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Navn
Forfall
Jon Halvor Midtmageli
Laila A Jonassen Skåden
Marthe Lang-Ree
Stein Plukkerud
Randi Øverhaug Sagheim
Steinar Grimsrud
Anne Braastad Lie
Svein Løken
Ingrid Olaug Mork
Lars Høvren
Nisveta Tiro
Niklas Aas Skovdahl
Brit Kramprud Lundgård
Dag Norvald Hansen
Inger Synnøve Bratt
Erling Broen
Innvilget permisjon
Arne Skogli
Gudbrand Sletten
Innvilget permisjon
Hilde Margaret Strangstadstuen
Roar Øien
Anne Kristine Aronsveen
Lisa Kramprud
Rune Moen

Merknader:
Kommunedirektør Åsmund Sandvik møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte
protokollen.
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til protokollen fra møtet 31.03.2022.

Orienteringer:
Kl 18.30 – 18.40 Øyer-Tretten Idrettsforening v/Jan Erik Fossheim
Presentasjonen følger vedlagt.
Dag Vågsnes, Strategi- og analysesjef (fungerende), Lillehammer kommune om
bredbåndsarbeidet. Se link til bredbåndskartet;
https://www.innlandsgis.no/IFK/bredband/bredbandinnsyn.html
Status straffesaker og politioperative hendelser Øyer kommune v/Politistasjonssjef i
Lillehammer Terje Krogstad
Presentasjonen følger vedlagt.
Kommunedirektør Åsmund Sandvik
Status flyktningsituasjon på Hornsjø fjellhotell.
Ordfører Jon Halvor Midtmageli
Tilstand i landbruket i Øyer ref. orienteringen fra Bonde- og småbrukerlag i Øyer i
formannskapet 19.04.2022.

Jon Halvor Midtmageli
Ordfører
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39/22
HØRING OM BEDRE POLITITJENESTER OG BEREDSKAP
Tjenesteutvalgets innstilling:
Saken behandles i kommunestyremøtet 28.4.22 som gruppearbeid, hvor 5 av medlemmene
fra tjenesteutvalget fungerer som gruppeleder/sekretær.
Behandling:
Politistasjonssjef i Lillehammer Terje Krogstad orienterte og svarte på spørsmål.
Leder av tjenesteutvalget, Laila Jonassen Skåden ledet gruppearbeidet.
Innspill fra de 5 gruppene samordnes til et høringssvar som vedtas i kommunestyret i mai.
Innspillene ble sendt til kommunalsjef Frode Fossbakken.
Vedtak:
Ingen vedtak.
40/22
HØRING - ENDRINGER I DOMSTOLSTRUKTUR
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Øyer kommune støtter ikke forslaget om å gjeninnføre domstolstrukturen fra før 2021.
Reformen bør evalueres om noen år, når man har et bedre erfaringsgrunnlag.
Behandling:
Marthe Lang-Ree (Sp) Forslag til høringsinnspill og vedtak fra Øyer Sp:
Vurdering
Øyer kommune har merket seg synspunktene fra ulike høringsinstanser, bla. fra
Domstolsadministrasjonen. Ved vurderingen av hvilket standpunkt Øyer kommune skal innta,
har Øyer kommune i tillegg i særlig grad merket seg høringsuttalelsen fra de ansatte ved
rettssted Lillehammer. Øyer kommune mener det er av stor betydning for Lillehammer og vår
region å ha en selvstendig og lokal domstol. Dette ønsket kan imidlertid ikke gå på
bekostning av rettsikkerheten. Av saksutredningen kommer det fram at tilhengere og
motstandere av domstolsreformen vektlegger ulike sider av dette spørsmålet.
Slik Øyer kommune ser det, vil en selvstendig domstol i Gudbrandsdalen i tilstrekkelig grad
ivareta behovet for et sterkt og robust nok fagmiljø i det daglige. Kompetanseutvikling og
erfaringsutveksling må uansett sikres gjennom kursing på nasjonalt nivå. Når det gjelder
særlig spesialiserte sakstyper så er nok heller ikke dagens størrelse tilstrekkelig. Ved særlige
behov må da domstolen bruke de mekanismer som ligger i lovverket i dag for å sikre dette.
Ut fra de opplysninger som foreligger, kan ikke Øyer kommune se at saksbehandlingstiden i
vår region/distrikt er redusert som følge av reformen i løpet av de månedene denne har vart.
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I samme periode har mange rettsmøter gått digitalt på grunn av pandemien, domstolene er
tilført økte dommerressuser og sakstilfanget har gått noe ned.
Øyer kommune mener rettssikkerhetshensyn for regionens befolkning ble godt ivaretatt
gjennom den strukturen som var tidligere hvor Lillehammer og Vågå hadde felles
sorenskriver. Sør-Gudbrandsdal tingrett hadde, før domstolsreformen, en størrelse som
gjorde at de svakhetene som ble påpekt for en del domstoler, ikke gjorde seg gjeldende.
Antall saker og saksbehandlingstid lå de siste årene før reformen på et stabilt og jevnt nivå.
Domstolen var stor nok til at habilitet sjelden var et problem, og liten nok til at publikum
kjente en tilhørighet. Sør-Gudbrandsdal tingrett var også en attraktiv domstol, der det ikke
var vanskelig å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.
Øyer kommune er bekymret for at rettssted Lillehammer på sikt vil svekkes med dagens
organisering. Det gjelder både i forhold til tilgjengelighet for publikum, ressurser,
kompetanseutvikling og når det gjelder rekruttering. Strukturendringen vil i et lengre
perspektiv kunne føre til både en nedgang i antall advokater lokalt og regionalt og at færre
jurister velger å bosette seg i kommunen og regionen. Det vil være negativt for
rettssikkerheten dersom tilgangen til advokatbistand lokalt for regionens næringsliv og
innbyggere svekkes.
Store geografiske dekningsområder for tingretten, medfører også en økende risiko for at
saker flyttes utenfor området de har sitt opphav og sakene settes da med meddommere
utenfra området. Dette utfordrer nærhetsprinsippet og behov for kjennskap til lokale
forhold. Stor reisebelastning for dommerne, og opplevelsen av manglende tilstedeværende
ledelse, kan over tid også føre til at det blir mindre attraktivt å søke stillinger på de enkelte
rettssted utenom hovedsetet på Gjøvik.
En tydelig og fysisk lokal tilstedeværelse av en selvstendig tingrett er viktig for Øyer og
regionen. Ut over de elementene som allerede er berørt, bør det bemerkes at Høgskolen i
Innlandet, campus Lillehammer, i dag gir tilbud om bachelorstudier i rettsvitenskap.
Høgskolen i Innlandet arbeider for å få universitetsstatus og mastergradsstudier i
rettsvitenskap. For utviklingen av juridisk utdannelse på campus Lillehammer vil en
selvstendig tingrett kunne ha positiv betydning.
Øyer vil slik også Lillehammer kommune ser det, være best tjent med en reversering av
domstolsreformen. Dette kan enten skje gjennom en full reversering, slik at det igjen blir fire
tingretter i Oppland, eller ved en delvis reversering slik at det blir en tingrett i
Gudbrandsdalen med hovedsete på Lillehammer og rettssted i Vågå.
Øyer Sp sitt forslag til vedtak:
Øyer kommune ønsker primært en full reversering av domstolsstukturen fra 2021. Alternativt
er det ønskelig med en delvis reversering, der det etableres en tingrett i Gudbrandsdalen
med hovedsete i Lillehammer og rettssted i Vågå.
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer Sp sitt
forslag til vedtak ble Øyer Sp sitt forslag vedtatt med 14 stemmer (10 Sp, 4 Ap – Brit K
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Lundgård, Inger Synnøve Bratt, Arne Skogli, Hilde M Strangstadstuen) mot 7 stemmer (2 H, 2
SV, 3 Ap – Dag Norvald Hansen, Lisa Kramprud, Rune Moen).
Vedtak:
Øyer kommune ønsker primært en full reversering av domstolsstukturen fra 2021. Alternativt
er det ønskelig med en delvis reversering, der det etableres en tingrett i Gudbrandsdalen
med hovedsete i Lillehammer og rettssted i Vågå.
41/22
LEVE HELE LIVET INTENSJONSVEDTAK OG HANDLINGSPLAN
Tjenesteutvalgets innstilling:
1.
Kommunestyret tar saken til orientering.
2.
Kommunestyret forventer at reformen og stortingsmeldingen tas med i videre
plan- og utviklingsarbeid i kommunen.
3.
Kommunestyret ber om en oppsummering/evaluering i løpet av 2024 i tråd med
reformens tidslinje.
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Kommunestyret tar saken til orientering.
2.
Kommunestyret forventer at reformen og stortingsmeldingen tas med i videre
plan- og utviklingsarbeid i kommunen.
3.
Kommunestyret ber om en oppsummering/evaluering i løpet av 2024 i tråd med
reformens tidslinje.
42/22
EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE
ENERGI AS
Formannskapets innstilling:
1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes
2. Det gis samtykke til at Stange Energi AS og Stange kommune tiltrer gjeldende
aksjonæravtaler for Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi Holding AS
3. I samsvar med kommunens eierpolitikk har ordfører med varaordfører som vara, fullmakt
til å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding AS i forbindelse med
Transaksjonen og stemme på vegne av Øyer kommune. Ordfører kan gi andre fullmakt til
å møte på kommunens vegne.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes
2. Det gis samtykke til at Stange Energi AS og Stange kommune tiltrer gjeldende
aksjonæravtaler for Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi Holding AS
3. I samsvar med kommunens eierpolitikk har ordfører med varaordfører som vara, fullmakt
til å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding AS i forbindelse med
Transaksjonen og stemme på vegne av Øyer kommune. Ordfører kan gi andre fullmakt til
å møte på kommunens vegne.
43/22
ØKONOMISK STØTTE TIL BOKUTGIVELSE
Formannskapets innstilling:
1. Formannskapet innvilger søknaden på kr. 50.000, - til bokutgivelse fra Øyer-Tretten
Bonde og Småbrukarlag.
2. Midlene hentes fra disposisjonsfondet.
Behandling:
Svein Løken (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han sitter i styret i Øyer-Tretten Bondeog Småbrukarlag. Svein Løken fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Svein Løken
erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret.
Vedtak:
1. Formannskapet innvilger søknaden på kr. 50.000, - til bokutgivelse fra Øyer-Tretten
Bonde og Småbrukarlag.
2. Midlene hentes fra disposisjonsfondet.
Svein Løken tiltrådte.
44/22
BREDBÅNDSPROSJEKTET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2022 - 2024
Formannskapets innstilling:
1. Det settes av 125 000 kroner til Bredbåndsprosjekt Lillehammer-regionen 2022-2024.
2. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond.
3. Kommunestyret slutter seg til forslaget til organisering i dette saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om likelydende vedtak i kommunestyret i Gausdal.
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Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det settes av 125 000 kroner til Bredbåndsprosjekt Lillehammer-regionen 2022-2024.
2. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond.
3. Kommunestyret slutter seg til forslaget til organisering i dette saksfremlegget.
4. Det tas forbehold om likelydende vedtak i kommunestyret i Gausdal.
45/22
PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer
kommune følgende endring av reguleringsplan for Hafjell skistadion Mosetertoppen:
Pkt. 4.8 Områder som bebygges med leilighetsbygg – nytt siste avsnitt:
Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved
utsjakting for porter.
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig
grunnmurshøyder.
Pkt. 5.4 Nytt siste avsnitt:
Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til
bestemmelsenes pkt. 4.8.
For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen,
PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette kombinerte
området ikke endres ytterligere.
Behandling:
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styreleder i utbyggingsselskapet,
prosjektleder og ansatt i selskapet som eier disse selskapene. Roar Øien fratrådte. Ordfører
fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav
e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem.
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av utbyggingsselskapet. Stein
Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i
henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i
kommunestyret.
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Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer
kommune følgende endring av reguleringsplan for Hafjell skistadion Mosetertoppen:
Pkt. 4.8 Områder som bebygges med leilighetsbygg – nytt siste avsnitt:
Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved
utsjakting for porter.
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig
grunnmurshøyder.
Pkt. 5.4 Nytt siste avsnitt:
Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til
bestemmelsenes pkt. 4.8.
For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen,
PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette kombinerte
området ikke endres ytterligere.
Roar Øien og Stein Plukkerud tiltrådte. Asgeir Moheim fratrådte.
46/22
REFERATER - KST 28.04.2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til etterretning.
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