
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 28.03.2019 Tid: 16:30 - 22:10 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli Forfall 
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic Forfall 
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli Forfall 
Medlem Stein Plukkerud Forfall 
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem Håkon Løken  
Varamedlem Per Nermo  
Varamedlem Ane Bræin Aas  
Varamedlem Anne Braastad Lie  
Varamedlem Rigmor Aarø Spiten  
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke og kommunalsjef Frode Fossbakken møtte. Formannskapssekretær 
Laila Odden førte protokollen. 
Arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte under sak 27/19. 
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Ingen merknader til innkallingen. 
 
Sakslista: 
Varaordfører Mari Botterud hadde meldt forfall. Ordfører fremmet forslag om å sette valg av 
settevaraordfører på dagsorden. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Ordfører 
fremmet forslag om å velge Arne Finn Brekke som settevaraordfører under møtet. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 21.02.2019. 
 
Arne Finn Brekke (AP) stilte spørsmål om oppfølging av spørsmål i KST-sak 8/19 Fastsettelse 
av planprogram REGPL 158A – Steinmyrhaugen. Rådmannen orienterte om 
saksbehandlingen/prosessen. 
 
 
Orienteringer: 
Kl 16.30 – 16.40: Gårdsregistrering v/grunnerverver Simen Steinsvoll Nye Veier AS. 
 
Kl. 16.40 – 17.15: Supplerende vern – innspill som berører store verneområder v/Vebjørn 
Knarrum og Kolbjørn Hoff, Fylkesmannen Innlandet. 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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27/19 15/1980     
  SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2    
 
28/19 19/506     
  G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG  

SØKER: PER IVAR NYSVEEN 
  

 
29/19 19/194     
  PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT    
 
30/19 17/1514     
  FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN    
 
31/19 18/46     
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32/19 19/47     
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33/19 19/166     
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34/19 19/192     
  RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER    
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40/19 19/556     
  EIDSIVA ENERGI AS - TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS    
 
41/19 19/469     
  SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL 

KOMMUNESTYRET - ARBEIDERPARTIET 2015-2019  
  

 
42/19 19/523     
  FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG    
 
43/19 19/551     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018    
 
44/19 19/552     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019    
 
45/19 19/568     
  REFERATER - KST 28.03.2018    
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27/19   
SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2   
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, 
med rådmannens forslag til endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
 
Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 25/19 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet 28.03.2019. 
 
Behandling: 
Ordfører ba Laila Skåden (SP) og rådmann Ådne Bakke om en kort oppfølging av saken etter 
påstander fremsatt i kommunestyremøtet 21.02.2019. 
 
Ordfører oppfordret alle til å opptre ryddig og troverdig i behandling av alle politiske saker. 
 
Per Nermo (H) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Per Nermo fratrådte. 
Anne Braastd Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Anne Braastad Lie 
fratrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Per Nermo erklæres inhabil til å delta i behandlingen av 
saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Anne Braastad Lie erklæres inhabil til å delta i 
behandlingen av saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6. 
 
Åse B Ryager (H) tiltrådte. 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende forslag til endring i Planbestemmelsene pkt 2.8 
«ordet lysløype strykes» 
 
Planutvalgets innstilling med Roar Øiens endringsforslag ble vedtatt med 19 stemmer (11 AP, 
4 H, 2 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 5 (5 SP) stemmer. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19, 
med rådmannens forslag til endring etter 2. gangs offentlig ettersyn. 
Planbestemmelsene pkt 2.8 ordet lysløype strykes. 
 
Per Nermo og Anne Braastad Lie tiltrådte. Åse B Ryager fratrådte. 
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28/19   
G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG   
SØKER: PER IVAR NYSVEEN 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Per Ivar Nysveen på 
erverv av skogteigen g/bnr 63/9 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Stensli g/bnr 53/9 
og 63/5 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 63/5 og 63/9 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Per Ivar Nysveen på 
erverv av skogteigen g/bnr 63/9 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Stensli g/bnr 53/9 
og 63/5 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 63/5 og 63/9 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
29/19   
PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
 
Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 10/19: 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 
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«Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering. Dette er en plan som er svært 
aktuell å få revidert, så snart som mulig. Revideringen er påkrevet ikke minst på bakgrunn av 
det som legges frem og skal behandles senere i kveld i sak 39/2019 Kommunale boliger – 
Prinsipiell sak: Nedsalg av porteføljen. Selv om boligplanen er utdatert, gjelder den inntil en 
ny er vedtatt. 
Digitaliseringsplan må inn i planstrategien. I sak 02/2017 ble en felles Digitaliseringsstrategi 
for Lillehammer, Øyer og Gausdal for perioden 2017-2020 godkjent. Strategien skulle følges 
opp med en digitaliseringsplan. Digitaliseringsplanen har ikke vært fremmet til politisk 
behandling, den er heller ikke av administrasjon foreslått å inngå i den planstrategien som nå 
er lagt. Digitaliseringen er en av de største driverne for omstilling og endring i offentlig sektor. 
Politikerne blir stykkevis og delt gitt informasjon om at digitalisering på tjenesteområdene 
pågår for fullt, og mener at det er på tide at digitaliseringsplanen kommer til politisk 
behandling». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) etterspør en revidering av beitebruksplan som grunnlag for 
Beredskapsplan for landbruket. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag fra Øyer SV: 
«Det nedsettes ad hoc utvalg for å få fortgang i arbeidet med klima og energiplan.  
Formannskapet gis fullmakt til å bestemme sammensetning og mandat til utvalget». 
 
Ordfører ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering» 
«Digitaliseringsplan må inn i planstrategien» 
«Revidering Kommuneplanens samfunnsdel flyttes til 2020» 
 
Øyer AP sitt forslag Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering ble enstemmig 
vedtatt. 
Øyer AP sitt forslag Digitaliseringsplan må inn i planstrategien ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SV sitt forslag om ad hoc falt med 14 stemmer (10 AP, 4 H) mot 11 stemmer (8 SP, 1 AP, 
1 SV, 1 KrF). 
Øyer AP sitt forslag Revidering Kommuneplanens samfunnsdel flyttes til 2020 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.  
Boligplan 2011-2015 må inn i planstrategien for revidering 
Digitaliseringsplan må inn i planstrategien 
Revidering Kommuneplanens samfunnsdel flyttes til 2020 
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30/19   
FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Øyer kommuneslutter seg i hovedtrekk til forslag til felles areal- og transportstrategi 
for Mjøsbyen. 

2. Øyer kommune støtter den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende 
forslag til strategier og prioriteringer og innholdet i handlingsprogrammet. 

3. Øyer kommune ber om at partene prioriterer handlingsplan/tiltak slik det framgår av 
saksutredningen. 

4. På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil 
påvirke framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og 
aktører til å arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk 
mulig. 

5. Øyer kommuneanbefaler en kritisk gjennomgang av planbehov og organisering, også 
slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at det bidrar til 
kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid med 
regional og kommunale planstrategier. 

6. Øyer kommune ber om at forhold Øyer kommune tar opp i sin kommentar, 
tydeliggjøres i dokumentet. 

7. Øyer kommune vil understreke nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler 
for gjennomføring av strategien. 

 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende Forslag til tillegg i høringsuttalelsen til «Felles areal- og 
transportstrategi Mjøsbyen, Øyer SP: 
«Finansieringen av et styrket tilbud for kollektivtilbud, sykkel, gange og vegtiltak i byene og 
tettstedene må i all hovedsak skje via statlige midler, og ikke finansieres i form av 
bompenger. Øyer kommune vil peke på at ytterligere bompenger vil skape en urimelig høy 
belastning for mange, fordi andre utbyggingsprosjekter i Mjøsregionen allerede gir trafikanter 
høye utgifter». 
 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: 
«i hovedtrekk strykes» 
Øyer SP sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt tillegg og endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune slutter seg til forslag til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. 
2. Øyer kommune støtter den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende 

forslag til strategier og prioriteringer og innholdet i handlingsprogrammet. 
3. Øyer kommune ber om at partene prioriterer handlingsplan/tiltak slik det framgår av 

saksutredningen. 
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4. På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil 
påvirke framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og 
aktører til å arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk 
mulig. 

5. Øyer kommune anbefaler en kritisk gjennomgang av planbehov og organisering, også 
slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at det bidrar til 
kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid med 
regional og kommunale planstrategier. 

6. Øyer kommune ber om at forhold Øyer kommune tar opp i sin kommentar, 
tydeliggjøres i dokumentet. 

7. Øyer kommune vil understreke nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler 
for gjennomføring av strategien. 

8. Finansieringen av et styrket tilbud for kollektivtilbud, sykkel, gange og vegtiltak i byene 
og tettstedene må i all hovedsak skje via statlige midler, og ikke finansieres i form av 
bompenger. Øyer kommune vil peke på at ytterligere bompenger vil skape en urimelig 
høy belastning for mange, fordi andre utbyggingsprosjekter i Mjøsregionen allerede 
gir trafikanter høye utgifter. 
 

 
31/19   
HELHETLIG ROS 2019  FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-ØYER 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
 
Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 15/19 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal 
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre 
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.  
 
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og 
handlingsplan for perioden 2020 – 2024. 
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32/19   
NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  

2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. 

3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som 
rådmennene spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa 
bidrar til planlegging av neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal 
utrede kost/nytte eventuelt demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi 
eventuelt utvider til nye samarbeid. 

 
Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 11/19 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort innledning om det omforente forslaget fra ordførerne til punkt 3. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
«Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre representanter i tillegg til rådmannen fra 
hver av kommunene. Gruppa skal innen kommunestyrene i juni utarbeide forslag til 
oppfølging av handlingsplanen for 2019, samt foreslå hvordan en skal jobbe videre med 
handlingsplanen i resten av planperioden, jfr. «Skisse til ny strategi for interkommunalt 
samarbeid».  Handlingsplanen forankres i hver kommune og rulleres årlig i forbindelse med 
felles formannskapskonferanse. Som politiske representanter fra Øyer kommune velges 
ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen». 
 
Steinar Grimsrud (SP) fremmet forslag om at Marthe Lang-Ree (SP) velges som representant 
fra opposisjonen. 
 
Formannskapets innstilling til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Grimsruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og 

Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.  
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2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år 
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles 
formannskapskonferanse. 

3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av tre representanter i tillegg til 
rådmannen fra hver av kommunene. Gruppa skal innen kommunestyrene i juni 
utarbeide forslag til oppfølging av handlingsplanen for 2019, samt foreslå hvordan en 
skal jobbe videre med handlingsplanen i resten av planperioden, jfr. «Skisse til ny 
strategi for interkommunalt samarbeid».  Handlingsplanen forankres i hver kommune 
og rulleres årlig i forbindelse med felles formannskapskonferanse. Som politiske 
representanter fra Øyer kommune velges ordfører Brit K Lundgård, varaordfører Mari 
Botterud og Marthe Lang-Ree fra opposisjonen. 

 
 
33/19   
INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
 
Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 17/19 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer AP: 
«Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et lokalt og levedyktig næringsliv, 
og for at små og mellomstore bedrifter er konkurransedyktige innenfor de rammer 
anskaffelsesregelverket tillater». 
 
Øyer AP sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt. 
Kommunestyret viser til strategien om å legge til rette for et lokalt og levedyktig næringsliv, 
og for at små og mellomstore bedrifter er konkurransedyktige innenfor de rammer 
anskaffelsesregelverket tillater 
 
 
34/19   
RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019. 
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2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 
av spillemidler. 

3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 18/19 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
Bjørner Killi (H) fremmet følgende forslag til endring i «Forslag til retningslinjer for 
forskottering av spillemidler datert 04.02.2019» fra Øyer Høyre: 
«Punkt 8, 9 og 10 strykes» 
«I punkt 3 strykes interkommunale anlegg og» 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til endring i «Forslag til retningslinjer for 
forskottering av spillemidler datert 04.02.2019» fra Øyer SV: 
«I punkt 4 strykes siste del av setningen og skal nærme seg tildeling av spillemidler» 
 
Øyer Høyre sitt endringsforslag til punkt 8, 9 og 10 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Høyre sitt endringsforslag i punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SV sitt endringsforslag i punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler med de endringer 

som ble vedtatt i kommunestyret 28.03.2019. 
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering 

av spillemidler. 
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler. 
 
 
35/19   
PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
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Vedtak i Kommunestyret den 21.02.2019 sak 14/19 
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring 

av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende 
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet 
skal utbetales til søker – NSF. 

2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene 
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer. 

3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til 
rette for grønne valg i arrangementet.  

4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.  
 
 
36/19   
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune går inn i et 3-årig forpliktende 

samarbeidsprosjekt med samarbeidskommunene, DPS Lillehammer og NAV om etablering 
av FACT-team.                                      

2. Lillehammer blir vertskommune for FACT-team. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale som underskrives av ordfører. 

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV.  

4. Det forutsettes delfinansiering av prosjektet med tilskudd fra Fylkesmannen som 
beskrevet i saksframlegget. 

5. Forutsetter budsjettmessig dekning innenfor bevilget helhetlig ramme i Budsjett 2019.» 
6. Rapportering av oppnådde resultater og økonomi gjennomføres halvårlig tilbake til 

kommunestyret. 
7. Revidert avtale om interkommunalt samarbeid i helseregion Sør- Gudbrandsdal til politisk 

behandling juni 2019. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune går inn i et 3-årig forpliktende 

samarbeidsprosjekt med samarbeidskommunene, DPS Lillehammer og NAV om etablering 
av FACT-team.                                      
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2. Lillehammer blir vertskommune for FACT-team. Kommunestyret godkjenner vedlagte 
tjenesteavtale som underskrives av ordfører. 

3. Det etableres en forpliktende samarbeids- og driftsavtale mellom deltakende kommuner, 
spesialisthelsetjenesten og NAV.  

4. Det forutsettes delfinansiering av prosjektet med tilskudd fra Fylkesmannen som 
beskrevet i saksframlegget. 

5. Forutsetter budsjettmessig dekning innenfor bevilget helhetlig ramme i Budsjett 2019.» 
6. Rapportering av oppnådde resultater og økonomi gjennomføres halvårlig tilbake til 

kommunestyret. 
7. Revidert avtale om interkommunalt samarbeid i helseregion Sør- Gudbrandsdal til politisk 

behandling juni 2019. 
 
 
37/19   
MÅL, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLINGEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar vedlagte dokument «Mål, prinsipper og retningslinjer for 
saksbehandlingen», datert 05.03.2019, til etterretning med følgende endringer: 

 Klart språk skal benyttes. Det er mottakeren som skal forstå. 
 Side 5 Punkt 6 – ordet relevant strykes. Setningen erstattes av :  

Skal synligjøre alternative løsningsforslag der disse finnes.  
 Alle forkortelser forklares slik som ESA, KL, PBL.  
 I kurante saker skal saksfremlegget i hovedsak ikke overstige 2-3 A4 sider.  

Sammendraget er viktig for politikernes muligheter til å skaffe seg overblikk og sette 
seg inn i saken.   

 Det innarbeides et punkt om Habilitet.  
En saksbehandler må selv ta spørsmålet  om sin habilitet opp med sin overordna.  

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar vedlagte dokument «Mål, prinsipper og retningslinjer for 
saksbehandlingen», datert 05.03.2019, til etterretning med følgende endringer: 

 Klart språk skal benyttes. Det er mottakeren som skal forstå. 
 Side 5 Punkt 6 – ordet relevant strykes. Setningen erstattes av :  

Skal synligjøre alternative løsningsforslag der disse finnes.  
 Alle forkortelser forklares slik som ESA, KL, PBL.  
 I kurante saker skal saksfremlegget i hovedsak ikke overstige 2-3 A4 sider.  

Sammendraget er viktig for politikernes muligheter til å skaffe seg overblikk og sette 
seg inn i saken.   

 Det innarbeides et punkt om Habilitet.  
En saksbehandler må selv ta spørsmålet  om sin habilitet opp med sin overordna.  
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38/19   
SALG AV AREALER PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Tomten på Tingberg industriområde selges til Hafjell Rampa AS til vedtatte priser inkl. 
indeksregulering, kroner 111,50 pr.m2. Arealet er ca 10,3 mål.  

2. Øyer kommune beholder eierskapet til vegen ned til den nye pumpestasjonen som er 
under etablering. Grunneierne har bruksrett til og vedlikeholdsplikt for vegen. 

3. Salget forutsetter forespeilet bruk av eiendommen. Eventuell annen bruk må 
godkjennes av kommunen. Alternativt kan kommunen kreve salget omgjort etter 
nærmere bestemmelser som kontraktfestes. 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Tomten på Tingberg industriområde selges til Hafjell Rampa AS til vedtatte priser inkl. 
indeksregulering, kroner 111,50 pr.m2. Arealet er ca 10,3 mål.  

2. Øyer kommune beholder eierskapet til vegen ned til den nye pumpestasjonen som er 
under etablering. Grunneierne har bruksrett til og vedlikeholdsplikt for vegen. 

3. Salget forutsetter forespeilet bruk av eiendommen. Eventuell annen bruk må 
godkjennes av kommunen. Alternativt kan kommunen kreve salget omgjort etter 
nærmere bestemmelser som kontraktfestes. 

 

39/19   
KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret gir rådmannen delegert myndighet til å selge inntil 20 av kommunens 
boenheter, når dette skjer i tråd med kriterier og handlingspunkter i vedlagte 
boligstrategi. Fullmakten gjelder ikke boliger som det er strategisk riktig å beholde ut 
fra kjente behov kommunen har eller vil få for eiendommen, til bolig eller andre 
formål.  

2. For de tilfeller der leietakere selv evner og ønsker å kjøpe sin bolig fra kommunen eller 
finne annen egnet bolig, eventuelt med bistand fra kommunen, skal det være 
tilrettelagt for rask gjennomføring. Beboere som har behov for veiledning fra 
kommunen for å få finansiering, gjennom Husbanken eller private låneinstitusjoner 
samt for å gjennomføre kjøpet, skal gis dette.  
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3. Så vel brukerperspektivet, tjenesteytingens perspektiv samt tekniske forhold (HMS) og 
kostnadsbildet (energibehov, drifts- og vedlikeholdsstandard) skal alltid være vurdert 
og ligge til grunn ved prioritering av boliger for nedsalg.  

4. Boliger skal ikke selges uten at beboerens situasjon, ønsker og konkrete alternativer 
gjennom andre ordninger er kartlagt og dokumentert for rådmannen.  

5. Boliger som fungerer godt for beboerne, men som ikke oppfyller de strategiske 
kriteriene for kommunens boligportefølje, kan først selges etter at leieforholdet er 
avsluttet av leietager. Dette gjelder ikke midlertidige leieforhold/ 
gjennomgangsboliger. 

6. Flere modeller skal tas i bruk for å oppnå fleksibilitet og god tilpasning til ulike og 
varierende behov.   

7. Salgsinntekter avsettes til boligfond. 
8. Rådmann har en gjennomgang med Formannskapet før salg av boliger realiseres. 
9. Rådmannen rapporterer tilbake til Kommunestyret hvert halvår, første gang august 

2019. Hvordan behovet for kommunale boliger utvikler seg, samt gjennomførte salg 
og oppnådd pris i perioden. 

 
Behandling: 
Lisa Kramprud (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 
«Kommunestyret ber om en rullering av Boligplan fra 2011. I denne innarbeides prinsipper og 
retningslinjer for kjøp og salg av kommunal bolig.  
Kommunestyret ber om at planen legges fram til politisk behandling for kommunestyret i 
2019». 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer AP sitt forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 14 stemmer (8 SP, 4 H, 1 SV, 1 KrF) mot 11 stemmer 
(11 AP). 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret gir rådmannen delegert myndighet til å selge inntil 20 av kommunens 
boenheter, når dette skjer i tråd med kriterier og handlingspunkter i vedlagte 
boligstrategi. Fullmakten gjelder ikke boliger som det er strategisk riktig å beholde ut 
fra kjente behov kommunen har eller vil få for eiendommen, til bolig eller andre 
formål.  

2. For de tilfeller der leietakere selv evner og ønsker å kjøpe sin bolig fra kommunen eller 
finne annen egnet bolig, eventuelt med bistand fra kommunen, skal det være 
tilrettelagt for rask gjennomføring. Beboere som har behov for veiledning fra 
kommunen for å få finansiering, gjennom Husbanken eller private låneinstitusjoner 
samt for å gjennomføre kjøpet, skal gis dette.  

3. Så vel brukerperspektivet, tjenesteytingens perspektiv samt tekniske forhold (HMS) og 
kostnadsbildet (energibehov, drifts- og vedlikeholdsstandard) skal alltid være vurdert 
og ligge til grunn ved prioritering av boliger for nedsalg.  

4. Boliger skal ikke selges uten at beboerens situasjon, ønsker og konkrete alternativer 
gjennom andre ordninger er kartlagt og dokumentert for rådmannen.  

5. Boliger som fungerer godt for beboerne, men som ikke oppfyller de strategiske 
kriteriene for kommunens boligportefølje, kan først selges etter at leieforholdet er 
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avsluttet av leietager. Dette gjelder ikke midlertidige leieforhold/ 
gjennomgangsboliger. 
 

6. Flere modeller skal tas i bruk for å oppnå fleksibilitet og god tilpasning til ulike og 
varierende behov.   

7. Salgsinntekter avsettes til boligfond. 
8. Rådmann har en gjennomgang med Formannskapet før salg av boliger realiseres. 
9. Rådmannen rapporterer tilbake til Kommunestyret hvert halvår, første gang august 

2019. Hvordan behovet for kommunale boliger utvikler seg, samt gjennomførte salg 
og oppnådd pris i perioden. 

 
 
 
40/19   
EIDSIVA ENERGI AS  TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår 
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av 
partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når 
denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling. 
 
2. Øyer kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi Holding AS 
("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i 
Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av 
Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare 
dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer 
i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet: 
-Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 
selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver 
aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få 
forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de 
aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom 
ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i 
stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i 
stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes 
til dette. 
- Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en 
fordring på IEH. 
- Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom 
konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, 
og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen. 
 
3. Øyer kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet 
etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er 
part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva 
og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund 



 
 

 Side 18 av 22

E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige 
kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 
 
4. Øyer kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for 
Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen. 
 
5. Øyer kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. 

 
6. Øyer kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre 
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH 
og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 
 
Øyer kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til på vegne av 
Øyer kommune å: 
 
(a) representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på 
enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse 
med forberedelsen og gjennomføringen av punktene 1– 6 ovenfor 
og Transaksjonsavtalen; 
 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, 
avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument 
som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at 
godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; og 
 
(c) tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre 
enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig 
eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor og 
Transaksjonsavtalen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune beslutter å stemme for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") inngår 
transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av 
partenes produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen") når 
denne saken behandles på Eidsivas generalforsamling. 
 
2. Øyer kommune beslutter å bidra til etablering av Innlandet Energi Holding AS 
("IEH") som skal være et felles eierselskap for de av dagens aksjonærer i 
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Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet skal etableres av 
Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil tilsvare 
dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer 
i Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet: 
-Stemme for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 
selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver 
aksjonær i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få 
forholdsmessig samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de 
aksjonærene i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom 
ikke alle aksjonærer i Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i 
stedet deles ut et kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i 
stand til å erverve aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes 
til dette. 
- Inngå avtale om salg av kommunens aksjer i Eidsiva til IEH mot en 
fordring på IEH. 
- Stemme for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom 
konvertering av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, 
og tegne seg for sin andel av kapitalforhøyelsen. 
 
3. Øyer kommune beslutter å stemme for at IEH (a) inngår avtaler tilknyttet 
etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS hvor IEH er 
part, herunder Transaksjonsavtalen, samt aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva 
og det selskapet som skal videreføre produksjonsvirksomhetene til Hafslund 
E-CO og Eidsiva (som vil være E-CO Energi AS med mindre annet avtales) og 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om nødvendige 
kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 
 
4. Øyer kommune beslutter å samtykke til at gjeldende aksjonæravtale(r) for 
Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av Transaksjonsavtalen. 
 
5. Øyer kommune beslutter å inngå aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva. 

 
6. Øyer kommune beslutter å gi styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre 
eventuelle nødvendige justeringer i avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH 
og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 
 
Øyer kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til på vegneav 
Øyer kommune å: 
 
(a) representere kommunen og å stemme for kommunens aksjer på 
enhver generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse 
med forberedelsen og gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor 
og Transaksjonsavtalen; 
 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, 
avtale om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument 
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som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at 
godkjennes og/eller undertegnes i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; og 
 
(c) tegne kommunens andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre 
enhver annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig 
eller ønskelig at utføres i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av punktene 1 – 6 ovenfor og 
Transaksjonsavtalen. 
 
 
41/19   
SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET  ARBEIDERPARTIET 
2015-2019   
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund innvilges fritak som vararepresentanter til 
kommunestyret da de av ulike årsaker ikke har mulighet til å møte. 

2. Følgende kandidater velges som vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019, i slik rekkefølge: 
1.Erling Broen (flyttes opp som 1.vara) 
2.Håkon Løken (flyttes opp som 2.vara) 
 
Nyvalg av vararepresentanter: 

       3.Dag Norvald Hansen (erstatter Arne Reidar Eggen) 
       4.Stine Johansen Solbraa (erstatter Svein Larsen) 
       5.Gudbrand Sletten (erstatter Synnøve Aspelund) 

 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Arne Reidar Eggen og Synnøve Aspelund innvilges fritak som vararepresentanter til 
kommunestyret da de av ulike årsaker ikke har mulighet til å møte. 

2. Følgende kandidater velges som vararepresentanter til kommunestyret for 
Arbeiderpartiet for resten av kommunestyreperioden 2015 – 2019, i slik rekkefølge: 
1.Erling Broen (flyttes opp som 1.vara) 
2.Håkon Løken (flyttes opp som 2.vara) 
 
Nyvalg av vararepresentanter: 

       3.Dag Norvald Hansen (erstatter Arne Reidar Eggen) 
       4.Stine Johansen Solbraa (erstatter Svein Larsen) 
       5.Gudbrand Sletten (erstatter Synnøve Aspelund) 
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42/19   
FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG   
 
Valgnemndas innstilling: 

1. Mari Botterud (H) innvilges fritak fra sitt styreverv i Øyer-Tretten Frivilligsentral fra 
årsmøtet 19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 grunnet sykdom. 
 

2. Som ny politisk representant til styreverv i Øyer – Tetten frivilligsentral fra årsmøte 
19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 velges Anne Aronsveen. 

 
Behandling: 
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Mari Botterud (H) innvilges fritak fra sitt styreverv i Øyer-Tretten Frivilligsentral fra 
årsmøtet 19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 grunnet sykdom. 
 

2. Som ny politisk representant til styreverv i Øyer – Tetten frivilligsentral fra årsmøte 
19.03.2019 til og med årsmøtet våren 2020 velges Anne Aronsveen. 

 
 
43/19   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
44/19   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.01.2019 til orientering. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) påpekte feil under kommentaren til KST-sak 76/17 Kommuneplanens 
arealdel. Dette vil bli rettet. 
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Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak pr. 31.01.2019 til orientering. 
 
 
45/19   
REFERATER - KST 28.03.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Ordføreren orienterte om at det i representantskapsmøtet i Innlandet Revisjon IKS 
26.03.2019 ble det enstemmig vedtatt å videreføre Innlandet Revisjon IKS som eget selskap. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 


