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Ordføreren ba om at sak 113/22 behandles før sakene 110/22, 111/22 og 112/22.  Dette på 
bakgrunn av at det er kommet inn en uttalelse til høring/offentlig ettersyn av 
utbyggingsavtale for Haugan vest 2. Uttalelsen er fra grunneier og utvikler av området. 
Uttalelsen er oversendt representantene 26.10. Det følger av saksframlegget at merknader 
kunne medføre at kommunedirektøren ønsker å foreslå endringer i sin innstilling på 
bakgrunn av merknad. 
 
Utbygger ber om at det inntas en tilleggstekst i pkt. 5 hva gjelder når Øyer kommune skal 
overta ferdigstilt VA-anlegg. 
 
Teksten som foreslås tatt inn som et første ledd til pkt. 5 er: 
«Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer kommune. Ved trinnvis 
utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune umiddelbart etter 
fullføring.» 
 
Utbyggers begrunnelse for forslaget er: «Man mister muligheten for oppjustering for den 
perioden som går fra fullføring av VA-anlegget og frem til kommunen overtar drifts- og 
vedlikeholdsansvaret for anlegget. Normalt er ikke dette noe problem all den tid man kan 
argumentere for at VA-anlegget ikke er fullført før kommunen har hatt 
overtakelsesforretning og skrevet under protokoll om at VA-anlegget er i samsvar med 
kommunale normer. Det er likevel grunn til å ha fokus på dette.» 
 
Kommunedirektøren finner at presiseringen kan inntas i avtalen, og anbefaler at dette gjøres 
for alle de utbyggingsavtaler som inngås i kveldens kommunestyre, og innarbeides i 
kommende avtaleforslag for fremtidige utbyggingsavtaler. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 07.10.2022. 
 
 
En tilhører til kommunestyret delte ut dokumenter til kommunestyrets medlemmer på eget 
initiativ. Varaordfører Nisveta Tiro bemerket at kommunestyret behandler saker politisk etter 
kommunedirektørens vurdering. Kommunedirektøren samlet inn den utleverte 
dokumentasjonen. Kommunedirektøren leverte tilbake dokumentasjonen på anmodning av 
tilhører. 
 
 
Opptak av møtet ble direktesendt og vil bli publisert på kommunens hjemmeside. 
 
 
Orientering: 
Kl 18.30 – Tretten sangkor v/Bernt Harjo og Runar Granskogen 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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107/22   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2022   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling punkt 3, 4 og 5 ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 
stemmer (7 Ap, 2 H). 
Formannskapets innstilling punkt 6,7,8 og 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
 



 
  

 Side 7 av 20 

 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer som kommunedirektøren 

innarbeider i kommunens økonomisystem:  
a. Økt skatteanslag på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert nasjonalbudsjett 
b. Redusert rammetilskudd på 5,2 millioner kroner i henhold til revidert 

nasjonalbudsjett 
c. Økt rammetilskudd på 2,5 million kroner som gjelder vertskommunetilskudd 

akuttmottak. Midlene tilføres tjenesteenheter med utgifter til mottaket.  
3. Kommunestyret vedtar ut fra framlagte prognoser å avsette 4,8 millioner av årets 

integreringstilskudd til ubundet driftsfond (flyktningefond).  
4. Kommunestyret vedtar å avsette årets premieavvik pensjon, som fratrukket tidligere 

års premieavvik utgjør 2,1 million kroner, til ubundet driftsfond (pensjonsfond).  
5. Kommunestyret vedtar å avsette bevilgede midler i årsbudsjett 2022 på kr 760 000 til 

ubundet driftsfond (bredbåndsfond). 
6. Kommunestyret vedtar omdisponering mellom følgende investeringsprosjekter:  

a. 001355 Øyer rådhus: mindreforbruk på kr 62 000 
b. 001327 ENØK-tiltak kommunale bygg: mindreforbruk kr 291 000 
c. 001303 Tingberg ventilasjon med kjøling: merforbruk kr 54 000 
d. 001326 Bakketun fasadeoppgradering: merforbruk kr 42 000 
e. 001330 Tretten kontorbygg utskifting vinduer: merforbruk kr 95 000 
f. 001356 Forprosjekt oppgradering svømmehall: merforbruk kr 100 000 
g. 001328 4G-nett heisalarmer: merforbruk kr 62 000 

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler til spesialpedagogiske tiltak i 
barnehage, avsatt under Fellesutgifter barnehage, slik;  

a. Kr 750 000 tilføres Mosjordet barnehage 
b. Kr 2 100 000 tilføres Vidarheim barnehage 

8. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler til lærlinger på inntil kr 
900 000, avsatt under Fellesutgifter, til de tjenesteenheter som har hatt utgifter til 
lærlingelønn i 2022. 

9. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond på kr 43 000 for å korrigere beløpet 
som kommunen skal utbetale til Hafjell Nasjonalanlegg i 2022.  

 
 
 
108/22   
FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - KOSTNADSOVERSLAG GANG- OG SYKKELVEG   
 
Formannskapets innstilling: 
For Øyer kommune er gjenoppbygging av Tretten Bru første prioritet innen samferdsel. 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en formell henvendelse til Innlandet 
Fylkeskommune om å utsette arbeidet med gang og sykkelveg fra Tjønnlykkja til Aurvoll skole 
langs FV 2556 til 2024. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
For Øyer kommune er gjenoppbygging av Tretten Bru første prioritet innen samferdsel. 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren gjøre en formell henvendelse til Innlandet 
Fylkeskommune om å utsette arbeidet med gang og sykkelveg fra Tjønnlykkja til Aurvoll skole 
langs FV 2556 til 2024. 
 
 
109/22   
STØTTEORDNING I FORBINDELSE MED BRUKOLLAPS   
 
Formannskapets innstilling: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps  
1.Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr. 
2.Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt 
tilskudd som blir prioritert: 

• Postadresse Tretten. 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
• For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis 

permittering av ansatte etter søknadsfrist. 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3.Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 
 
Behandling: 
Erling Broen (Ap) fremmet følgende forslag:  
Punkt 2 kulepunkt 3 "For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller 
delvis permittering av ansatte etter søknadsfrist" strykes. 
 
Brit K. Lundgård (Ap) fremmet følgende forslag:  
Nytt punkt 6: Kommer det penger fra Innlandet Fylkeskommune så skal tilsvarende beløp 
tilføres disposisjonsfondet.  
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Formannskapets innstilling til punkt 2 kulepunkt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling punkt 2 kulepunkt 3 og Erling 
Broens forslag punkt 2 kulepunkt 3 ble Erling Broens forslag vedtatt med 20 stemmer (10 Sp, 
7 Ap, 2 H, 1 SV – Nisveta Tiro) mot 1 stemme (SV-Niklas Aas Skovdahl). Kulepunkt 3 strykes. 
Formannskapets innstilling til punkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 
Brit K Lundgårds forslag til nytt punkt 6 falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 
Sp, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 
Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps  
1.Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på  
4 mill. kr. 
2.Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt 
tilskudd som blir prioritert: 

• Postadresse Tretten. 
• Minimum 30 % omsetningsfall i september og oktober 2022 sammenlignet med 

samme periode i 2021. 
• Negativt driftsresultat pr 31.10.22. 
• Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.  
• Resultatregnskap og balanse pr 31.12.2021 og pr 31.10.2022 som viser månedlige 
       perioder skal vedlegges søknaden. 
• Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
       tilbakebetale støtten i sin helhet. 

3.Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet. 
4. Søknader behandles av formannskapet 13. desember 2022. 
5. Søknadsfrist 15. november 2022. 
 
 
Sak 113/22 ble behandlet før sakene 110/22, 111/22 og 112/22 jf. merknad til sakslista. 
 
110/22   
UBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808)   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak (jf. merknad til sakslista): 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering. I tillegg inntas som et første ledd i pkt. 5 følgende 
tekst: «Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer kommune. Ved trinnvis 
utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune umiddelbart etter 
fullføring.» 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering. I tillegg inntas som et første ledd i pkt. 5 følgende 
tekst: «Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer kommune. Ved trinnvis 
utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune umiddelbart etter 
fullføring.» 
 
 
111/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201408 - DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR STORSTEINSLIA 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak (jf. merknad til sakslista): 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. I tillegg inntas som et første 
ledd i pkt. 5 følgende tekst: «Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer 
kommune. Ved trinnvis utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune 
umiddelbart etter fullføring.» 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. I tillegg inntas som et første 
ledd i pkt. 5 følgende tekst: «Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer 
kommune. Ved trinnvis utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune 
umiddelbart etter fullføring.» 
 
 
112/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201501 BJØRGESETRA 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak (jf. merknad til sakslista): 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. I tillegg inntas som et første 
ledd i pkt. 5 følgende tekst: «Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer 
kommune. Ved trinnvis utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune 
umiddelbart etter fullføring.» 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. I tillegg inntas som et første 
ledd i pkt. 5 følgende tekst: «Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer 
kommune. Ved trinnvis utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune 
umiddelbart etter fullføring.» 
 
 
113/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR HAUGAN VEST 2 - 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak (jf. merknad til sakslista): 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager med følgende tillegg som et 
nytt første ledd i pkt 5: 
«Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer kommune. Ved trinnvis 
utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune umiddelbart etter 
fullføring.» 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager med følgende tillegg som et 
nytt første ledd i pkt 5: 
«Etter fullføring skal VA-anlegget umiddelbart overdras til Øyer kommune. Ved trinnvis 
utbygging skal utbygger overdra hvert byggetrinn til Øyer kommune umiddelbart etter 
fullføring.» 
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114/22   
GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  SØKER: MOSETERTOPPEN 
HAFJELL AS 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen 
Hafjell AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han er daglig leder i 
utbyggingsselskapet Mosetertoppen Hafjell AS og følgelig part i saken. Stein Plukkerud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende rolle i flere selskaper 
som har betydelige prosjekter i området ved Mosetertoppen Hafjell AS. Roar Øien fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen 
Hafjell AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
 
 
115/22   
GBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM  SØKER: MOSETERTOPPEN 
HAFJELL AS 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han er daglig leder i 
utbyggingsselskapet Mosetertoppen Hafjell AS og følgelig part i saken. Stein Plukkerud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende rolle i flere selskaper 
som har betydelige prosjekter i området ved Mosetertoppen Hafjell AS. Roar Øien fratrådte. 
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Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Einar Moe (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han er i nær slekt med grunneier til g/bnr 
17/50. Einar Moe fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Einar Moe erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6b. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 18 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen 
Hafjell AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
 
Stein Plukkerud, Roar Øien og Einar Moe tiltrådte. 
 
 
116/22   
INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
 
Behandling: 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
 
 
117/22   
KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
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Behandling: 
Svein Løken (Sp) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene og 
manøvreringsreglementet for Moksavassdraget (inkl Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og 
Gopollen).  Det kreves vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste 
og høyeste reguleringshøyde i Våsjøen og mer kontinuerlig vannføring i øvre del av 
Goppollåa.  
 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene og 
manøvreringsreglementet for Moksavassdraget (inkl Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og 
Gopollen).  Det kreves vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste 
og høyeste reguleringshøyde i Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og Goppollen og mer 
kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollåa.  
 
Svein Løken (Sp) trakk endringsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV. 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer Ap/Øyer H sitt 
endringsforslag ble Øyer Ap/Øyer H sitt endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene og 
manøvreringsreglementet for Moksavassdraget (inkl Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og 
Gopollen).  Det kreves vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste 
og høyeste reguleringshøyde i Våsjøen, Grunnesvatnet, Djupen og Goppollen og mer 
kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollåa.  
 
 
118/22   
UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Alternativ 2: 
Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
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Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Behandling: 
Tilsynsansvarlig Yngvild J Bildøy Lillås orienterte om saken. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag til nytt vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret anser saken som prinsipiell og den handler om pålagte restriksjoner i 
forbindelse med bygging av lager for husdyrgjødsel. Kommunestyret ber om at saken blir 
behandlet på nytt i lys av at gjødsellager i de fleste tilfeller ligger i LNF-områder.  

Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 

Møtet satt. 

Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag om kommunedirektørens forslag Alternativ 1 fra  
Øyer Ap/Øyer H. 

Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag til nytt tilleggspunkt fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Kommunestyret anser slike saker som prinsipielle og handler om pålagte restriksjoner i 
forbindelse med bygging av lager for husdyrgjødsel. Kommunestyret ber om at slike saker blir 
behandlet i kommunestyret. 

Kommunedirektørens forslag Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til nytt tilleggspunkt ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) 
mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 

 

Vedtak: 
Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 
 
Kommunestyret anser slike saker som prinsipielle og handler om pålagte restriksjoner i 
forbindelse med bygging av lager for husdyrgjødsel. Kommunestyret ber om at slike saker blir 
behandlet i kommunestyret. 
 
 
119/22   
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
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1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer  
(7 Ap, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen 
 
 
120/22   
REDUKSJON NATT-TEAM   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
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3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 
omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
 
121/22   
HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VIA OVERLEVERTE BILDER   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1.  Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite merforbruk 
for 2022.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å overlevere de kopierte bildene de har 
mottatt som inneholder personopplysninger, slik at de kan følges opp riktig ovenfor 
de det gjelder. Dokumentene overleveres til kommunestyret ved ordfører. 

 
Behandling: 
Ordførers presisering – siste setning punkt 2:  
Dokumentene overleveres til kommunen ved ordfører. 
 
Einar Moe (Sp) endringsforslag punkt 2 fra Øyer Sp/Øyer SV:  
Kommunestyret ber kontrollutvalget besørge de kopierte bildene, som kontrollutvalgets 
leder har mottatt, overlevert til kommunen ved ordfører slik at de kan følges opp riktig 
overfor de det gjelder.  
 
Kontrollutvalgets innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom kontrollutvalgets innstilling og Øyer Sp/Øyer SV sitt 
endringsforslag til punkt 2 ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1.  Kommunestyret tar saken til orientering og merker seg at kontrollutvalget ønsker å 
se nærmere på kommunens varslingsrutiner og at dette kan føre til et lite merforbruk 
for 2022.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget besørge de kopierte bildene, som 
kontrollutvalgets leder har mottatt, overlevert til kommunen ved ordfører slik at de 
kan følges opp riktig overfor de det gjelder.  

 
 
127/22 (erstatter sak 122/22)   
LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK OM INHABILITET - SAK 105/22  POLITIANMELDELSE AV 
TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV SENSITIVE OPPLYSNINGER 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtak 105/22 i kommunestyret den 29.09.22 om habilitet opprettholdes og saken sendes til 
Statsforvalteren i Innlandet for lovlighetskontroll jf. kommuneloven § 27-1.  
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Behandling: 
Sak 127/22 til kommunestyre 27/10 – presisering fra kommunedirektør: 
«Det vises til e-post fra leder av kontrollutvalget til kommunestyrerepresentantene datert 
26/10 22:47.  
Kommunedirektøren har ikke til hensikt å kommentere e-posten, men registrerer at det 
framsettes kraftige beskyldninger i flere retninger. 
I forbindelse med lovlighetskontroll av vedtak om inhabilitet så ønsker kommunedirektøren å 
komme med en presisering. 
I saksfremlegget står det:» I saksfremlegget fremgår det opplysninger om at 
kommunestyremedlem Erling Broen er i besittelse av flere dokumenter som han har sendt til 
andre.» 
Det som det vises til her er at Broen kom i besittelse av dokumenter som han ikke returnerte 
til kommunen, men videresendte til kontrollutvalgssekretariatet. I denne sammenhengen har 
vi vurdert det som å sende dokumenter til andre. Dette burde vært presisert i 
saksfremlegget». 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Erling Broen (Ap), Brit K Lundgård (Ap) og Steinar 
Grimsrud (Sp) erklæres inhabile i behandling av saken i henhold til forvaltningsloven § 6a jf. 
vedtak i kommunestyret 29.09.2022, sak 105/22. 
 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 14 stemmer (9 Sp, 2 SV,2 H, 1 Ap – Inger 
Synnøve Bratt) mot 4 stemmer (Ap – Dag Norvald Hansen, Arne Skogli, Gudbrand Sletten, Jon 
Magne Aspelund). 
 
 
Vedtak: 
Vedtak 105/22 i kommunestyret den 29.09.22 om habilitet opprettholdes og saken sendes til 
Statsforvalteren i Innlandet for lovlighetskontroll jf. kommuneloven § 27-1.  
 
Erling Broen, Brit K Lundgård og Steinar Grimsrud tiltrådte. 
 
 
123/22   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder Erling Broen orienterte.  
Merknader: 
KST-sak 64/20 Klimagassregnskap 2020: ber om at saken følges opp mer konkret. 
KST-sak 104/21 Trodal boligfelt: ber om sak til politisk behandling om muligheten for 
realisering av å bygge massefang-dam i Trobekken på en slik måte at den kan fungere som  
badedam. 
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Kontrollutvalgets innstillig ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering. 
 
 
124/22   
HØRINGSINNSPILL - REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE INNLANDET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar høringsinnspill til Regional plan for det inkluderende Innlandet, som 
kommunedirektøren sitt forslag. 
  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar høringsinnspill til Regional plan for det inkluderende Innlandet, som 
kommunedirektøren sitt forslag. 
 
 
125/22   
FRITAK POLITISKE VERV  ASTRID SKURENGSLIEN SVEGÅRDEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Som følge av at Astrid Skurengslien Svegården trer ut av sitt politiske verv ut valgperioden 
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 
 
Behandling: 
Mona Skurengslien Svegården (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som mor til søker. Mona 
Skurengslien Svegården fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Mona Skurengslien 
Svegården erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6b. Ordførerens forslag ble 
vedtatt med 19 stemmer mot 1 stemme (Nisveta Tiro, SV). 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Som følge av at Astrid Skurengslien Svegården trer ut av sitt politiske verv ut valgperioden 
2019 – 2023, rykker påfølgende varamedlemmer til kommunestyret for Øyer Senterparti en 
plass opp ut valgperioden 2019 – 2023. 
 
Mona Skurengslien Svegården tiltrådte. 
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126/22   
REFERATER - KST 27.10.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Status brukollaps Tretten bru: Ordfører og kommunedirektør orienterte og svarte på 
spørsmål  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


