
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 26.09.2019 Tid: 18:00 - 21:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic Forfall 
Medlem Jon Magne Aspelund Forfall 
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Stine Johansen-Solbraa  
Varamedlem 
Varamedlem 

Erling Broen 
Åse B Ryager 

 

Varamedlem Anne Braastad Lie  
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte under sak 90/19, økonomisjef Anne H Jorde møtte 
under sak 89/19 og landbrukssjef for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie 
Skavnes møtte under sak 100/19. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Protokollen fra møtet den 29.08.2019: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet forslag for Arbeiderpartiet om tillatelse til å utsette en 
protokolltilførsel til kommunestyremøtet 24.10.2019. Forslaget ble vedtatt med 22 stemmer 
(11 AP, 4 H, 6 SP, 1 KrF) mot 3 stemmer (2 SP, 1 SV). Protokolltilførselen i protokollen for 
kommunestyremøtet 29.08.2019 vil bli presentert i kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
 
 
Orienteringer: 
Rådmann Ådne Bakke: 

 E6 utbyggingen – status (presentasjon av leder for planavdelingen Anita Lerfald 
Vedum) 

 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 E-post fra Hafjell-Kvitfjell Alpin AS mottatt 23.09.2019: Kandidat til WC finalen i alpint i 
2023 (sendt ut på forhånd). 

 E-post fra Eidsiva Energi AS mottatt 23.09.2019: Innlandet Energi Holding AS (sendt ut 
på forhånd). 

 Fotografering av avtroppende kommunestyre på Tingberg  
             torsdag 24.10.2019 kl 17.30. 

 Avslutningsmiddag for avtroppende kommunestyre fredag 1.november 2019. 
Invitasjon vil bli sendt ut i nærmeste fremtid. 

 Konstituering nytt kommunestyre torsdag 31.10.2019. 
 Plan for folkevalgtopplæringen. Første dag torsdag 7.november 2019. Plan og 

innkalling vil bli sendt ut. 
 Stavsmartn 18.-20.oktober 2019. 
 TV-aksjonen 20.oktober 2019. 

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

88/19 18/541     
  SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM 

GODTGJØRING, UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER 
KOMMUNE - HØRING  

  

 
89/19 19/1494     
  ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019    
 
90/19 19/1526     
  EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019    
 
91/19 19/47     
  HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT 

SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG 
ØYER  

  

 
92/19 19/1588     
  SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I 

INNLANDET (HINN)  
  

 
93/19 17/864     
  FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL 

SKOLE  
  

 
94/19 19/1084     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020    
 
95/19 17/1301     
  201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 PLANPROGRAM - 

SLUTTBEHANDLING 
  

 
96/19 18/456     
  PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
97/19 19/1633     
  FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER 

- HAFJELL ALPINSENTER AS  
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98/19 19/1626     
  G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON  

SØKER: NINA SOLBERG 
  

 
99/19 19/1628     
  G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV 

GJENSTÅENDE BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD  
  

 
100/19 19/1668     
  HØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - 

NATURMANGFOLDLOVEN, ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT 
OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FANGST 

  

 
101/19 19/1698     
  PLAN FOR LIVSLØP - PROSESS    
 
102/19 19/1669     
  REFERATER - KST 26.09.2019    
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88/19   
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FORSKRIFT OM GODTGJØRING, 
UTGIFTSDEKNING MM FOR FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE - HØRING   
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar å sende forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i 
Øyer kommune på høring. Forskriften vedtas i konstituerende møte i kommunestyret 
31.10.2019 og trer i kraft fra den samme datoen. 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om forskriften la opp til innskjerping i reglementet for 
godtgjøringer, da han har oppfattet det slik at dagens praksis var at alle fikk 1 % godtgjøring 
som kommunestyrerepresentanter i tillegg til godtgjøring i utvalgene.  
 
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til saksutvalget for bearbeiding og 
videre behandling. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til saksutvalget for bearbeiding og videre behandling. 
 
 
89/19   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å dekke 
rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
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Rådmannen gis fullmakt til å gi Flåtåmovegen på Tretten kr 30.000,- i tilskudd til vedlikehold 
av vegen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som settes ned fra kr 2 007 265 til kr 
1 977 265. 
 
Behandling: 
Erling Broen (AP) påpekte at det er en feil i siste setning i formannskapets innstilling. Dette 
rettes til: Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som settes ned fra  
kr 34 469 792 til kr 34 439 792.  
 
Formannskapets innstilling med denne endringen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av spillemidler mottatt fra Oppland 

fylkeskommune: 
a. Kr 2 197 000 i spillemidler for kunstgressbane avsettes til disposisjonsfond. 
b. Kr 3 800 000 i spillemidler for Øyerhallen og Møteplassen avsettes til ubundet 

investeringsfond. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer som følge at dette. 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til kjøp av iPader i skole på kr 112 000 ekskl. 
merverdiavgift. Budsjetterte leasingutgifter på barneskolene omdisponeres til å dekke 
rente- og avdragsutgifter. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 

 
Saldo på disposisjonsfond 2. september 2019 er kr 34 469 792. 
Saldo på ubundet investeringsfond 2. september 2019 er kr 2 007 265. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å gi Flåtåmovegen på Tretten kr 30.000,- i tilskudd til vedlikehold 
av vegen. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet som settes ned fra  
kr 34 469 792 til kr 34 439 792.  
 
 
90/19   
EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar evalueringen fra Lillehammer interkommunale legevakt og KAD til 
orientering. 
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91/19   
HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM 
KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Handlingsplanen for 2019 og 2020 vedtas slik den framgår av vedlegg 2. Handlingsplanen 

vurderes årlig i forbindelse med en felles formannskapskonferanse. Revidert 
handlingsplan skal behandles i de 3 kommunestyrene.  

2. Forslaget til felles møteplasser i kommunestyreperioden 2019-2023 vedtas slik det går 
fram av vedlegg 3. Videreutvikling av møteplassene – tema og tidspunkt - tas i forbindelse 
med rullering av handlingsplanen. 

 
92/19   
SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN)   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune støtter forslaget til samarbeidsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og 
Høgskolen i Innlandet slik den fremgår av utkastet (vedlegg 2). 
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93/19   
FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler til 
dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp mot 
Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% finansiering. 
 
Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en entrepriseform som i størst mulig grad 
sikrer mot kostnadssprekk. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret ber rådmannen i forslag til investeringsbudsjett for 2020 innarbeide midler til 
dekning av kostnader til bygging av fortau/gang og- sykkelveg fra Tretten sentrum opp mot 
Aurvoll skole, herunder forskuttering av fylkeskommunens andel. Rådmannen bes om å 
fortsette samtalene med fylkeskommunen om en avtale om 50% finansiering. 
 
Kommunestyret oppfordrer rådmannen til å velge en entrepriseform som i størst mulig grad 
sikrer mot kostnadssprekk. 
 
 
94/19   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret gir Lillehammer skiklubb et tilskudd på kr 250 000 til å arrangere ski 
NM 2020.  

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme (SV) 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret gir Lillehammer skiklubb et tilskudd på kr 250 000 til å arrangere ski 
NM 2020.  

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.  
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95/19   
201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3  PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
96/19   
PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA,SLUTTBEHANDLING   
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 

 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Ordfører Brit K. Lundgård 
fratrådte og varaordfører Mari Botterud (H) tiltrådte. Varaordfører fremmet forslag om at Brit 
K. Lundgård erklæres habil, med begrunnelsen at hun inngikk i en krets som fikk samme 
fordel og dermed ikke kunne sies å ha en fordel som gikk på henne direkte. Saken ble vurdert 
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etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd. Varaordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. Varaordfører Mari Botterud fratrådte. 
 
Det ble bedt om en avklaring og korrigering over hvor hovedledningen for vann og avløp som 
nevnt i pkt. 5.3 går, da teksten ikke er korrekt. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 
Ordfører Brit K. Lundgård 

 
 
 
97/19   
FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL 
ALPINSENTER AS   
 
Rådmannens forslag til beslutning: 
 

 Øyer kommune anmelder Hafjell alpinsenter AS for overtredelse av 
forurensningsloven § 7 og evt. gjødselvareforskriften § 24 nr. 1 annet ledd. Saken med 
vedlegg sendes til politiet for videre oppfølging.  

  
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere 
avklaring. Endelig behandling i kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
 
Ordførerens forslag ble vedtatt med 24 stemmer mot 1 stemme (AP). 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere avklaring. Endelig behandling i 
kommunestyremøtet den 24.10.2019. 
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98/19   
G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON  SØKER: NINA SOLBERG 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen 
ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen 
ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
99/19   
G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE 
BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD   
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
 
Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett iht. forvaltningsloven kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans, en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
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Behandling: 
Inger Synnøve Bratt (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Inger Synnøve Bratt fratrådte. 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet. Arnfinn Gillebo fratrådte. 
Lars Høvren (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Lars Høvren fratrådte. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Inger Synnøve Bratt erklæres inhabil, da hun er en nær venn 
av familien Martin Lunke. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 
2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ordfører fremmet forslag om at Arnfinn Gillebo erklæres inhabil, da han er rådgiver og 
regnskapsfører for Martin Lunke. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven § 6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ordfører fremmet forslag om at Lars Høvren erklæres inhabil, da han oppgir å ha et selskap i 
fellesskap med Martin Lunke. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og 
forvaltningsloven § 6 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 22 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
 
Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett iht. forvaltningsloven kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans, en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Inger Synnøve Bratt, Arnfinn Gillebo og Lars Høvren tiltrådte.  
 
 
100/19   
HØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - NATURMANGFOLDLOVEN, 
ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FANGST 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Beitenæringen er viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er viktig 
at beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at prinsippene i 
rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at man skal sikre 
rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig beitenæring basert 
på utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at rovviltnemdene skal ha 
nær kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man vareta enkeltmenneskers og 
lokalsamfunns livskvalitet. 
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1) Øyer kommune støtter forslag til endringer i nødvergebestemmelsen. Det er viktig at 
man har en nødvergebestemmelse som varetar brukernes reelle mulighet til å 
beskytte bufe mot skade.  

2) Øyer kommune støtter ikke forslaget om at det etableres ei rovviltklagenemnd. 
Dagens forvaltningshierarki og klagebehandling etter forvaltningslovens 
bestemmelser fungerer godt. At det er uenighet innenfor et fagområde er ikke god 
nok grunn for at det opprettes ei uavhengig rovviltklagenemnd. I forvaltningen bør det 
være en klar sammenheng mellom ansvar og myndighet og at man har en statsråd 
som er ansvarlig for å følge opp vedtak fattet i Stortinget. Dette er en viktig del av det 
norske demokratiet.  

3) Øyer kommune mener at forslag til regioninndeling hvor Rovviltregion 3 Oppland blir 
slått sammen med hhv - Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, eller - 
Hedmark, Oslo og Viken, vil svekke den regionale forvaltningen og at det vil være 
svært utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende kontakt med kommuner og 
organisasjoner slik som rovviltforliket har lagt opp til. Forslaget om felles bestandsmål 
for flere regioner og inndeling av landet i to «soner» vil svekke rovviltnemdenes 
myndighet og mulighet for en regional forvaltning. Øyer kommune mener at fremtidig 
regioninndeling for Rovviltregion 3, Oppland og Rovviltregion 5, Hedmark bør være 
som i dag, event følge regionreformen og at dette bli en ny Rovviltregion Innlandet. 
Det må videre fastsettes konkrete bestandsmål for hver rovviltregion.  

4) Øyer kommune støtter forslaget om at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi 
uttalelser til de regionale forvaltningsplanene for rovvilt, samt at kommunene gis 
adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling 
og kvote for jakt på gaupe. 

5) Øyer kommune støtter forslagene om å tillate bruk av kamera for overvåking av 
fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakta på jerv. Bestanden av jerv har 
generelt ligget over bestandsmålet de siste årene. Det er et mål at bestanden av jerv 
skal reguleres gjennom lisensfelling og da er det viktig at man legger til rette for å 
effektivisere lisensjakta.  

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Beitenæringen er viktig for Innlandet og Innlandet har store utmarksressurser, og det er viktig 
at beitenæringen har gode og forutsigbare rammebetingelser. Det er viktig at prinsippene i 
rovviltforliket videreføres. Dette være seg; 1) den to-delte målsettingen om at man skal sikre 
rovviltbestandenes overlevelse og muligheten til å drive en bærekraftig beitenæring basert 
på utmarksressursene, 2) at den regionale forvaltningen styrkes og at rovviltnemdene skal ha 
nær kontakt med kommuner og organisasjoner og 3) at man vareta enkeltmenneskers og 
lokalsamfunns livskvalitet. 
 

1) Øyer kommune støtter forslag til endringer i nødvergebestemmelsen. Det er viktig at 
man har en nødvergebestemmelse som varetar brukernes reelle mulighet til å 
beskytte bufe mot skade.  
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2) Øyer kommune støtter ikke forslaget om at det etableres ei rovviltklagenemnd. 
Dagens forvaltningshierarki og klagebehandling etter forvaltningslovens 
bestemmelser fungerer godt. At det er uenighet innenfor et fagområde er ikke god 
nok grunn for at det opprettes ei uavhengig rovviltklagenemnd. I forvaltningen bør det 
være en klar sammenheng mellom ansvar og myndighet og at man har en statsråd 
som er ansvarlig for å følge opp vedtak fattet i Stortinget. Dette er en viktig del av det 
norske demokratiet.  

3) Øyer kommune mener at forslag til regioninndeling hvor Rovviltregion 3 Oppland blir 
slått sammen med hhv - Hedmark, Oslo, Viken, Vestfold, og Telemark og Agder, eller - 
Hedmark, Oslo og Viken, vil svekke den regionale forvaltningen og at det vil være 
svært utfordrende å opprettholde en tilfredsstillende kontakt med kommuner og 
organisasjoner slik som rovviltforliket har lagt opp til. Forslaget om felles bestandsmål 
for flere regioner og inndeling av landet i to «soner» vil svekke rovviltnemdenes 
myndighet og mulighet for en regional forvaltning. Øyer kommune mener at fremtidig 
regioninndeling for Rovviltregion 3, Oppland og Rovviltregion 5, Hedmark bør være 
som i dag, event følge regionreformen og at dette bli en ny Rovviltregion Innlandet. 
Det må videre fastsettes konkrete bestandsmål for hver rovviltregion.  

4) Øyer kommune støtter forslaget om at Landbruksdirektoratet gis rett til å avgi 
uttalelser til de regionale forvaltningsplanene for rovvilt, samt at kommunene gis 
adgang til å klage på vedtak om kvote for betinget skadefelling, kvote for lisensfelling 
og kvote for jakt på gaupe. 

5) Øyer kommune støtter forslagene om å tillate bruk av kamera for overvåking av 
fangstbås for jerv, samt bruk av kunstig lys ved åtejakta på jerv. Bestanden av jerv har 
generelt ligget over bestandsmålet de siste årene. Det er et mål at bestanden av jerv 
skal reguleres gjennom lisensfelling og da er det viktig at man legger til rette for å 
effektivisere lisensjakta.  

 
 
101/19   
PLAN FOR LIVSLØP - PROSESS   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar plan for prosessen knyttet til Plan for Livsløp til orientering. 
 
Behandling: 
Det ble presisert at Tjenesteutvalget vil være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner til 
prosessen med å få frem en plan for Livsløp.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar plan for prosessen knyttet til Plan for Livsløp til orientering. 
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102/19   
REFERATER - KST 26.09.2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 


