
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Digitalt møte via Teams     
Møtedato: 28.01.2021 Tid: 18:30 - 23:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
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  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  

 
Opptak av møtet vil bli publisert i etterkant av møtet på kommunes hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte som stedfortreder for kommunedirektør 
Ådne Bakke. Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte. Formannskapssekretær Laila Odden 
førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordfører informerte om at kommunedirektør Ådne Bakke har formidlet ønske om å fratre sin 
stilling 30.04.2021 grunnet alder. På bakgrunn av dette fremmet ordfører forslag om å legge 
frem to saker til behandling: 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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Sak 18/21 – OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER – AVTALE MELLOM ØYER 
KOMMUNE OG KOMMUNEDIREKTØR OM FRATREDEN (saken er unntatt offentligheten). 
Sak 19/21 – OPPRETTELSE AV ANSETTELSESUTVALG. 
På grunn av behandlingen av sak 4/21 – DELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS 
FULLMAKTER: REGULERINGSPLANARBEIDET E6 TRETTEN-FÅVANG INKL. ØYER-TUNNELEN 
fremmet ordfører forslag om å behandle sak 18/21 og sak 19/21 før sak 1/21. 
 
Ordfører fremmet forslag om å trekke sak 8/21 – GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, 
OPPMÅLING, SEKSJONERING – ÅRSBUDSJETT 2021 da saken må utredes ytterligere. 
 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 03.12.2020. 
 
 
Orienteringer: 

 Nye Veier v/prosjektleder Bjørn Åmdal: E6 Øyer – Otta  
Presentasjonen legges ved protokollen 

 Covid-19 – status vaksinering v/kommunalsjef Frode Fossbakken 
 
 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/21 20/4245     
  KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV 

PRIVATE VEGER  
  

 
2/21 21/219     
  NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET    

 
3/21 21/18     
  STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-

2031  
  

 
4/21 21/95     
  DELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS FULLMAKTER: 

REGULERINGSPLANARBEIDET E6 TRETTEN – FÅVANG INKL. ØYER-
TUNNELEN  

  

 
5/21 21/105     
  MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE    

 
6/21 21/96     
  IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE - ORIENTERINGSSAK    

 
7/21 21/91     
  SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: POLITISKE SIGNALER OM 

RAMMENE/OMFANGET AV ARBEIDET  
  

 
8/21 20/3468     
  GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - 

ÅRSBUDSJETT 2021  
Saken ble trukket 

  

 
9/21 21/53     
  ORIENTERING OM TOLÆRERMODELLEN    

 
10/21 19/212     
  UBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA    

 
11/21 21/39     
  SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG  

SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 
 

  



 
 

 Side 4 av 19

 
12/21 20/3468     
  PRESISERING AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 82/20 - 

SKILØYPETILSKUDD  
  

 
13/21 21/166     
  OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER - ØYER HELSEHUS    

 
14/21 21/212     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.09.2020    

 
15/21 21/226     
  REFERATER - KST 28.01.2021    

 
18/21 21/268 Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13 og Ofl §12    
  OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER - AVTALE MELLOM 

ØYER KOMMUNE OG KOMMUNEDIREKTØR OM FRATREDEN  
  

 
19/21 21/269    
  OPPRETTELSE AV ANSETTELSESUTVALG    
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1/21   
KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen som erstatning for den slitasje som 
offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne nå blir 
dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 

så langt det er fast bosetting langs vegen 
- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i 
Magelivegen. Ordfører fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) stilte spørsmål om sin habilitet som ektefelle til Steinar Lundgård som er 
deleier i Rugsveevegen. Brit K Lundgård fratrådte. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er kontaktperson for Skoglyvegen 
som mottar tilskudd og han er daglig leder i selskapet Mosætervegen. Stein Plukkerud 
fratrådte.  
 
Steinar Grimsrud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han mottar tilskudd til en privat 
gardsveg. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
Lars Høvren (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Han mottar tilskudd til en privat gardsveg. 
Lars Høvren fratrådte. 
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver til formannskapet 19.01.2020: 
«Kommunestyremedlemmer som er eier av TT- og/eller KK-vegen vil være direkte inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a. Habilitet angår kun punkt 1 i forslag til vedtak.  
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Spørsmålet blir således om kommunestyremedlemmer som eier private veger og får tilskudd 
fra kommunen er inhabile til å fastsette kriterier for tildeling av tilskudd og delegasjon. 
Habilitet vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
Det fremgår av saksfremlegget at det var 90 private veger som fikk tilskudd av kommunen i 
2020. Det kan være flere eiere av en veg, slik at antall eiere som mottar tilskudd er flere enn 
90. I veileder "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner" fremgår følgende på side 12:  
"At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt ikke 
føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold. For eksempel blir ikke et 
medlem av kommunestyret inhabil i skolesaker bare fordi vedkommende har barn i skolen." 
Skoleeksempelet i veilederen er av noe mer alminnelig karakter enn vår sak. Likevel gjelder 
kriteriene i vedtaket en større krets mennesker. Fastsettelse av generelle kriterier for tildeling 
av tilskudd gir kommunestyremedlemmene som eier privat veg en fordel/tap. Selv om det 
foreligger momenter som taler for og imot inhabilitet etter § 6 annet ledd, er det viktig at en 
habilitetsvurdering blir foretatt slik at det er åpenhet om forholdene.  
Konklusjon: Kommunedirektøren har kommet frem til at kommunestyremedlemmene ikke 
er inhabile til å behandle sak om fastsetting av kriterier om tildeling av tilskudd for private 
veger og delegasjon, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.   
 
På bakgrunn av habilitetsvurderingen fra kommunens juridiske rådgiver fremmet 
varaordfører kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli, Brit K 
Lundgård, Stein Plukkerud, Steinar Grimsrud og Lars Høvren erklæres habile i henhold til 
forvaltningsloven §6, 2.ledd. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 16 
representanter i kommunestyret. Jon Halvor Midtmageli tiltrådte som ordfører. Nisveta Tiro 
fratrådte som ordfører. Brit K Lundgård, Stein Plukkerud, Steinar Grimsrud og Lars Høvren 
tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Spørsmål: 
Angående spørsmål fra Stein Plukkerud (SP) om kommunen har avtaler om gratis kjøring på 
private veger: Kommunedirektøren har sjekket opp dette etter møtet: Vi betaler bom på alle 
veger vi kjører. 
 
 
Vedtak: 

1. Det ytes ikke lenger tilskudd til TT- og KK-vegen som erstatning for den slitasje som 
offentlig og privat trafikk som skal til Moksadammen påfører vegene da denne nå blir 
dekket gjennom bomavgift. Avtalen fra 17.10.94 avsluttes med virkning fra 1.1.2021. 

2. Følgende kriterier legges til grunn for kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 
veger fra 2021: 

-  Vegens lengde skal være minst 200 m 
- Det skal være fastboende oppsittere til vegen 
- Tilskuddet fordeles etter vegens lengde 
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- For veger som delvis er finansiert med bompenger, kan det ytes tilskudd tilsvarende 
så langt det er fast bosetting langs vegen 

- Tilskuddet fordeles årlig iht. kommunestyrets bevilgning 
- Etter første gangs registrering av private veger, fordeles tilskuddene årlig uten nye 

søknader 
3. Myndighet for tildeling av tilskudd til private veger delegeres til kommunedirektøren. 

 
 
2/21   
NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET   
 
Ordførers forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak uttalelsen til Helse Sør-Øst. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer stiller seg bak uttalelsen til Helse Sør-Øst. 
 
 
 
3/21   
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til offentlig ettersyn 

og sendes på høring. 
2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Forslag til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen legges ut til offentlig ettersyn 

og sendes på høring. 
2. Høringsfristen settes til 26. februar 2021. 
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4/21   
DELEGERING AV KOMMUNEDIREKTØRENS FULLMAKTER: REGULERINGSPLANARBEIDET E6 
TRETTEN – FÅVANG INKL. ØYER-TUNNELEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektør Ådne Bakke sine fullmakter til 
settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier ved tunellutløp 
nord. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte.  
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier. Ordfører 
fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
Etter habilitetsvurdering fra kommunes juridiske rådgiver fremmet varaordfører 
kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli og Randi Øverhaug 
Sagheim erklæres habile til å delta i behandlingen i denne saken. Kommunedirektørens 
forslag ble enstemmig vedtatt med 19 representanter i kommunestyret. Ordfører tiltrådte og 
varaordfører fratrådte. Randi Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
 
Ordføreren påpekte at perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 i formannskapets innstilling må 
endres til perioden 01.01.2021 – 30.04.2021 på bakgrunn av vedtaket i sak 18/21. 
 
Omforent forslag til protokolltilførsel: 
Kommunedirektøren har ikke hatt kontakt opp mot Lillehammer kommune i forbindelse med 
oppnevnelse av settekommunedirektør. Den kontakten er det ordfører som har hatt. 
 
Protokolltilførselen ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
Notatet internorganisering av planarbeidet E6 Øyer-Otta er vedlagt protokollen. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret delegerer kommunedirektør Ådne Bakke sine fullmakter til 
settekommunedirektør Lars Rudi i inntil 20% stilling for perioden 01.01.2021 – 30.04.2021 i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet E6 Tretten – Fåvang inkl. Øyer-tunnelen. 
 
Protokolltilførsel: 
Kommunedirektøren har ikke hatt kontakt opp mot Lillehammer kommune i forbindelse med 
oppnevnelse av settekommunedirektør. Den kontakten er det ordfører som har hatt. 
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5/21   
MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på 
Tingberg innen 1.mai 2021. 
 

2. Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune skal iverksette arbeidet med å miljøsertifisere kommunehuset på 
Tingberg innen 1.mai 2021. 
 

2. Det avsettes inntil kr 50.000,- til miljøkonsulent og eventuelt andre kostnader. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet. 

 
 
6/21   
IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE - ORIENTERINGSSAK   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 

Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) stilte spørsmål om sin habilitet. Bakgrunnen er kommunedirektørens 
innstilling punkt 3. Saken handler om hvorvidt kommunen skal rette en forespørsel til 
Gausdal og Lillehammer kommuner om deltagelse i arbeidet med evaluering av 
politikerløsningen. Nisveta Tiro er ansatt i Gausdal kommune ved politisk sekretariat. Saken 
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kommer opp som følge av misnøye blant politikerne i Øyer med dagens løsning, og hun 
jobber direkte i og med løsningen i sin jobb i Gausdal. Nisveta Tiro fratrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) sin habilitetsvurdering vedrørende habilitetsspørsmålet fra Nisveta Tiro i 
sak 6/21: 
«I formannskapet ble Nisveta Tiro erklært habil etter forslag fra Ordfører, mot en stemme 
som var min.  
I forkant av kommunestyremøte 28.januar ba jeg ordfører om å få lov å fremføre min 
begrunnelse for å stemme mot hans forslag i Formannskapet.  
Habilitetsvurdering i sak 6/21 
I sak 6/21 ba Nisveta Tiro om vurdering av sin habilitet da saken ble behandlet i 
Formannskapet og det ble konkludert med at Tiro var habil og kunne delta i behandlingen. 
Jeg stemte mot dette i Formannskapet og har deretter bedt Ordfører om å få fremføre min 
begrunnelse i dette spørsmålet i kommunestyret.  
Min begrunnelse knytter seg til Forvaltningsloven §6 annet ledd, inhabilitet etter en 
skjønnsmessig vurdering.  
Etter denne bestemmelsen kan en folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet».  
Særegent forhold. Øyer, Gausdal og Lillehammer har en felles interkommunal ordning for IKT 
gjennom IKOMM. Dette gjelder fellesløsninger for ansatte og folkevalgte. I saken om 
maskinvaren IPAD og programvaren First Agenda og egen e-post, er det kun i Øyer det 
er uttrykt misnøye med løsningen. Nisveta Tiro er folkevalgt i Øyer og ansatt i Gausdal 
kommune der hun jobber direkte med de løsningene som nå skal vurderes, dette at hun 
jobber direkte med løsningen i et interkommunalt samarbeid, er et særegent forhold for 
henne. Gjennom sin jobb har hun tilgang til informasjon og vurderinger som andre 
folkevalgte ikke har tilgang til og hun kan påvirke hvilke løsninger som brukes.  
«Særlig fordel, tap eller ulempe for henne selv» At hun og hennes jobb i Gausdal direkte kan 
påvirkes av de løsninger som Øyer nå utreder fordi de kan bryte med «fellesløsningene» som 
er innført og dermed påvirke hele det interkommunale samarbeidet på IKT vurderer jeg dette 
til å kunne medføre en direkte ulempe for henne og hennes jobb i Gausdal.  Den særlige 
ulempen kan være av både ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessige grunner.  
Og at dette særegne forholdet kan være «egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet». 
Det er ikke avgjørende om en selv vurderer at en er upartisk og ikke lar seg påvirke. Det er 
tilstrekkelig at omstendighetene i saken er egnet til å svekke tilliten. 
Min konklusjon: Nisveta Tiro erklæres inhabil i sak 6/21.» 
 
På bakgrunn av Brit K Lundgård sin konklusjon i habilitetsvurderingen vedrørende Nisveta 
Tiro sitt habilitetsspørsmål  fremmet ordføreren forslag om at Nisveta Tiro erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) følgende forslag: 
Forslag til navn i sak 6/21 fra Øyer SP og Øyer SV 
Laila J. Skåden og Niklas Aas Skovdahl 
Formannskapets innstilling. 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
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Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Tilleggsforslag fra Øyer Ap og Øyer Høyre til pkt. 2, se nytt pkt.2 a 
vårt forslag til vedtak blir da slik:  
1. 
Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft Office – 
lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram i mars.   
2.  

a) Det settes sammen en arbeidsgruppe som får som mandat å evaluere løsningene som tilbys 
de folkevalgte og foreslå eventuelle alternative løsninger. Dette gjelder maskinvaren IPAD 
og programvaren for møtegjennomføring First Agenda i tillegg til e-postløsningen. 
Arbeidsgruppen skal og vurdere om det kan være mulig å få en løsning til direkte søk på 
politiske vedtak fra kommunens nettside uten å måtte vite dato for møtet.   

b) Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet. (Denne teksten er fra innstillingen 
fra Formannskapet) 

c) Disse medlemmene oppnevnes i arbeidsgruppen:  
     i. Posisjon 
     ii. Opposisjon: Gudbrand Sletten AP, vara Anne Aronsveen H 
     iii. Posisjon  

3.  
Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om deltagelse 
i arbeidet med evaluering av politikerløsningen.  
4.  
Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal inneholde 
forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringene. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med forslag til medlemmer i arbeidsgruppa ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Øyer AP og Øyer Høyre til nytt pkt.2 a falt med 11 stemmer (9 SP, 1 SV,  
1 AP-Gudbrand Sletten) mot 9 stemmer (6 AP, 2 H, 1 SP-Lars Høvren). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer: 
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Posisjon: Laila Jonassen Skåden (SP) og Niklas Aas Skovdahl (SV) 
Opposisjon: Gudbrand Sletten (AP) – varamedlem Anne Aronsveen (H). 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 

 
 
7/21   
SENTRUMSUTVIKLING/-FORSKJØNNELSE: POLITISKE SIGNALER OM RAMMENE/OMFANGET 
AV ARBEIDET   
 
Formannskapets innstilling: 
Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt til dette 
arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i Øyer. Hensikten skal være 
å kartlegge villighet til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille eventuelle 
grunnarealer til disposisjon.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det er et vedtatt ønske at man skal forsøke å få planlagt og gjennomført tiltak som 
forskjønner begge sentrumsområdene innenfor Øyer kommune. Som et forprosjekt til dette 
arbeidet ber formannskapet om at kommunedirektøren igangsetter en undersøkelse mot 
næringslivet og aktuelle grunneiere i sentrum både på Tretten og i Øyer. Hensikten skal være 
å kartlegge villighet til deltagelse både på finansieringssiden og ved å stille eventuelle 
grunnarealer til disposisjon.  
 
 
 
 
 
8/21   
GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021   
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. Saken fremmes for kommunestyret 28.01.2021. 
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Behandling: 
Saken trukket, se merknader til sakslista. 
 
 
Vedtak: 
Saken trukket. 
 
 
9/21   
ORIENTERING OM TOLÆRERMODELLEN   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar redegjørelsen knyttet til avvikling av tolærermodellen til orientering. 
Kommunestyret beklager at tolærermodellen er avviklet uten politisk behandling og til tross 
for vedtak om videreføring av modellen. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Laila Jonassen Skåden (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Laila Jonassen Skåden fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Laila Skåden erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven §6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Steinar Grimsrud 
(SP)). Mona S Svegården (SP) tiltrådte. 
 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand holdt en kort orientering. 
 
Brit K Lundgård fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer AP og Øyer H: 
Kommunestyret ser alvorlig på at administrasjon avvikler en ordning som er vedtatt av 
kommunestyret. Kommunestyret forutsetter at administrasjon tar lærdom og heretter legger 
saker som gjelder endringer av vedtak i folkevalgte organer frem for folkevalgte organer til 
avgjørelse før endringen gjennomføres. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Øyer AP og Øyer H ble vedtatt med 13 stemmer (7 AP, 2 H, 4 SP-Stein 
Plukkerud, Randi Øverhaug Sagheim, Svein Løken, Mona S Svegården) mot 8 stemmer (2 SV, 6 
SP-Jon Halvor Midtmageli, Marthe Lang-Ree, Steinar Grimsrud, Anne Braastad Lie, Ingrid 
Olaug Mork, Lars Høvren). 
 
 
Vedtak: 
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Kommunestyret tar redegjørelsen knyttet til avvikling av tolærermodellen til orientering. 
Kommunestyret beklager at tolærermodellen er avviklet uten politisk behandling og til tross 
for vedtak om videreføring av modellen. 
 
Kommunestyret ser alvorlig på at administrasjon avvikler en ordning som er vedtatt av 
kommunestyret. Kommunestyret forutsetter at administrasjon tar lærdom og heretter legger 
saker som gjelder endringer av vedtak i folkevalgte organer frem for folkevalgte organer til 
avgjørelse før endringen gjennomføres. 
 
Laila Jonassen Skåden tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
 
10/21   
UBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som utbygger i andre selskaper. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S 
Svegården (SP) tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
Forslag til tilleggspunkt i vedtak fra Øyer Sp og Øyer SV sak 10/21 

 Kommunestyret setter sum i pkt. 3.2 c til kr 30.000 i henhold til utbyggingsprogram. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Plan- og miljøutvalgets forslag til sum (kr 20.000,-) i 
pkt.3.2.c og Øyer SP og Øyer SV sitt forslag om kr 30.000,- ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag 
enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
Kommunestyret setter sum i pkt. 3.2 c til kr 30.000 i henhold til utbyggingsprogram. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
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11/21   
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG   
SØKER: ELIN STRANGSTAD HAGEN 
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 
 

2. Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 
velges: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Rune Moen (AP) 
2.vara Zeljana Bojcic (AP) 
3.vara John Berge (H) 
4.vara Saeid Najafi (AP) 
 
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP) 
 
Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Dag Norvald Hansen (AP) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP) 

Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Elin Strangstad Hagen innvilges permisjon fra sine politiske verv i Øyer kommune for 
perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 av helsemessige grunner. 
 

2. Som vararepresentanter til Tjenesteutvalget for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 
velges: 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Rune Moen (AP) 
2.vara Zeljana Bojcic (AP) 
3.vara John Berge (H) 
4.vara Saeid Najafi (AP) 
 
Som ny kommunal varamedlem til Solvang skole for perioden  
01.01.2021 – 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP) 
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Som nytt styremedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021 
– 31.12.2021 velges: Dag Norvald Hansen (AP) 
Som nytt varamedlem til Stiftelsen Øyer-Tretten frivilligsentral for perioden 01.01.2021 
– 31.12.2021 velges: Rune Moen (AP) 

 
12/21   
PRESISERING AV KOMMUNESTYREVEDTAK I SAK 82/20 - SKILØYPETILSKUDD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret presiserer vedtak fattet i sak 82/20 pkt. 7.2 slik: 
Smedpersætra bevilges kr 3 096,- til løypekjøring 
Musdalssæter bevilges kr 21 805,- til løypekjøring 
Kr 175 099,- bevilges som tilskudd til løypemaskin med base på Holmsætra. 
 
Behandling: 
Habilitetsspørsmål: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som nestleder i styret i Øyer Turskiløyper 
SA. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres 
inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6,2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Mona S Svegården (SP) tiltrådte. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer (10 SP, 2 SV, 1 AP-Arne Skogli) mot 8 
stemmer (6 AP, 2 SV). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret presiserer vedtak fattet i sak 82/20 pkt. 7.2 slik: 
Smedpersætra bevilges kr 3 096,- til løypekjøring 
Musdalssæter bevilges kr 21 805,- til løypekjøring 
Kr 175 099,- bevilges som tilskudd til løypemaskin med base på Holmsætra. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
 
13/21   
OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER - ØYER HELSEHUS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret omdisponerer inntil 340.000 kr fra prosjekt nr 001313 til nytt prosjekt for 
oppgradering av 2 heiser på Øyer Helsehus. Oppgraderingen gjennomføres så raskt som 
mulig. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret omdisponerer inntil 340.000 kr fra prosjekt nr 001313 til nytt prosjekt for 
oppgradering av 2 heiser på Øyer Helsehus. Oppgraderingen gjennomføres så raskt som 
mulig. 
 
 
14/21   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.09.2020   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.09.2020 til 
orientering. 
 
Behandling: 
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (AP) holdt en kort orientering. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapportene om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.09.2020 til 
orientering. 
 
 
15/21   
REFERATER - KST 28.01.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Leder i Tjenesteutvalget Steinar Grimsrud (SP) orienterte om «Fremtidens helse- og 
omsorgtjenester: utredning Øyer kommune 2021». 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
18/21 Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13 og Ofl §12  
OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD GRUNNET ALDER - AVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG 
KOMMUNEDIREKTØR OM FRATREDEN   
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Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Arbeidsforholdet for kommunedirektør Ådne Bakke opphører 31.07.2021 grunnet 
alder.  

2. Kommunestyret godkjenner avtalen om faktisk fratreden 01.05.2021 og en 
kompensasjon på 10.000 kroner i lønnsøkning per måned gjeldende fra 01.01.2021 til 
30.04.2021 og et ikke pensjonsgivende engangstillegg på 20.000 kroner. 

Behandling: 
Møtet lukket under behandlingen. 
 
Omforent forslag: 
Arbeidsforholdet for kommunedirektør Ådne Bakke opphører 31.07.2021 grunnet alder. 
Etter eget ønske ønsker han å fratre 30.04.2021. 
 
Kommunestyret godkjenner avtalen om faktisk fratreden 30.04.2021 og en kompensasjon på 
10.000 kroner i lønnsøkning per måned gjeldende fra 01.01.2021 til 30.04.2021 og et ikke 
pensjonsgivende engangstillegg på 20.000 kroner. 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Arbeidsforholdet for kommunedirektør Ådne Bakke opphører 31.07.2021 grunnet alder. 
Etter eget ønske ønsker han å fratre 30.04.2021. 
 
Kommunestyret godkjenner avtalen om faktisk fratreden 30.04.2021 og en kompensasjon på 
10.000 kroner i lønnsøkning per måned gjeldende fra 01.01.2021 til 30.04.2021 og et ikke 
pensjonsgivende engangstillegg på 20.000 kroner. 
 
 
19/21   
OPPRETTELSE AV ANSETTELSESUTVALG   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg for tilsetting av ny kommunedirektør bestående av:  
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.  

2. Ansattes fagorganisasjoner deltar i prosessen med to representanter, og i tråd med 
hovedavtalens bestemmelser.  

3. Det kan benyttes rekrutteringsbyrå. 
4. Det legges fram egen bevilgningssak dersom det oppstår kostnader til 

rekrutteringsbyrå. 

 
Behandling: 
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Ordføreren påpekte at pkt.4 må rettes til: Det legges fram egen bevilgningssak dersom det 
oppstår kostnader til rekrutteringsprosessen. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg for tilsetting av ny kommunedirektør bestående 
av:  
Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.  

2. Ansattes fagorganisasjoner deltar i prosessen med to representanter, og i tråd med 
hovedavtalens bestemmelser.  

3. Det kan benyttes rekrutteringsbyrå. 
4. Det legges fram egen bevilgningssak dersom det oppstår kostnader til 

rekrutteringsprosessen. 

 
 
 


