
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - samfunnssalen     
Møtedato: 29.04.2021 Tid: 18.30 – 21.20 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden Forfall 
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 Forfall 
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Hans Kristian Bjerkestuen  
Varamedlem Lisa Kramprud  

 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte som stedfortreder for kommunedirektør 
Ådne Bakke. Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte. Enhetsleder for landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen Marie Skavnes møtte under sak 55/21. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 25.03.2021. 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Publisert på kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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Orienteringer: 
 
RETTSKILDELÆRE OG BEGRUNNELSESPLIKT ETTER FORVALTNINGSLOVEN v/juridisk rådgiver 
Synne Graue Emmerhoff. 
Presentasjonene er vedlagt protokollen. 
 
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 v/enhetsleder 
Marie Skavnes  
Presentasjonen er vedlagt protokollen. 
 
 
Leder av kontrollutvalget Erling Broen (AP)  
orienterte om møtet i kontrollutvalget den 28.04.2021 der blant annet uttalelse til 
årsregnskap ble behandlet, i tillegg to foranalyser til eventuelle forvaltningsrevisjoner: 

 Innføring av velferdsteknologi 
 Brukerperspektivet innenfor helse og omsorg. 

 
Ordføreren ba om at foranalysene sendes kommunestyrets medlemmer. 
  
Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
orienterte kort om arbeidet med tilsetting av ny kommunedirektør 

 Godt fornøyd med antallet søkere 
 7 av 9 søkere ble plukket ut til førstegangsintervju, en har trukket seg etter dette, så det 

ble gjennomført førstegangsintervju med seks kandidater. 
 Tilsettingsutvalget har besluttet at det gås videre med fire kandidater. 

Det er enighet om å koble på et rekrutteringsfirma som hjelper til i utvelgelsen fremover. Sak 
om bevilgning legges frem til formannskapet. 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 
 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

55/21 21/912     
  ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-

REGIONEN 2020  
  

 
56/21 21/962     
  VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER    

 
57/21 21/18     
  TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 

LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031  
  

 
58/21 21/850     
  INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI TILLEGGSBEVILGNING   

 
59/21 21/977     
  TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER 

OG JUSTERINGSRETT FOR MVA  
  

 
60/21 21/1007     
  INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA 

BEVILGNING  
  

 
61/21 21/1024     
  SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA    

 
62/21 16/379     
  NY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE    

 
63/21 18/2011     
  PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING    
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55/21   
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes orienterte og 
svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
 
56/21   
VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak som er «prekære», hvilke som er 
lovpålagte, hvilke tiltak er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten skal være 
en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til budsjettarbeid 2022. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak som er «prekære», hvilke som er 
lovpålagte, hvilke tiltak er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten skal være 
en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til budsjettarbeid 2022. 
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57/21   
TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 
2021-2031   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan. 
 
Innspill: 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige typer 
næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan. 
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Innspill: 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige typer 
næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 
 
58/21   
INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI  TILLEGGSBEVILGNING 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
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59/21   
TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT 
FOR MVA   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i Tingberg Vest. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven §6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Kommunestyret ønsket en oversikt over hvilke andre områder der kommunen har overtatt 
slike VA-anlegg. Dette ettersendes.  
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
 

Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
60/21   
INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 
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a) Tilskudd fra Riksantikvaren                              kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 

a) Tilskudd fra Riksantikvaren                              kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  

 
61/21   
SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
 
 
62/21   
NY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 23.03.21. 
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Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren å foreta mindre endringer i 
avtaleteksten som ikke er av vesentlig betydning for avtalens innhold, jf. kommuneloven § 
13-1 sjette ledd.  
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 23.03.21. 
 
Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren å foreta mindre endringer i 
avtaleteksten som ikke er av vesentlig betydning for avtalens innhold, jf. kommuneloven § 
13-1 sjette ledd.  
 
 
63/21   
PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune detaljregulering for 
Høghaugen H6B med plankart og planbestemmelser datert 25.3.2021 med 
kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide ytterligere endringer i planmaterialet for å 
imøtekomme innsigelse fra NVE dersom dette er nødvendig. 
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune detaljregulering for 
Høghaugen H6B med plankart og planbestemmelser datert 25.3.2021 med 
kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide ytterligere endringer i planmaterialet for å 
imøtekomme innsigelse fra NVE dersom dette er nødvendig. 
 
 
 
 


