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Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Dessuten møtte leder for Økonomi Anne H. Jorde, controller Knut Arne Kårsten, leder for 
Kultur og fritid Frode Fossbakken, leder for Planavdelingen Bente Moringen og 
arealplanlegger Anita Lerfald. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista: 
Mari Botterud (H) opplyste at formannskapets innstilling manglet i saksprotokollen i KST-sak 
86/18. Dette rettes. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Protokollen fra kommunestyremøtet 30.08.2018: 
Ole Hageløkken (AP) påpekte at det var feil protokollføring i KST-sak 77/18 – Søknad om 
permisjon fra noen politiske verv Marthe Lang-Ree. Marthe Lang-Ree hadde under 
behandlingen ikke stilt spørsmål om sin habilitet i saken, og hadde ikke fratrådt før Ole 
Hageløkken hadde bedt om det. Dette rettes. 
Ellers ingen merknader til protokollen. 
 
 
Andre merknader: 
Notat fra saksutvalget for politisk organisering vil bli sendt til alle representantene i 
kommunestyret. 
 
Ordførerens korrespondanse med Halvor Torgersrud i GD i forbindelse med siste avisoppslag 
(28.09.2018) vil bli sendt til alle representantene i kommunestyret. 
 
Skriftlig svar på Øyer SV sine spørsmål i kommunestyret 30.08.2018 sendt til Nisveta Tiro 
26.09.2018 vil bli sendt til alle representantene i kommunestyret. 
 
 
Orienteringssaker: 
Statusrapport Sølvskottberget v/rådmann Ådne Bakke 
Oppsummering barnevernsløftet med KS 30.08.2018 – delt ut i møtet 
TV aksjonen 2018 – Gjennomføringsplan delt ut i møtet 
Stavsmartn 19.-21.oktober 2018 – Vaktliste delt ut i møtet, kommunestyrets representanter 
oppfordres til å sette seg opp på ledige vakter 
 
Ordfører redegjorde for behandlingen av SAK 76/ 18 Etablering av særskilt bo og omsorgsløsning på 
Sølvskottberget – Helsekonsekvensutredning, i kommunestyremøte 30.august 2018.  

Marthe Lang-Ree (SP) fremmet en tilleggssak fra Øyer SP, Øyer SV og Øyer Krf, som ikke var ført på 
sakslista. Etablering av særskilt bo- og omsorgsløsning på Sølvskottberget – 
Helsekonsekvensutredning. Ordfører ville ta opp til avstemming om forslaget skulle føres på sakslista. 
Marthe Lang- Ree ba om ordet, før avstemmingen ble gjennomført. Marthe Lang-Ree fikk ordet.  Sitat 
fra Web TV-overføringen fra kommunestyremøte 30.august, hun sa: «Ordfører ifølge 
kommuneloven § 11.3 så står det, en sak skal settes på sakslisten hvis minst en tredel av 
medlemmene krever det. Det trengs ikke å stemmes over ordfører. Takk.  

Ordfører som møteleder stolte på det som ble fremført og la til grunn av hennes 
lovfortolkning var korrekt, saken ble dermed ført på sakslista og tatt opp til 
realitetsbehandling. 
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 I ettertid viser det seg at det som ble fremført ikke stemmer med kommunelovens regler om 
saksbehandlingen i offentlige organer i kommuneloven kapittel 6 § 29-34. Saker som ikke står 
på innkallingen og som fremmes i møtet behandles etter reglene i § 34. 

§ 34 Endring av saksliste, 1.ledd, andre setning:   

Den kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 
1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.  

Saken ble ikke behandlet etter reglene i kommunelovens § 34. 

Saken vil ikke følges opp videre fra Ordførers side, utover at det vil bli pause i møtene 
fremover for å klargjøre om det som fremsettes av lovfortolkninger fra kommunestyrets 
talerstol, er korrekt.   

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

78/18 13/297     
  SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028    
 
79/18 18/1875     
  REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER 

KOMMUNE  
  

 
80/18 18/1996     
  ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018    
 
81/18 18/2063     
  BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS    
 
82/18 18/2045     
  SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING 

MAST VÅSJØEN  
  

 
83/18 18/2046     
  SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER    
 
84/18 18/2044     
  SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG 

GRANRUDVEGEN, BAKKEVEGEN – KORSEN  
  

 
85/18 18/2069     
  SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG 

NERMOSHÅGÅN, KORSEN – NERMO  
  

 
86/18 18/582     
  SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV 

SØKEPROSESS ØYER KOMMUNES ANDEL AV GARANTI FOR 
FINANSIERING AV VM SØKNAD 

  

 
87/18 18/2017     
  REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET 

INNLANDET HF (SIHF) OG KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND  
  

 
88/18 18/1164     
  EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN    
 
89/18 17/1987     
  SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6    



 
 

 Side 5 av 21

 
90/18 17/1987     
  SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6    
 
91/18 18/456     
  PLANID 201803 - ILSETERURA - FASTSETTING AV PLANPROGRAM    
 
92/18 18/2068     
  G/BNR 111/1 ØVRE GLOMSTAD, SØKNAD OM KONSESJON 

SØKER:JAN OLAV JOHNSGÅRD 
  

 
93/18 18/52     
  KULTURMINNEPLAN 2018 OPPSTARTSNOTAT FOR TEMAPLAN 

KULTURMINNER 2019 - 2023 
  

 
94/18 18/2099     
  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV  

MATHIAS LEDUM 
  

 
95/18 18/2117     
  REFERATER - KST 27.09.2018    
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78/18   
SLUTTBEHANDLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
 

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter: 

Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 

2. Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 
 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 
 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 
3. Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 
 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4. Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan  for sti- 
og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-
13. 

Behandling: 
Leder for Planavdelingen Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum orienterte 
om endringer i planen siden forrige høring i saken, og svarte på spørsmål. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte.  
 
Møtet satt. 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer Høyre: 
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«FORSLAG TIL ENDRING: 
Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14) 
 
Retningslinje a strykes. 
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være 
utbygd).» 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer AP: 
«FORSLAG TIL ENDRING: 
5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
      G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.2 Retningslinjer punkt c tas ut 
 
5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
      D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.4 Retningslinjer punkt D tas ut» 
 
I forslaget ble det oppdaget en feil: 5.2 Retningslinjer punkt c. Øyer AP ba om at dette ble 
rettet til: 
      5.2 Retningslinjer punkt B tas ut 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
«FORSLAG TIL ENDRING: 
Hytteområdet BF7 - Hunntjønnet øvre. Tas ut på grunn av hensynet til natur, landbruk og friluftsliv. 
 
5.1.2 Kårbolig.  
Punkt A endres til «Kårbolig skal fortrinnsvis plasseres på tunet» og retningslinjen i samme punkt om 
at det ikke skal tillates fradeling av kårbolig på gårdstun gjøres til en bestemmelse. 
 
5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad. 
 
5.1.4 Retningslinjenes bokstav a) og b). Settes som bestemmelse av samme grunn som over». 
Forslaget til endring i punkt 5.1.4 ble trukket av Øyer SP. 
 
 
VOTERING: 
Øyer Høyre sitt endringsforslag ble vedtatt med 16 stemmer ( 11 stemmer AP, 4 stemmer H og 1 
stemme KrF) mot  9 stemmer (8 stemmer SP og 1 stemme SV) 
 
 
Øyer AP sitt endringsforslag 5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)  mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 
 
Øyer AP sitt endringsforslag 5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
5.2 Retningslinjer punkt B tas ut 
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)  mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 
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Øyer AP sitt endringsforslag 5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)   mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 
 
Øyer AP sitt endringsforslag 5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
5.4 Retningslinjer punkt D tas ut  
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)  mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 
 
Øyer SP sitt endringsforslag Hytteområdet BF7 - Hunntjønnet øvre. Tas ut på grunn av hensynet til 
natur, landbruk og friluftsliv falt med 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 stemme SV og 1 stemme KrF) 
mot 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H) 
Øyer SP sitt endringsforslag  
5.1.2 Kårbolig.  
Punkt A endres til «Kårbolig skal fortrinnsvis plasseres på tunet» og retningslinjen i samme punkt om 
at det ikke skal tillates fradeling av kårbolig på gårdstun gjøres til en bestemmelse falt med 10 
stemmer ( 8 stemmer SP , 1 stemme SV og 1 stemme KrF)  mot 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 
stemmer H) 
 
Øyer SP sitt endringsforslag  
5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Etter innsigelse fra NVE fremmet ordføreren forslag om at Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må 
korrigeres til: 
«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere 
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan 
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt 
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20» 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Lisa Kramprud (AP) minnet om at registret skrivemåte er VÅLSJØEN (stadnavnet). 
 
Vedtak: 
 

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter: 

Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 
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Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 

2. Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 
 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 
 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 
3. Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 
 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4. Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan  for sti- 
og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-
13. 

Vedtatte endringer: 
Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14) 
Retningslinje a strykes. 
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være 
utbygd) 
 
5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
      G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.2 Retningslinjer punkt B tas ut 
 
5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
      D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.4 Retningslinjer punkt D tas ut» 
 
5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad 

Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må korrigeres til: 
«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere 
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan 
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt 
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20» 
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79/18   
REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune, 
med virkning fra og med 27.9.2018. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Øyer kommune, 
med virkning fra og med 27.9.2018. 
 
 
80/18   
ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-

reduksjon/ 
Inntektsøknin

g 

Utgiftsøknin
g /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3100 
Oppvekst 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemann-
ing 

barnehage 

  850 

13700 Kjøp 
fra andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

4440 
Bofellesskap 
og 
Miljøtjeneste
n 

2542 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemmeboend
e  

Ressurskreve
nde brukere 

  1 000 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg.) 

4450 Helse 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking 
fastlege-

tjenesten 

  1 000 

13501 Kjøp 
fra interkom-
munalt sam-

2000 
Fellesutgifter 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Personvern-
ombud 

  145 
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arbeid 
15100 
Avdrag 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Minimums-
avdrag 

  180 

14900 Reser-
verte 
bevilgninger 

2000 
Fellesutgifter 

1809 Diverse 
fellesutgifter 

Midler avsatt 
til lønns- og 

prisvekst 

1 400   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Økt ramme-
tilskudd 

300   

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 000   

16500 Annet 
avg.pliktig 
salg 

2010 
Tiltaksarbeid 

3210 
Konsesjonskraf
t 

Økte 
inntekter 

konsesjons-
kraft 

475   

        5 175 5 175 
 

3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 
006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved 
lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og 
økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger. 

 
Behandling: 
Leder for Økonomi Anne H. Jorde orienterte. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-

reduksjon/ 
Inntektsøknin

g 

Utgiftsøknin
g /Inntekts-
reduksjon 

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg) 

3100 
Oppvekst 

2011 
Kommunale 
barnehager 

Økt bemann-
ing 

barnehage 

  850 

13700 Kjøp 
fra andre 

4200 Familie-
tjenesten 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Ressurskrev-
ende brukere 

  2 000 

10100 Lønn 
(inkl. 

4440 
Bofellesskap 

2542 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Ressurskreve
nde brukere 

  1 000 
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sos.avg) og 
Miljøtjeneste
n 

hjemmeboend
e  

10100 Lønn 
(inkl. 
sos.avg.) 

4450 Helse 
og 
forebyggend
e tjeneste 

2411 
Legetjeneste 

Styrking 
fastlege-

tjenesten 

  1 000 

13501 Kjøp 
fra interkom-
munalt sam-
arbeid 

2000 
Fellesutgifter 

1201 
Administrativ 
ledelse 

Personvern-
ombud 

  145 

15100 
Avdrag 

9000 Skatt og 
finans 

8702 Lån Minimums-
avdrag 

  180 

14900 Reser-
verte 
bevilgninger 

2000 
Fellesutgifter 

1809 Diverse 
fellesutgifter 

Midler avsatt 
til lønns- og 

prisvekst 

1 400   

18000 
Ramme-
tilskudd 

9000 Skatt og 
finans 

8401 Statlige 
rammetilskudd  

Økt ramme-
tilskudd 

300   

18700 Skatt 
på inntekt og 
formue 

9000 Skatt og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteanslag 

3 000   

16500 Annet 
avg.pliktig 
salg 

2010 
Tiltaksarbeid 

3210 
Konsesjonskraf
t 

Økte 
inntekter 

konsesjons-
kraft 

475   

        5 175 5 175 
 

3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 
006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved 
lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og 
økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og 
avskrivninger. 

 
 
81/18   
BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedring 
av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedring 
av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva. 
 
 
82/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: DESTINAJONSUTVIKLING MAST VÅSJØEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling mast 
Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot 
budsjettramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.   
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som hytteeier på Våsjøen, leder av 
Våsjøen hyttegrend og leder i Øyer fjellstyre. Arne Finn Brekke fratrådte. 
 
Håvard Granskogen (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som medlem i Øyer fjellstyre. Håvard 
Granskogen fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Håvard Granskogen erklæres habil i henhold til 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Håvard 
Granskogen tiltrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Arne Finn Brekke erklæres inhabil i henhold til 
bestemmelsen i forvaltningslovens §6 annet ledd.  
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001204 Destinasjonsutvikling mast 
Våsjøen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 863 834, mot 
budsjettramme på kr 450 000. Det vil si en overskridelse på kr 413 834.   
 
Arne Finn Brekke tiltrådte.  
 
 
83/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: NYE ØYER LEGESENTER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot budsjettramme 
på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.   
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Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001208 Nye Øyer legesenter til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter på totalt kr 2 515 896, mot budsjettramme 
på kr 2 500 000. Det vil si et totalt merforbruk på kr 15 896.   
 
 
84/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG GRANRUDVEGEN, 
BAKKEVEGEN – KORSEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001157 Gang- og sykkelveg i 
Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte 
utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjettramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 
kr 52.500.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i denne og neste sak på sakslista. Han er 
daglig leder i Mosetertoppen Hafjell AS som har bidratt med  ca kr 5 mill i anleggsbidrag til 
Øyer kommune. Hans selskap Hafjell Invest AS eier 50% av Hafjell Maskin AS som utførte 
oppdraget for Øyer kommune og han er styremedlem i Hafjell Maskin AS.  
Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningslovens §6 
bokstav e i denne og neste sak på sakslista. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001157 Gang- og sykkelveg i 
Granrudvegen mellom Bakkevegen og Korsen til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte 
utgifter på totalt 2,54 mill kr, mot budsjettramme på 2,6 mill kr. Det vil si et mindreforbruk på 
kr 52.500.  
 
 
 
85/18   
SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKT: GANG- OG SYKKELVEG NERMOSHÅGÅN, KORSEN 
– NERMO   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001156 Gang- og sykkelveg i 
Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter 
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på totalt 14,92 mill kr, mot budsjettramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 
mill kr.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) er erklært inhabil i denne og foregående sak på sakslista. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekt 001156 Gang- og sykkelveg i 
Nermoshågån mellom Korsen og FV 361 til orientering. Sluttregnskapet viser påløpte utgifter 
på totalt 14,92 mill kr, mot budsjettramme på 14,4 mill kr. Det vil si en overskridelse på 0,52 
mill kr.  
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
86/18   
SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS  ØYER 
KOMMUNES ANDEL AV GARANTI FOR FINANSIERING AV VM SØKNAD 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune vedtar en garanti i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr. 74 250,-. 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
Behandling: 
Ordfører Brit K. Lundgård (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Hun er leder i arbeidsgruppa 
som har utarbeidet søknaden. Brit K. Lundgård fratrådte. Varaordfører Mari Botterud (H) 
tiltrådte som ordfører. 
Ordføreren fremmet forslag om at Brit K. Lundgård erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningslovens §6 bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar en garanti i søknadsprosessen mot Alpin VM på inntil  
kr. 74 250,-. 
 
Tilsagnet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond øremerket idrettsarrangement. 
 
Varaordfører Mari Botterud fratrådte som ordfører. Ordfører Brit K. Lundgård tiltrådte. 
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87/18   
REFORHANDLING AV AVTALEVERKET MELLOM SYKEHUSET INNLANDET HF (SIHF) OG 
KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND   
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet tar evaluerings- og innspillsprosessen angående avtaleverket mellom 
Sykehus Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om at de 
innspill som framkom i møtet tas med i den videre prosessen. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet tar evaluerings- og innspillsprosessen angående avtaleverket mellom 
Sykehus Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland til etterretning, og ber om at de 
innspill som framkom i møtet tas med i den videre prosessen. 
 
 
88/18   
EIDSIVA ENERGI AS - INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS sitt 

ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS sine vedtekter, når 
innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen 
planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til egenkapital 
i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover hovedstolen betales 
kontant til långiverne.  

 
2. Øyer kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 

ved innfrielsen av hele Øyer kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol 
på kr 10.675.867.   

 
3. Ordfører har fullmakt til å representere Øyer kommune i generalforsamlingen som skal 

behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for 
kapitalforhøyelsen på vegne av Øyer kommune.    

 
4. Øyer kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har 

virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.  
 

5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal 
innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser 
for Øyer kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for den foreslåtte innfrielse av Eidsiva Energi AS sitt 

ansvarlige lån, herunder tilknyttede endringer i Eidsiva Energi AS sine vedtekter, når 
innfrielsen blir behandlet i generalforsamlingen til Eidsiva Energi AS. Innfrielsen 
planlegges gjennomført ved at det ansvarlige lånets hovedstol konverteres til egenkapital 
i Eidsiva Energi AS ved kapitalforhøyelse og at lånets verdi utover hovedstolen betales 
kontant til långiverne.  

 
2. Øyer kommune beslutter å tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen nevnt i punkt 1 

ved innfrielsen av hele Øyer kommunes ansvarlige lån til Eidsiva Energi AS med hovedstol 
på kr 10.675.867.   

 
3. Ordfører har fullmakt til å representere Øyer kommune i generalforsamlingen som skal 

behandle innfrielsen av det ansvarlige lånet, herunder til å tegne seg for 
kapitalforhøyelsen på vegne av Øyer kommune.    

 
4. Øyer kommune godkjenner og signerer ny aksjonæravtale for Eidsiva Energi AS som har 

virkning fra ikrafttredelsen av ovennevnte kapitalforhøyelse.  
 

5. Ovennevnte beslutninger er betinget av at den bindende forhåndsuttalelsen som skal 
innhentes fra skattemyndighetene ikke har vesentlige andre skattemessige konsekvenser 
for Øyer kommune enn det som er skissert i saksframlegget med vedlegg. 

 
 
89/18   
SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6   
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger avkjøringstillatelse 
fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningslovens §6 
bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arealplanlegger Anita Lerfald Vedum orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Laila Skåden (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
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«Kommunestyret i Øyer vedtar ikke detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart 
datert 4.4.2018, bestemmelser datert 4.4.2018 med revideringer 8.8.2018 da hensynet til 
bestemmelser og retningslinjer fra Øyer Sør fra 2007 som i pkt. 1.6.2 sier at: 
Setergrender skal bevares som del av kulturlandskapet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom planutvalgets innstilling og Øyer SP sitt forslag ble 
planutvalgets innstilling vedtatt med 13 stemmer ( 9 stemmer AP og 4 stemmer H) mot 11 
stemmer (7 stemmer SP, 1 stemme SV, 1 stemme KrF og 2 stemmer AP) med 24 
representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger avkjøringstillatelse 
fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
90/18   
SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningslovens §6 
bokstav e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
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91/18   
PLANID 201803 - ILSETERURA - FASTSETTING AV PLANPROGRAM   
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Ilseterura, datert 23.8.2018, da planområdet allerede er regulert og 
det anses som fortetting. 
 
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 Ilseterura, datert 23.8.2018, da planområdet allerede er regulert og 
det anses som fortetting. 
 
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. 
 
 
92/18   
G/BNR 111/1 ØVRE GLOMSTAD, SØKNAD OM KONSESJON   
SØKER:JAN OLAV JOHNSGÅRD 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 innvilges søknad fra Jan Olav 
Johnsgård om konsesjon på Øvre Glomstad g/bnr 111/1 i Øyer slik at dette blir lagt 
som tilleggsareal til Systuen Johnsgard g/bnr  110/1. Konsesjon omfatter også g/bnr 
195/1 i Ringebu kommune.  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at Jan Olav Johnsgård bebor en av 
eiendommene g/bnr 110/1 eller 111/1 i minimum fem år fra tidspunkt for overtagelse 
av Øvre Glomstad.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak påklages. Det er Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Håvard Granskogen (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Håvard Granskogen fratrådte.  
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningslovens §6 
annet ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 innvilges søknad fra Jan Olav 
Johnsgård om konsesjon på Øvre Glomstad g/bnr 111/1 i Øyer slik at dette blir lagt 
som tilleggsareal til Systuen Johnsgard g/bnr  110/1. Konsesjon omfatter også g/bnr 
195/1 i Ringebu kommune.  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at Jan Olav Johnsgård bebor en av 
eiendommene g/bnr 110/1 eller 111/1 i minimum fem år fra tidspunkt for overtagelse 
av Øvre Glomstad.  

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak påklages. Det er Fylkesmannen i Oppland som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
93/18   
KULTURMINNEPLAN 2018  OPPSTARTSNOTAT FOR TEMAPLAN KULTURMINNER 2019 - 
2023 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for 
høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
 
Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; ………………………….. 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag til representant i arbeidsgruppen: 
«Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; Lisa Kramprud» 
 
Marthe Lang-Ree fremmet følgende forslag: 
«Øyer kommune utsetter oppstart av utarbeidelse for temaplanen for kulturminner i Øyer 
2019-2023». 
 
Marthe Lang-Rees forslag falt med 16 (11 stemmer AP, 3 stemmer H og 2 stemmer SP) mot 9 
stemmer (6 stemmer SP,1 stemme H, 1 stemme KrF og 1 stemme SV). 
 
Formannskapets innstilling med Arne Finn Brekkes forslag til representant til arbeidsgruppa 
ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for 
høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist. 
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Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; Lisa Kramprud 
 
 
94/18   
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV  MATHIAS LEDUM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Mathias Ledum innvilges fritak fra sitt politiske verv som 2.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti fra 28.09.2018 og ut inneværende valgperiode. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Mathias Ledum innvilges fritak fra sitt politiske verv som 2.vararepresentant i 
kommunestyret for Øyer Senterparti fra 28.09.2018 og ut inneværende valgperiode. 
 
 
95/18   
REFERATER - KST 27.09.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 


