsrud erklæres habil da denne saken ikke er knyttet til 
kommunedelplan Øyer Sør. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Steinar Grimsrud 
tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) forslag:  
Saken utsettes. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra Brit K Lundgård falt med 11 stemmer (10 Sp + ordførerens 
dobbeltstemme) mot 10 stemmer (7 Ap, 1 H, 2 SV). 
 
Gudbrand Sletten (Ap) forslag:  
Utbyggingsavtaler som allerede er oppfylt og ikke lenger gyldige kan strykes fra vedtaket. 
 
Votering: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Brit K Lundgård, Ap). 
Gudbrand Sletten sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Brit K Lundgård, Ap). 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Utbyggingsavtaler som allerede er oppfylt og ikke lenger gyldige kan strykes fra vedtaket. 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Einar Moe fratrådte. 
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3/23   
GBNR 7/12 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  SØKERE: KRISTINA 
DOMARKIENE OG MINDAUGAS DOMARKAS 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Kristina Domarkiene 
og Mindaugas Domarkas på erverv av g/bnr 7/12 i Øyer kommune. 
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Kristina Domarkiene 
og Mindaugas Domarkas på erverv av g/bnr 7/12 i Øyer kommune. 
 
 
4/23   
PLANID 102 D - GAIA 950 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Gaia 950, datert 12.12.2022. 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskriften. 
 
Kommunestyret ønsker flest mulig varme senger, og at det blir færre kalde senger. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da denne saken består av mange 
prinsipielle spørsmål knyttet til arealbruken i området rundt Gaiastova. Han har ingen 
eierinteresser eller tilknytning til Gaiastova i dag, men var en av flere prosjektledere når 
Hafjelltoppen og Gaiastova ble bygget ut til OL og hadde  oppfølgingen for byggherren i årene 
etter OL (1995 -2001). Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven §6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Einar Moe tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da denne saken består av mange prinsipielle 
spørsmål knyttet til arealbruken i området rundt Gaiastova. Han har ingen eierinteresser eller 
tilknytning til Gaiastova eller søker. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres 
inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Votering: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling 1.avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling 2.avsnitt ble vedtatt med 13 stemmer (10 Sp, 2 SV, 1 H) mot 
7 stemmer (Ap). 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Gaia 950, datert 12.12.2022. 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskriften. 
 
Kommunestyret ønsker flest mulig varme senger, og at det blir færre kalde senger. 
 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Einar Moe fratrådte. 
 
 
5/23   
PARTNERSKAPSAVTALE 2023 MELLOM ØYER KOMMUNE OG SKÅPPÅ AS   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Partnerskapsavtalen mellom Øyer kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022 

videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023. 
2. Tilskudd på kr 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Partnerskapsavtalen mellom Øyer kommune og Skåppå AS for perioden 2020-2022 

videreføres med ett år, og gjøres gjeldene for 2023. 
 

2. Tilskudd på kr 75.000,- dekkes av eksisterende bevilgning. 
 
 
6/23   
ANMODNING OM KJØP AV STAVSPLASSEN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune  kjøper eiendom G/bnr 3440-102/65, 42, 44 og 105  
for inntil kr. 4.500 000 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle kjøpsavtalen.  
3. Det  forutsettes at pant i fast eiendom slettes. 
4. Driftsplan for Stavsplassen SA legges fram for politisk behandling i egen sak.  
5. Kommunestyret forutsetter at Årsmøtet i Stavsplassen SA gir sitt samtykke til salget 

av eiendommen. 
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6. Stavsplassen SA gis forkjøpsrett på eiendommen i 5 år til kommunens kjøpesum i 
2023. 

 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Dette er en redningsaksjon ikke et ordinært kjøp: 
1. Øyer AP/H kjøper gr3440- 102/65,42,44og 105 
Kjøpesummen settes til sum langsiktig 2.005.000 og kortsiktig gjeld( 406.000) 
Samlet 2.500.000,- 
2. Panteheftelser i Stavsplassen slettes 
3.  Driften av Stavsplassen SA legges frem for de folkevalgte så snart som mulig.  
 
Stein Plukkerud (Sp) forslag :  
Stryke punkt 6 i formannskapets innstilling. 
Forslaget ble trukket før votering da det inngår i samlet nytt forslag fra Øyer Sp/Øyer SV. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt: 
Kjøpet finansieres ved økt låneopptak.  
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte.  Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) nytt forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Stryke punkt 4, 5 og 6 
Nytt punkt: 
Kjøpet finansieres ved økt låneopptak.  
Nytt punkt: 
Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunestyret om kommunens rolle som eier i 
Stavplassen SA. 
 
Brit K Lundgård (Ap) tilleggsforslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Utleieavtalen mellom Øyer kommune og Stavsplassen SA utformes på markedsmessige vilkår. 
For lav leie kan fremstå og oppfattes som tilskudd.  
 
Votering: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling til punkt 1 og Øyer Ap/Øyer H 
sitt forslag til punkt 1 ble formannskapets innstilling vedtatt med 13 stemmer (10 Sp, 2 SV, 1 
Ap – Hilde M Strangstadstuen) mot 8 stemmer (2 H, 6 Ap – Brit K Lundgård, Dag Norvald 
Hansen, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen, Arne Skogli, Gudbrand Sletten). 
 
Formannskapets innstilling til punkt 2 og punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag om at formannskapets innstilling til punkt 4, punkt 5 og punkt 6 
strykes ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordførerens forslag til nytt punkt om økt låneopptak ble enstemmig vedtatt. 
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Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til nytt punkt om at kommunedirektøren legger fram en sak for 
kommunestyret om kommunens rolle som eier i Stavsplassen SA ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap/Øyer H sitt tilleggsforslag falt med 8 stemmer (2 H, 6 Ap – Brit K Lundgård, Dag 
Norvald Hansen, Inger Synnøve Bratt, Erling Broen, Arne Skogli, Gudbrand Sletten) mot 13 
stemmer (10 Sp, 2 SV, 1 Ap – Hilde M Strangstadstuen). 
 
Samla votering punkt 1-5 ble vedtatt med 13 stemmer (10 Sp, 2 SV, 1 Ap – Hilde M 
Strangstadstuen) mot 8 stemmer (2 H, 6 Ap – Brit K Lundgård, Dag Norvald Hansen, Inger 
Synnøve Bratt, Erling Broen, Arne Skogli, Gudbrand Sletten). 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune  kjøper eiendom G/bnr 3440-102/65, 42, 44 og 105  
for inntil kr. 4.500 000 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forhandle kjøpsavtalen.  
3. Det  forutsettes at pant i fast eiendom slettes. 
4. Kjøpet finansieres ved økt låneopptak.  
5. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunestyret om kommunens rolle 

som eier i Stavplassen SA.  
 
 
7/23   
KS - DEBATTHEFTE I - 2023. EVNE OG KRAFT TIL Å BÆRE   
 
Formannskapets innstilling: 
Det vises til kommunen sine vurderinger under hvert spørsmål som KS ønsker belyst i 
Debatthefte I - 2023.Evne og kraft til å bære. 
 
Kommunestyret vedtar at disse vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike 
problemstillingene fra kommunen. 
 
Behandling: 
Arne Skogli (Ap) tillegg til svaret i spørsmål 5: 
Lokal oppfølging av Naturavtalen i Montreal 19. desember 2022 blir bl.a. at Øyer kommune 
begynner å utarbeide helhetlig, årlig arealregnskap. 
 
Forslaget ble trukket og tas opp igjen under arbeidet med planstrategien i ny 
kommunestyreperiode. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Det vises til kommunen sine vurderinger under hvert spørsmål som KS ønsker belyst i 
Debatthefte I - 2023.Evne og kraft til å bære. 
 
Kommunestyret vedtar at disse vurderingene sendes til KS som svar på disse ulike 
problemstillingene fra kommunen. 
 
 
8/23   
KS - DEBATTHEFTE II 2023. MELLOMOPPGJØRET 2023   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt i 
2023, og at alle ansatte får omtrent like store tillegg, uten prioriteringer av enkelte 
yrkesgrupper.  
 
Behandling: 
Niklas Aas Skovdahl (SV) forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Endre avsnitt to under spørsmål 3: 
Øyer kommune vil understreke at KS må gjenoppbygge tilliten til at kommunen som 
arbeidsgiver ser lærernes behov og utfordringer. Det er avgjørende at vi tilbyr lønns- og 
arbeidsvilkår som gjør at vi kan rekruttere og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse i 
kommunen. Det er også viktig å ha fokus på å utjevne lønnsforskjellen mellom kvinner og 
menn. 
 
Nytt forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar at den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt i 
2023, og at yrkesgrupper med rekrutteringsutfordringer prioriteres. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling unntatt avsnitt to under spørsmål 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til avsnitt to under spørsmål 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar at den økonomiske rammen i mellomoppgjøret fordeles sentralt i 
2023, og at yrkesgrupper med rekrutteringsutfordringer prioriteres. 
 
Endre avsnitt to under spørsmål 3: 
Øyer kommune vil understreke at KS må gjenoppbygge tilliten til at kommunen som 
arbeidsgiver ser lærernes behov og utfordringer. Det er avgjørende at vi tilbyr lønns- og 
arbeidsvilkår som gjør at vi kan rekruttere og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse i 
kommunen. Det er også viktig å ha fokus på å utjevne lønnsforskjellen mellom kvinner og 
menn. 
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9/23   
ANMODNING OM BOSETTING 2023   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å imøtekomme IMDis anmodning om å bosette 50 flyktninger i 
2023. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
 
Tjenesteutvalget gis i oppdrag å  legge fram en evaluering samt en plan for et langsiktig og 
helhetlig bosettings- og integreringsarbeid. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar å imøtekomme IMDis anmodning om å bosette 50 flyktninger i 
2023. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. 
 
Kommunedirektøren gis myndighet til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
 
Tjenesteutvalget gis i oppdrag å  legge fram en evaluering samt en plan for et langsiktig og 
helhetlig bosettings- og integreringsarbeid. 
 
 
10/23   
SPONSOR OG NAVNENDRING PÅ AMFIET PÅ SOLVANG SKOLE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kulturskolen gis anledning til å se på muligheter for å inngå avtale med sponsor til amfiet på 
Solvang skole. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak gjøres om til innstilling, da saken er prinsipiell og 
oversendes kommunestyret.  
 
Behandling: 
Gudbrand Sletten (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i ØTI. Gudbrand 
Sletten fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Gudbrand Sletten erklæres habil. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Gudbrand Sletten tiltrådte. 
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Votering: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 17 stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 H, 3 Ap – Erling Broen, 
Gudbrand Slette, Hilde M Strangstadstuen) mot 4 stemmer (Ap- Brit K Lundgård, Dag Norvald 
Hansen, Inger Synnøve Bratt, Arne Skogli). 
 
 
Vedtak: 
Kulturskolen gis anledning til å se på muligheter for å inngå avtale med sponsor til amfiet på 
Solvang skole. 
 
 
11/23   
ENDRINGER I STYRENDE DOKUMENTER I GUDBRANDSDAL ENERGI-KONSERNET (GE-
KONSERNET)   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 
Holding AS som forslag vedlagt saken.  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter 
endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 
Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken.  

4. Det forutsettes likelydende vedtak i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 
Holding AS som forslag vedlagt saken.  

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine vedtekter 
endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 
Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken.  

4. Det forutsettes likelydende vedtak i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. 
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12/23   
WORLD CUP I KVITFJELL 2022 2023 OG 2024 - SØKNAD OM TILSKUDD  SØKER: HAFJELL - 
KVITFJELL ALPIN AS 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS om tilskudd til å forsterke og 
utvikle World Cup Kvitfjell 2022,2023 og 2024. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret avslår søknaden fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS om tilskudd til å forsterke og 
utvikle World Cup Kvitfjell 2022,2023 og 2024. 
 
 
13/23   
ØYER KOMMUNESKOG   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Øyer kommuneskog ikke selges. Øyer kommuneskog skal bidra til 
at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar naturmangfoldet, bidra til økt 
karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et folkehelseperspektiv.  
 
Behandling: 
Svein Løken (Sp) forslag: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Svein Løken (Sp) tilleggsforslag: 
Det utarbeides en strategi for drift og forvaltning av kommuneskogen som omtalt i 
saksutredningen. 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Svein Løkens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at Øyer kommuneskog ikke selges. Øyer kommuneskog skal bidra til 
at norske kommuneskoger drives på en måte som ivaretar naturmangfoldet, bidra til økt 
karbonbinding og -lagring og hensynta friluftsinteresser i et folkehelseperspektiv.  
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Det utarbeides en strategi for drift og forvaltning av kommuneskogen som omtalt i 
saksutredningen. 
 
 
14/23   
VALG AV STYRE TIL STIPENDIEFOND/LEGAT I ØYER KOMMUNE   
 
Valgnemndas innstilling: 
Kommunestyret oppnevner leder og 2 styremedlemmer til Tobias Solbergs legat og Øyer 
Stipendiefond: 
 
Leder: Lars Høvren 
Styremedlem: Roar Øien 
Styremedlem: Lisa Kramprud 
 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret oppnevner leder og 2 styremedlemmer til Tobias Solbergs legat og Øyer 
Stipendiefond: 
 
Leder: Lars Høvren 
Styremedlem: Roar Øien 
Styremedlem: Lisa Kramprud 
 
 
15/23   
SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG  ELIN 
STRANGSTAD HAGEN 
 
Valgnemndas innstilling: 
1.Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune ut valgperioden 2019 – 2023 av helsemessige grunner. 

 
2.Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H ut valgperioden 2019 – 
2023 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole ut valgperioden 2019 – 2023      velges: 
Rune Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Rune Moen (Ap) 
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Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1.Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune ut valgperioden 2019 – 2023 av helsemessige grunner. 

 
2.Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H ut valgperioden 2019 – 
2023 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole ut valgperioden 2019 – 2023      velges: 
Rune Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral ut valgperioden 2019 – 2023 
velges: Rune Moen (Ap) 

 
 
16/23   
REFERATSAK TIL KOMMUNESTYRET 26.01.2023   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Erling Broen (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet. Erling Broen fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at Erling Broen erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Lisa Kramprud tiltrådte som varamedlem. 
 
Brit K Lundgård (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet. Brit K Lundgård fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Brit K Lundgård erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Jon Magne Aspelund tiltrådte som varamedlem. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Einar Moe tiltrådte som varamedlem. 
 
Dag Norvald Hansen (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Votering: 
Referatsaken tas til etterretning. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaken tas til etterretning. 
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Erling Broen, Brit K Lundgård og Steinar Grimsrud tiltrådte. Lisa Kramprud, Jon Magne 
Aspelund og Einar Moe fratrådte. 
 
 
17/23   
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 26.01.2023 - HVA ER GJORT ELLER SKAL 
GJØRES FOR SKOLEELEVENE PÅ TRETTEN BAKSIDE   
ØYER ARBEIDERPARTI 
 
Saken ble behandlet som første sak. 
 
Interpellasjon til kommunestyret 26.01.2023 
Fra Øyer Arbeiderparti 
Hva er gjort eller skal gjøres for skoleelevene på Tretten bakside 
Hva vil Ordfører og politiske ledelse gjøre og hva er gjort for å gjøre hverdagen litt bedre og 
mer levelig for skolebarna og deres foreldre på baksida av Lågen på Tretten?  
Øyer Arbeiderparti er bekymra for skoleungene som bor på Tretten bakside og som går på 
Aurvoll skole. Skolebarn som snart et helt skoleår har levd med lengre kjøretid for å komme 
på skolen og komme seg hjem igjen. Vinteren har bydd på glatt føre og mye snø. Nå er vi i en 
belastende periode med lastebiler som ligger i grøfta og som må reddes før skolebussen 
kommer forbi, dette har noen ganger blitt flere timer ekstra i bussen og mange blir utslitt av 
reising og venting. Ikke nok med at de har fått lengre kjøretid for å komme på skolen, den 
samme kjøretida vil de ha om de skal besøke venner eller skolen etter skoletid. Og de 
foreldrene som velger å kjøre barna til fritidsaktivitet, har de fått noen som helst 
håndsrekning eller kompensasjon fra kommunen eller fylkeskommunen for disse 
ekstrakostnadene?  
 
Vi har fått informasjon om at skolebussene skulle prioriteres, men har vansker for å se hvilke 
tiltak som er iverksatt for å følge opp dette. Er det for eksempel informasjon om dette der 
lastebilene svinger av fra E6 eller er det informert lastebilene om dette på annen 
måte?  Lastebilene som kommer nordfra svinger av på Fåvang og kjører baksidevegen til 
Tretten sentrum bakside når de skal levere varer, de som kommer sørfra svinger av i Øyer. 
Sørover mot Øyer er det nedsatt fartsgrense 60 kilometer i timen, nordover er det 80 
kilometer i timen. Både nordover og sørover står ungene i vegkanten, busslommer er det 
ikke og store lastebiler og trailere "dundrer" forbi. Øyer Arbeiderparti ønsker derfor en 
redegjørelse i kommunestyret på hvilke tiltak som er iverksatt etter baksidevegen på Tretten 
nordover mot Fåvang og sørover mot Øyer for skoleungene på hele denne strekningen. 
 
Brua på Tretten kollapsa 15.august første skoledag dette skoleåret.  
Frem til jul hadde flere av barna lagt bak seg en ekstra kjøredistansen på nær 400 mil og 
tidsmessig har flere av ungene nær 2 timer ekstra tid på skolebussen hver eneste skoledag 
noe som tilsvarer 175 timer. Og de er ikke ferdige med det. Midlertidig bru skal være å plass i 
mai informeres det om nå. 31.mai er det 12 skoledager igjen før sommerferien. For elevene 
blir det på denne datoen 356 timer ekstra dette skoleåret og det uten at ekstra ventetid er 
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medregnet og nye 400 mil. Hva har politisk ledelse gjort eller skal gjøre for disse barna for 
denne ekstratiden de har tilbrakt på skolebussen fordi brua datt ned? 
 
Vennlig hilsen 
Øyer Arbeiderparti 
Brit K. Lundgård 
 
 
Behandling: 
Behandlet som første sak, jf. merknad til sakslista. 
 
Skriftlig svar fra ordfører ble delt ut i møtet: 
Svar på Øyer Arbeiderparti sin interpellasjon: Hva er gjort eller skal gjøres for skoleelevene 
på Tretten bakside. 
Øyer kommune er i tett dialog med Innlandstrafikk knyttet til skoleskyssen og opplever at de, 
som oss, er smertelig klar over utfordringene med skoleskyss for elevene på vestsiden av 
brua som ble borte. Det som tidligere var en kort tur over brua, innebærer nå en ekstra 
halvtime om Tingberg. 
 
Konkret er det få alternativer når det gjelder skoleskyssen, den må gå om Tingberg for å 
komme til Tretten. Alle ruter ble tilpasset denne forutsetningen i løpet av den første 
skoleuka, og tilbakemeldingene vi har fått er at det stort sett har gått bra og at elevene 
kommer seg til og fra skolen.  
 
Når det gjelder trafikksikkerhet og framkommelighet har Innlandstrafikk hatt god dialog med 
Innlandet fylkeskommune sin samferdselsavdeling, og det er gjort diverse tiltak. Blant annet 
er det innført nedsatt hastighet, økt vegbredde og bedret sikt så langt det lar seg gjøre i 
tillegg til at det generelle vegvedlikeholdet er styrket. 
 
Øyer kommune tok initiativ den første uka til et møte der alle faste transportører til Tine og 
Steinindustrien var enige om at skolebussen, så langt det lar seg gjøre, skal «ha veien for seg 
selv». Innlandstrafikk har formidlet skolebussens passeringstider til alle faste transportører 
langs Vestsidevegen, og har oppfordret Tine til å gjøre lista kjent for eventuelle transportører 
som ikke går under kategorien faste. Inntrykket er at de faste operatørene forholder seg til 
det som er sendt ut, men det er jo andre som også kjører der. 
 
Det ble en god stund før jul etterspurt mulighet for hjemmeundervisning. Dette ble sjekket ut 
med Statsforvalteren og det har ikke kommunen lovhjemmel til. Kommunestyret har tidligere 
fått informasjon om dette. 
 
Øyer kommune har mottatt forespørsel om mulighet for hjemmeundervisning for elevene 
ved eksempelvis glatt føre til vinteren.  
 
Øyer kommune har ikke anledning til å gi hjemmeundervisning ved glatt føre da det vil være 
et brudd på Opplæringsloven. 
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Opplæringslovens § 2-1 gir alle barn rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det er foreldrene 
eller andre som har omsorg for barnet som har ansvaret for å påse at barnet får den 
grunnskoleopplæringen den har rett og plikt til. 
 
Retten og plikten til grunnskoleopplæring kan oppfylles på fire forskjellige måter: 

• offentlig grunnskole 
• privat hjemmeundervisning 
• privat grunnskole godkjent etter friskoleloven 
• privat grunnskole godkjent etter opplæringsloven 

 
Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å velge hvordan retten og plikten til 
grunnskoleopplæring oppfylles, men foreldrene har ikke rett til å velge en kombinasjon av 
disse måtene. Det er kommunen som har ansvaret for at alle barn som er bosatt i kommunen 
får oppfylt retten til offentlig grunnskoleopplæring. 
 
Kommunen har diskutert saken med Statsforvalteren i Innlandet. Kommunen har ikke 
lovhjemmel til å gi hjemmeundervisning. Reglene i Opplæringslovens § 8-2 om organisering 
av undervisningen forutsetter at opplæring skjer på skolen, og at elevene får opplæring i 
grupper av en lærer som er til stede sammen med elevene. 
 
Kommunen har forståelse for at spørsmålet stilles, fordi skolene hadde hjemmeundervisning 
i perioder under koronapandemien, men da var det vedtatt et midlertidig lovverk som åpnet 
for dette. Det er opphevet nå. 
 
Vi har også forståelse for at skoleveien kan oppleves som utrygg. Det er fylkeskommunen har 
ansvaret for skoleskyssen og trafikksikkerhet på fylkesvei. De vurderer kontinuerlig tiltak for å 
ivareta trafikksikkerheten. 
 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 


