
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 27.01.2022 Tid: 08.30 – 14.05 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud Forfall 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken  
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen Forfall 
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten Forfall 
Medlem Hilde M Strangstadstuen Permisjon fra kl 13.30 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Mona Skurengslien Svegården  
Varamedlem Lisa Kramprud  
Varamedlem Rune Moen  

 
 
 
Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik møtte. Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand og 
kommunalsjef Frode Fossbakken møtte under deler av møtet. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 09.12.2021. 
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Møtet ble streamet og direktesendt. Publiseres på kommunens hjemmeside. 
 
 
Kl 08.30 – 08.45 Presentasjon: Øyer-Tretten frivilligsentral v/daglig leder Mona S 
Svegården.  
Presentasjonen legges ved protokollen. 
 
Kl 09.00 – 10.30 «Ny» kommunelov v/Trond Lesjø, KS. 
 
Presentasjon av arbeidet med nytt delegeringsreglement v/ordfører Jon Halvor 
Midtmageli. 
Presentasjonen legges ved protokollen. 
 
Folkeavstemning om deling av Innlandet – valgstyrets vedtak 18.01.2022 om samarbeid 
med kommunene v/valgansvarlig Laila Odden. 
 
 
Orienteringer: 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

- VM i snøsport for parautøvere 12. januar til 23. januar 2022 
- Øyer kommunes håndtering av Covid-19-situasjonen i julen 2021 
- KDP Øyer Sør 

Kommunalsjef Frode Fossbakken om Covid-19: 
- Dialog med næringslivet 
- Vaksinasjon 
- Smittesituasjon  
- Utdeling av hurtigtester 

Varaordfører Nisveta Tiro: 
- Status og fremdrift E6 

 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Skriftlig spørsmål til vedtak i sak 103/21- MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988-BYGGET 
BAKKETUN BOFELLESSKAP i kommunestyret 09.12.2021. 
Svar på skriftlig spørsmål til ordfører fra Brit. K. Lundgård til kommunestyremøte den 
27.01.22:  
Representanten skriver at hun i etterkant av vedtaket er blitt kjent med at den faste 
nattevakten skal fjernes. Jeg viser til saksframlegget hvor det går det frem at investeringene 
skal spares inn ved å fjerne den faste nattevakten. Dette står både i saksframleggets avsnitt 
6. og avsnitt 9.  Jeg vil også understreke at vedtaket i kommunestyret om å foreta 
investeringen ble gjort enstemmig så sent som i desember 2021. Jeg vil også minne om at 
selve investeringen ble vedtatt av kommunestyret i budsjettet for 2020.  
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Når det gjelder tryggheten for beboere på Bakketun, vil jeg også referer til saksframlegget 
der det står at Hjemmetjenesten har sammen med nattevaktsteamet vurdert risikoen ved å 
erstatte den faste nattevaktstillingen. De sier at de forskriftsmessige forholdene er ivaretatt, 
og at beboernes helsetilstand vurderes fortløpende. Det er utført en ROS-analyse som 
konkluderer med at tiltaket vil gi beboerne tilfredsstillende trygghet.  Dersom det oppstår 
individuelle behov, løses dette for den enkelte ved bruk av vedtak om «fastvakt». Jeg har full 
tillit de vurderinger kommunedirektør, hjemmetjenesten og nattevaktteamet har gjort i 
saken. Det vil fortsatt være nattevakt tilgjengelig på Bakketun, både ved individuelle behov 
(vedtak) og ambulerende som en del av nattevakttjenesten i kommunen. 
Spørsmålet om Hvilke tiltak gjennomføres for å sikre tilfredsstillende trygghet for beboerne 
på Bakketun, før nattevaktene fjernes mener jeg derfor er besvart i saksframlegget. 
 
Utfordring til ordfører og kommunedirektør:  
Øyer Ap utfordrer ordfører og kommunedirektør å skaffe seg praktisk erfaring som 
nattevakt. Ved å delta sammen med nattevakten på Bakketun en natt før 
kommunestyremøtet i februar. I februarmøtet ber kommunestyret om kort orientering om 
hvordan det er å være nattevakt på Bakketun. 
 
Svar fra ordfører: 
For det første er det nyttig å skaffe seg kunnskap og erfaring om nye ting.  Jeg har all respekt 
for den jobben som nattevakten gjør. Det å delta en natt i nattevaktsteamet vil på langt nær 
ikke gi meg erfaring eller kunnskap om den jobben som gjøres. Jeg stoler fullt og helt på den 
jobben de gjør og de vurderingene nattevaktsteamet har gjort i denne saken.  
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/22 21/2976     
  TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 

33/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET 
VEGTRASE  

  

 
2/22 21/133     
  DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING 

OG TOALETTANLEGG  
  

 
3/22 20/3001     
  TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025    

 
4/22 21/1928     
  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022    

 
5/22 22/17     
  FRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM OG VALG AV NYTT 

VARAMEDLEM TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD  
  

 
6/22 21/39     
  SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - 

NYVALG  
SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 

  

 
7/22 22/85     
  HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE    

 
8/22 21/3359     
  KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG 

AVTALEFORHANDLINGER MM  
  

 
9/22 22/99     
  DISPONERING AV NÆRINGSFONDET    

 
10/22 21/1423     
  STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER    

 
11/22 21/3302     
  INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.01.2022 - HJELP TIL 

HUSSTANDER MED STRØMREGNING ØYER ARBEIDERPARTI 
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12/22 22/5     
  REFERATER - KST 27.01.2022    
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1/22   
TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ERLING JEVNE - GBNR 33/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PÅ GRUNN AV ENDRET VEGTRASE   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for 
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40 
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 33 bnr. 1, for 
etablering av tverrvegen mellom Kongsvegen og Gamlevegen, til en pris på 143,40 
kr/m2. Det aktuelle arealet er ca 4 da og grunnerverv gjøres opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
 
2/22   
DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG   
 
Formannskapets innstilling: 
Saken utsettes til budsjettbehandlingen i juni 2022. 
 
Behandling: 
Innspill til plassering av Dagsturhytta (Ungdomsrådet 05.10.2021): 
Ungdomsrådet synes Brånån er et godt alternativ for plassering. Hytta må i tilfelle plasseres 
nær utsiktspunktet på Brånån for å sikre best mulig utsikt, det er viktig at den er synlig fra 
Øyer sentrum. Solcelle- og toalettanlegg er ikke nødvendig. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt  
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til budsjettbehandlingen i juni 2022. 
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3/22   
TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031». 
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
3. Tilføyelse i planen i henhold til høringsinnspill fra Lisa Kramprud vedrørende 

bedehushistorien til pinsemenigheten. 

 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031». 
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
3. Tilføyelse i planen i henhold til høringsinnspill fra Lisa Kramprud vedrørende 

bedehushistorien til pinsemenigheten. 

 
4/22   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle 
familiegjenforeninger. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Punkt 2 Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
 
Avstemming: 
Punkt 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunestyre vedtar å bosette 12 flyktninger i 2022. I tillegg kommer 
eventuelle familiegjenforeninger. 

2. Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger. 
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5/22   
FRITAK FRA VERV SOM VARAMEDLEM OG VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL 
LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, fritas for sitt verv som varamedlem av 
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 

2. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien. 
 

3. Ny rekkefølge på varamedlemmene blir som følger: 
- Varamedlem nr. 1: Hege Rundsveen, Gausdal 
- Varamedlem nr. 2: Håvard Granskogen, Øyer 
- Varamedlem nr. 3: Anita Steinslien, Gausdal 

 
4. Vedtakets punkter 1-3 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer, Øyer 

og Gausdal også vedtar disse punktene.  

 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) reiste spørsmål om sin habilitet da hun som ansatt i Gausdal kommune har 
deltatt i utarbeidelse av felles saksfremlegg. Nisveta Tiro fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Liv Gun Bøe Gratzer, født 21.03.1959, fritas for sitt verv som varamedlem av 
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
 

2. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien. 
 

3. Ny rekkefølge på varamedlemmene blir som følger: 
- Varamedlem nr. 1: Hege Rundsveen, Gausdal 
- Varamedlem nr. 2: Håvard Granskogen, Øyer 
- Varamedlem nr. 3: Anita Steinslien, Gausdal 

 
4. Vedtakets punkter 1-3 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer, Øyer 

og Gausdal også vedtar disse punktene.  

Nisveta Tiro tiltrådte. 
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6/22   
SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG   
SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige grunner. 
 

2. Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 

 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Mona S Svegården (Sp) reiste spørsmål om sin habilitet som daglig leder i Øyer-Tretten 
frivilligsentral. Mona S Svegården fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres 
inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges forlengelse av permisjon fra sine politiske verv i Øyer 
kommune for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 av helsemessige grunner. 
 

2. Som nytt 1.varamedlem til tjenesteutvalget for Øyer AP/Øyer H for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt kommunalt varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Dag Norvald Hansen (Ap) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2022 – 31.12.2022 velges: Rune Moen (Ap) 

Mona S Svegården tiltrådte. 
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7/22   
HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det forventes at fylkestinget forholder seg til resultatet av den rådgivende 
folkeavstemmingen og følger flertallet. 
  

2. Kommunestyret ønsker å gi en klar tilbakemelding på at en digital folkeavstemning 
ekskluderer svært mange. Trolig spesielt mange eldre som ikke innehar kompetanse 
på dette området. Vi anser at dette er en diskriminerende ordning og ikke normale 
demokratiske spilleregler. Øyer kommune skal derfor legge til rette for at alle 
stemmeberettigede i kommunen skal få stemt. 

Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål om sin habilitet. Han har permisjon fra sin 
stilling som seksjonssjef i Innlandet fylkeskommune, og hans sjef er saksbehandler i høringen 
fra Innlandet fylkeskommune. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte. Ordfører Jon Halvor 
Midtmageli fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering fremmet varaordfører 
forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres som inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd; Utfallet i saken om en eventuell oppløsning av Innlandet vil få 
direkte betydning for ordfører med hensyn til arbeidssted. Det kan også være sannsynlig at 
det vil medføre en endring i hans stillings faglige innhold. Dette kvalifiserer til en endring som 
han vil merke i spesielt stor grad. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som politisk rådgiver for Sp-gruppa i 
fylkestinget. Marthe Lang-Ree fratrådte. På bakgrunn av kommunedirektørens vurdering 
fremmet varaordfører forslag om at Marthe Lang-Ree erklæres habil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-
Ree tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak fra deler av posisjonen: 
Høring: Eventuell oppdeling av Innlandet fylkeskommune – Høringssvar fra Øyer kommune 
Etter Øyer kommunestyre sin mening bør fylkestinget, som et folkevalgt organ,  
respektere utfallet av en folkeavstemning. En høring blant kommunene framstår derfor som  
unødvendig all den tid kommunestyrerepresentantene skal representere folk i sine 
kommuner, folk som nå får mulighet til å direkte si sin mening gjennom folkeavstemningen.  
 
Med dette prinsipielle standpunktet avklart vil likevel Øyer kommunestyre bemerke  
det følgende:  
 
- Øyer kommune ser med bekymring på at den geografisk store enheten Innlandet  
fører til et økt sentraliseringspress hvor områdene rundt Mjøsa vil vokse på bekostning  
av andre regioner i Hedmark og Oppland. Store enheter fører til sentralisering av makt, 
tjenester og folk. Sentralisering vil ramme utkantkommuner, og er en lite fremtidsrettet måte 
å organisere seg på. Dette bekreftes av fylkeskommunedirektøren i sitt høringsnotat at flere 
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avdelinger har fått tilbakemelding om at deres samarbeidspartnere opplever Innlandet 
fylkeskommune som mer fjern enn Hedmark og Oppland var og at det er krevende å følge 
opp 46 kommuner på ledelsesnivå. 
 
- Kommunestyret ser utfordringene med at det skal brukes penger på å gjenopprette en  
fylkesstruktur som ble endret for kun to år siden. Kostnaden ved å slå sammen har blitt  
estimert til ca. 90 millioner kroner, men av dette er ca. 45 millioner knyttet til IKT  
oppgraderinger som fylkeskommunen(e) vil nyte godt av uavhengig av fylkesstruktur.  
Kostnadene ved oppløsning er estimert til å være noe av det samme som ved  
sammenslåingen, altså 45 millioner kroner. En engangsutgift på 45 millioner er en  
liten pris å betale dersom flertallet mener man er tjent med en mer desentralisert  
fylkesstruktur. En framtidig mulig sentralisering i Innlandet vil koste oss dyrere.  
Innlandet fylkeskommune har et budsjett på 7 milliarder og regjeringen har varslet at  
de vil dekke oppløsningskostnadene. Kommunestyret mener de tungtveiende  
hensynene som tilsier oppløsning forsvarer engangskostnaden.  
 
- Nærhet mellom folk og folkevalgte er avgjørende for å sikre gode løsninger på  
utfordringer og behov folk møter i hverdagene sine. En fylkeskommune som blir for  
fjern, og hvor de folkevalgte må ta stilling til saker i et for stort geografisk område vil  
føre til dårlige avgjørelser og en svekket tillit til de demokratiske folkevalgte organene  
våre. Fylkeskommuner som er nærmere folk og hvor de folkevalgte har mulighet til å  
ha relativt god oversikt over utfordringene de ulike regionene har, er et gode. Det er  
ikke tilfellet i Innlandet i dag.  
 
- Innlandet var en uønsket konstruksjon. Begge de tidligere fylkestingene i Hedmark og  
Oppland stemte mot sammenslåing, men den forrige regjeringen valgte å slå sammen  
fylkene med tvang. Det er en uheldig utvikling dersom staten i stadig større grad skal  
trosse folkets representanters mening og tvangsgjennomføre strukturreformer uten  
demokratisk forankring, uten at det legges opp til muligheter for endringer. Det er  
derfor et gledelig demokratisk signal den nye regjeringen sender ved å åpne for en  
tilbakeføring til den tidligere strukturen.  
 
 
Øyer kommunestyre mener på bakgrunn av høringssvaret at alternativet med to 
fylkeskommuner er til det beste for alle innbyggere og ønsker å reetablere Hedmark og 
Oppland fylkeskommune. Samtidig vil vi uansett oppfordre fylkestinget til å respektere 
flertallet i den forestående folkeavstemningen. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SV:  
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurdering og konklusjon, og anbefaler at 
Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess med søknad om oppdeling av 
Innlandet fylkeskommune. 
 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak fra Øyer SV:  
Punkt 2: Øyer kommunestyre vil uansett oppfordre fylkestinget til å respektere flertallet i den 
forestående folkeavstemningen. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling falt med 2 stemmer (2 Ap - Hilde M Strangstadstuen, Rune Moen) 
mot 18 stemmer (9 Sp, 2 SV, 2 H, 5 Ap – Brit K Lundgård, Lisa Kramprud, Inger Synnøve Bratt, 
Erling Broen, Arne Skogli). 
 
Alternativ avstemming mellom Øyer Sp sitt forslag og Øyer SV sitt forslag punkt 1 og punkt 2: 
Øyer Sp 10 stemmer (6 Sp – Laila J Skåden, Marthe Lang-Ree, Anne B Lie, Svein Løken, Ingrid 
Olaug Mork, Lars Høvren, 4 Ap – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt, Arne Skogli, Hilde M 
Strangstadstuen). 
Øyer SV 10 stemmer (3 Sp – Mona S Svegården, Randi Ø Sagheim, Steinar Grimsrud, 3 Ap – 
Lisa Kramprud, Erling Broen, Rune Moen, 2 H – Roar Øien, Anne Aronsveen, 2 SV – Nisveta 
Tiro, Niklas Aas Skovdahl).  
 
Øyer SV sitt forslag punkt 1 og punkt 2 ble vedtatt med varaordførerens dobbeltstemme. 
  
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurdering og konklusjon, og 
anbefaler at Innlandet fylkeskommune ikke setter i gang en prosess med søknad om 
oppdeling av Innlandet fylkeskommune. 

2. Øyer kommunestyre vil uansett oppfordre fylkestinget til å respektere flertallet i den 
forestående folkeavstemningen. 

Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
Hilde M Strangstadstuen fratrådte etter innvilget permisjon. 
 
 
8/22   
KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG 
AVTALEFORHANDLINGER MM   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til innspill på KS sine seks 
spørsmål i årets debatthefte «På samme lag».  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til innspill på KS sine seks 
spørsmål i årets debatthefte «På samme lag».  
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9/22   
DISPONERING AV NÆRINGSFONDET   
 
Formannskapets innstilling: 
Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:  
«Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene for 
næringsfondet.» 
 
Retningslinjene for næringsfondet punkt 5 første punkt endres til: 
«Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring 
over offentlige budsjett. 
Formannskapet kan i forbindelse med ekstraordinære tiltak tildele støtte selv om det er gitt 
betydelig støtte over offentlige budsjetter».  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Retningslinjene for næringsfondet tilføres et nytt punkt:  
«Formannskapet kan i spesielle og uforutsette situasjoner tilsidesette retningslinjene for 
næringsfondet.» 
 
Retningslinjene for næringsfondet punkt 5 første punkt endres til: 
«Næringsfondet skal ikke støtte tiltak eller virksomheter som mottar en betydelig overføring 
over offentlige budsjett. 
Formannskapet kan i forbindelse med ekstraordinære tiltak tildele støtte selv om det er gitt 
betydelig støtte over offentlige budsjetter».  
 
 
10/22   
STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSK-sak 
74/21 på kr 600.000,- 

2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.  
3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra 

prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).  
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER. 
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot 

hovedleverandørene til prosjektet. 
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet. 
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2022 med status for 

prosjektet. 
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8. Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering, 
fremdriftsplan og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret. 

 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Arrangement AS. 
Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold 
til forvaltningsloven § 6, 1. ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Bevilgningen i dette vedtaket erstatter bevilgningen omtalt i FSK-sak 51/21 og FSK-sak 
74/21 på kr 600.000,- 

2. Det settes av kr 700.000,- til fase 3 av realiseringen av ENTRÉ ØYER.  
3. Midlene tas fra kommunalt næringsfond (kr 200.000,-) og gjenstående midler fra 

prosjektet SIRKULÆR MOBILITET/ ENTRÉ ØYER (kr 500.000,-).  
4. Midlene brukes til å delfinansiere fase 3 av ENTRÉ ØYER. 
5. Kr 625.000,- utbetales til Hafjell Arrangement AS som er avtalepart mot 

hovedleverandørene til prosjektet. 
6. Styringsgruppa for ENTRÉ ØYER utvides med 2 representanter fra næringslivet. 
7. Kommunedirektøren fremmer sak til formannskapet 15. februar 2022 med status for 

prosjektet. 
8. Styringsgruppa utarbeider prosjektplan herunder oversikt over organisering, 

fremdriftsplan og budsjett for videre arbeid, som legges frem for kommunestyret. 
 
Roar Øien tiltrådte. 
 
 
11/22   
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.01.2022 - HJELP TIL HUSSTANDER MED 
STRØMREGNING  ØYER ARBEIDERPARTI 
 
Interpellasjon til kommunestyremøte 27.01.2022 
 
Fra Øyer Arbeiderparti 
 
En håndsrekning- fornyet interpellasjon 
Vi viser til vår interpellasjon til kommunestyret før jul som ikke ble behandlet da fristen for å 
fremme interpellasjonen ikke var overholdt. Vi fremmer derfor en ny interpellasjon med 
samme tema, men med revidert ordlyd.  
 
Interpellasjon til Øyer kommunestyre fra Øyer Arbeiderparti.  
Vår bekymring for rekordhøye strømpriser har ikke blitt mindre, den har økt etter at det 
statlige tilskuddet er klart. Støtten var mindre enn forventet og det er mange som fortsatt 
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ikke vet hvordan de skal betale den regninga som er kommet og de andre som kommer 
denne vinteren.  
 
Strømprisene er fortsatt sjokkerende høye over tid og mange sliter med å betale de 
regningene som kommer. Vi er fortsatt av den oppfatning at kommunen som eier 30% av 
Gudbrandsdal Energi skal stille opp og gi en håndsrekning til de som sliter.   
Vi er opptatt av folk skal slippe å fryse og ha råd til å bruke strøm til oppvarming, matlaging, 
vasking av klær, ta seg en dusj og få gjort sine daglige oppgaver uten å ha en klump i magen 
for hvordan de skal få betalt strømregninga.  
 
Etter våre opplysninger er det 2 286 fastboende husholdninger i Øyer kommune. Mange av 
disse husstandene klarer fint de regningene som kommer, men mange gjør ikke det. Vi er 
bekymret da vi vet at det er svært mange barn i Øyer som lever i lavinntektsfamilier, 
ekstraordinære strømutgifter forverrer deres situasjon. Vi foreslår at kommunen yter et 
tilskudd på kr. 3 000,- pr. fastboende husstand som et engangstilskudd etter søknad. Det 
etableres en enkel søknadsprosedyre og de som søker får. Dette vil være en kjærkommen 
hjelp for mange. Vi legger til grunn at tilskuddet utbetales så snart som mulig.  
 
Hvis alle husstander søker og får, vil tiltaket koste Øyer kommune kr. 6.858.000 kroner. Vi 
tror ikke det blir så mye, men forslår at tiltaket dekkes av kommunens disposisjonsfond. 
 
Øyer 19.01.2021 
Brit K Lundgård 
 
 
Behandling: 
Skriftlig svar fra ordfører ble delt ut i møtet. 
 
Svar på interpellasjon fra Øyer Arbeiderparti til ordfører i kommunestyremøtet den 27. 
januar 2022  
Ordfører har fått en interpellasjon fra Øyer Arbeiderparti angående strømstøtte i forbindelse 
med de høye strømprisene denne vinteren. Øyer Arbeiderparti mener kommunen skal etter 
søknad utbetale 3000,- pr. husstand. Alle som søker skal få støtte og dersom alle fastboende 
husstander søker vil dette koste kommunen 6.858.000,- Tiltaket skal dekkes av 
disposisjonsfondet. 
Det argumenteres med at Øyer kommune eier 30% av kraftselskapet Gudbrandsdal Energi AS 
og at kommunen derfor må stille opp med en håndsrekning.  
 
Ordfører legget til grunn følgende i sitt svar til Øyer Arbeiderparti.  
Som Øyer Arbeiderparti skriver, er det mange som uansett statlig ordning får problemer med 
å betale strømregningene i vinter. Ordfører deler Arbeiderpartiets bekymring og mener det 
er sterkt beklagelig, og et tydelig tegn på det forskjellssamfunnet vi var på full fart inn i 
Norge, bl.a. ved å la et internasjonalt marked bestemme prisen på strøm.  
 
Strømstøtteordninger 
For å bøte på situasjonen har Regjeringen etablert en «strømpakke» for å redusere den 
økonomiske belastningen hver enkelt husstand. Ordningen kom raskt og de fleste får hjelp 
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allerede nå på strømregninga for desember. Strømpakka er ytterligere forbedret f.o.m januar 
mnd. På grunn av at ordningen kom så raskt er ikke alle forhold avklart, må noen fortsatt 
vente.   
I tillegg til den nasjonale ordningen kan de som har et ekstra behov for økonomisk støtte i 
forbindelse med økte strømutgifter, søke NAV om økonomisk sosialhjelp. Stortinget har også 
bestemt at alle som får bostøtte i desember 2021 til februar 2022 skal få en ekstrautbetaling 
til strømutgifter i tillegg til ordinær bostøtte.  
 
Kommuneøkonomi 
Øyer kommune eier 30% av eierandelene i Gudbrandsdal Energi AS. Gudbrandsdal energi er 
et aksjeselskap og eiere gir dette oss er utbytte på ca. 7.000.000, - pr. år og er i henhold til 
vedtatte eierstyringsdokument vedtatt på generalforsamling. Disse pengene er i det nylig 
vedtatt budsjettet fordelt og brukt for å gi gode tjenester til våre innbyggere. I tillegg til 
utbytte, har Øyer kommune kraftinntekter (konsesjonskraft) fra Moksa kraftverk. I 2021 ble 
denne inntekten anslått til å bli på 500.000, -. Regnskapet viste en inntekt på 2.5 mill. og altså 
2 mill. over budsjett. Kommunen betaler også strøm og våre strømutgifter ble på 2.1 mill. 
mer enn budsjettert som gir et underskudd på 100.000, - 
 
Kommunens økonomiske situasjon bør være velkjent i Øyer Arbeiderpartiet. Vi har for stort 
overforbruk i 2021 og går in i 2022 med et ekstra søkelys på økonomien med bl.a prosjektet 
fornying og omstilling.  Kommunen har i tillegg en lånegjeld langt over snittet for norske 
kommunen og som gjør oss sårbare for renteøkninger. Som vi vet, har Norges Bank varslet 
renteøkninger i 2022.  
 
Arbeiderpartiet foreslår å bruke nær 7 mill. av disposisjonsfondet til foreslåtte strømordning. 
7 mill. vil være et stort «innhogg» i disposisjonsfondet og gjøre kommunen enda mere sårbar 
for bl.a. renteøkninger. Disposisjonsfondet er i utgangspunktet for lite til å gi tilfredsstillende 
trygghet for bl.a renteøkninger og på grunn av kommunens økonomiske situasjon, har vi har 
ikke lykkes med å overføre midler til disp. fondet som budsjettert det siste året.  
 
Konklusjon:  
Det er etablert ordninger for å redusere ekstra strømutgifter og NAV har ekstra ordninger til 
de som trenger det mest. Kommunen har en anstrengt økonomi og har ikke mulighet til å 
etablere en strømstøtteordning slik Øyer Arbeiderparti foreslår uten risiko for at det kan gå 
ut over øvrig tjenesteyting.   
 
Med dette som grunnlag mener ordføreren at kommune ikke kan etablere en 
strømstøtteordning slik Arbeiderpartiet foreslår.  
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12/22   
REFERATER - KST 27.01.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


