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80/19   
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2  -  POLITISK 
ORGANISERING   
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 

I. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre, 
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 

 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

2. Antall medlemmer: 
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer 
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer 
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer 
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan 

opprette arbeidsutvalg. 
4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det 

opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning. 
5. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.  
6. Ungdomsråd. 
7. Flerkulturelt råd. 
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen 

«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med 
formannskapet med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).  

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som  
a) kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd) 
b) valgstyre (Valglovens § 4-1). 

10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er 
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.  

11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og 
Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av 
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av 
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.  

12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner. 
 

II. Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel-
/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra opposisjonen 
og rådmannen. 

 
III. Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten 

på kveldstid. Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av 
kommunestyret.  
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IV. Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig 
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent 
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.  

 
V. Kommunestyret anbefaler at nytt kommunestyre tar stilling til den politiske 

styringsstrukturen i løpet av høsten 2019. 
 
Behandling: 
Varaordfører tiltrådte mens ordfører som leder i saksutvalget orienterte og svarte på 
spørsmål. 
 
Roar Øien (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. I 1 ii: 
«Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes». 
 
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. I 5: 
«Det opprettes to utvalg, for eldre og for brukere med nedsatt funksjonsevne». 
 
Saksutvalgets forslag til pkt. I 1 i og ii ble enstemmig vedtatt. 
Roar Øiens tilleggsforslag til pkt. I 1 ii ble enstemmig vedtatt. 
Saksutvalgets forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Saksutvalgets forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Saksutvalgets forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom saksutvalgets forslag og Ole Hageløkkens endringsforslag 
til pkt. 5 ble saksutvalgets forslag vedtatt med 18 stemmer (5 AP, 8 SP, 4 H, 1 SV) mot  
7 stemmer (6 AP, 1 KrF). 
Saksutvalgets forslag til pkt. I 6-12 - pkt. V ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksutvalgets forslag med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

I. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre, 
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 

 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes. 
2. Antall medlemmer: 

a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer 
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer 
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer 
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan 

opprette arbeidsutvalg. 
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4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det 
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning. 

5. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.  
6. Ungdomsråd. 
7. Flerkulturelt råd. 
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen 

«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med 
formannskapet med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).  

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som  
a) kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd) 
b) valgstyre (Valglovens § 4-1). 

10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er 
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.  

11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og 
Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av 
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av 
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.  

12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner. 
 

II. Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel-
/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra opposisjonen 
og rådmannen. 

 
III. Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten 

på kveldstid. Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av 
kommunestyret.  

 
IV. Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig 

organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent 
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.  

 
V. Kommunestyret anbefaler at nytt kommunestyre tar stilling til den politiske 

styringsstrukturen i løpet av høsten 2019. 
 
 
81/19   
SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: RETNINGSLINJER FOR FOREBYGGING OG 
HÅNDTERING AV SJIKANE, HATYTRINGER, TRUSLER, HÆRVERK OG VOLD MOT POLITIKERE 
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar «Retningslinjene for forebygging og håndtering av sjikane, 

hatytringer, trusler, hærverk og vold mot politikere». Retningslinjene inngår som et 
kapitel i politisk reglementshefte. 

2. Kommunestyret rår til at temaet blir del av folkevalgtopplæringen for det nye 
kommunestyret høsten 2019. 
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Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) foreslo at setningen homofile orientering under lovhjemler § 185 endres til 
seksuell legning. 
 
Saksutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar «Retningslinjene for forebygging og håndtering av sjikane, 

hatytringer, trusler, hærverk og vold mot politikere». Retningslinjene inngår som et 
kapitel i politisk reglementshefte. 

2. Kommunestyret rår til at temaet blir del av folkevalgtopplæringen for det nye 
kommunestyret høsten 2019. 

 
 
82/19   
AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 BNR 1 - 
GJØDSELBEHOLDER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune gir avslag på søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 
ang. ny plassering av gjødselkummen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav § 18 annet ledd.  
 
Det må sendes inn en ny søknad om endring av gitt tillatelse med nye tegninger og 
nabovarsling. Ved ny plassering må du sørge for at gjødselkummen ikke medfører 
luktproblemer for naboer, og du må evt. sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak 
(eks. takduk eller lokk) dersom ny plassering også vil medføre luktproblemer. 
Kommunen vil kunne be deg om å innhente dokumentasjon fra en fagkyndig for lukt 
for å kartlegge om tiltakets nye plassering medfører luftforurensning, og evt. hvilke 
tiltak som skal benyttes for å redusere lukten, jf. SAK10 5-4 tredje ledd bokstav g.  
 
Vedtak om riving vil fremgå av et nytt vedtak, da kommunen må forhåndsvarsle før vi 
har hjemmel til å fatte et vedtak om pålegg om riving. Du har rett til å uttale deg om 
forholdet innen fire uker fra vedtaket er kommet frem.  

 
Avslaget er fattet da vilkårene for å gi tillatelse for tiltak etter plan og bygningsloven 
§ 21-2 ikke er til stede. 
 

 
 Alternativt gir Øyer kommune tillatelse til endring av plassering dersom det bygges 

biogassanlegg, tett takduk eller tett lokk. Valgte tiltak skal benyttes så lenge 
gjødselkummen inneholder lagring av gjødsel. Valgte tiltak skal ferdigstilles med 
søknad om ferdigattest senest innen 15.06.20. Øyer kommune skal motta en skriftlig 
bekreftelse innen 01.11.19 dersom du velger å la gjødselkummen bli stående samt om 
hvilke tiltak du velger å gjennomføre. Tiltakene er søknadspliktige, og komplett 
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søknad skal sendes til oss innen 01.11.19. Du må selv undersøke, innenfor fristen, at 
tiltaket er gjennomførbart og vil reduserer lukten i så stor grad at det forsvarlig å ha 
gjødselkummen plassert der den er oppført. I en ny søknad skal det i tillegg foreligge 
dokumentasjon fra en fagkyndig for lukt eller en landbruksfagkyndig som skal 
redegjøre for luktproblematikk i forhold til tiltaket som skal benyttes og andre mindre 
tiltak tilknytning dette som er nødvendig for å redusere lukten i tilstrekkelig grad, jf. 
SAK10 5-4 tredje ledd bokstav g. Det kan for eksempel tenkes at det må gjøres andre 
mindre tiltak i tilknytning til nevnte tiltak for å redusere lukten ytterligere, 
eksempelvis installere bokser med aktivt kull for lufting (rense åndelufta), montere 
pipe eller lignende. 
 
Dersom Øyer kommune ikke mottar komplett søknad innen 01.11.19, vil kommunen 
fatte vedtak om pålegg om riving og tvangsmulkt.  

 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som nabo til eiendommen. Arne Finn 
Brekke fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Arne Finn Brekke erklæres inhabil. Saken 
er vurdert etter forvaltningsloven §6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Gudbrand Sletten (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Juridisk rådgiver Synne Graue Emmerhoff orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune gir avslag på søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 
ang. ny plassering av gjødselkummen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav § 18 annet ledd.  
 
Det må sendes inn en ny søknad om endring av gitt tillatelse med nye tegninger og 
nabovarsling. Ved ny plassering må du sørge for at gjødselkummen ikke medfører 
luktproblemer for naboer, og du må evt. sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak 
(eks. takduk eller lokk) dersom ny plassering også vil medføre luktproblemer. 
Kommunen vil kunne be deg om å innhente dokumentasjon fra en fagkyndig for lukt 
for å kartlegge om tiltakets nye plassering medfører luftforurensning, og evt. hvilke 
tiltak som skal benyttes for å redusere lukten, jf. SAK10 5-4 tredje ledd bokstav g.  
 
Vedtak om rivning vil fremgå av et nytt vedtak, da kommunen må forhåndsvarsle før 
vi har hjemmel til å fatte et vedtak om pålegg om rivning. Du har rett til å uttale deg 
om forholdet innen fire uker fra vedtaket er kommet frem.  
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Avslaget er fattet da vilkårene for å gi tillatelse for tiltak etter plan og bygningsloven 
§ 21-2 ikke er til stede. 
 

 
 Alternativt gir Øyer kommune tillatelse til endring av plassering dersom det bygges 

biogassanlegg, tett takduk eller tett lokk. Valgte tiltak skal benyttes så lenge 
gjødselkummen inneholder lagring av gjødsel. Valgte tiltak skal ferdigstilles med 
søknad om ferdigattest senest innen 15.06.20. Øyer kommune skal motta en skriftlig 
bekreftelse innen 01.11.19 dersom du velger å la gjødselkummen bli stående samt om 
hvilke tiltak du velger å gjennomføre. Tiltakene er søknadspliktige, og komplett 
søknad skal sendes til oss innen 01.11.19. Du må selv undersøke, innenfor fristen, at 
tiltaket er gjennomførbart og vil reduserer lukten i så stor grad at det forsvarlig å ha 
gjødselkummen plassert der den er oppført. I en ny søknad skal det i tillegg foreligge 
dokumentasjon fra en fagkyndig for lukt eller en landbruksfagkyndig som skal 
redegjøre for luktproblematikk i forhold til tiltaket som skal benyttes og andre mindre 
tiltak tilknytning dette som er nødvendig for å redusere lukten i tilstrekkelig grad, jf. 
SAK10 5-4 tredje ledd bokstav g. Det kan for eksempel tenkes at det må gjøres andre 
mindre tiltak i tilknytning til nevnte tiltak for å redusere lukten ytterligere, 
eksempelvis installere bokser med aktivt kull for lufting (rense åndelufta), montere 
pipe eller lignende. 
 
Dersom Øyer kommune ikke mottar komplett søknad innen 01.11.19, vil kommunen 
fatte vedtak om pålegg om rivning og tvangsmulkt.  

 
 
Gudbrand Sletten fratrådte. Arne Finn Brekke tiltrådte. 
 
 
83/19   
INVITASJON TIL Å BLI MED I LYNTOGFORUM GUDBRANDSDALEN/MJØSA   
 
Formannskapets innstilling: 
1.Øyer kommune blir medlem av Lyntogforum Gudbrandsdal/Mjøsa.   
 
2.De øvrige kommunene langs strekningen østsiden av Mjøsa-Oslo oppfordres til å bli 
medlem i det nye lyntogforumet.   
 
3.Medlemskontingent på kr. 25.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfondet i 2019. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering. Kontingenten innarbeides i 
kommende økonomiplan. 
 
4.Som kommunens representant i forumet velges: ordfører 
   Som kommunens vararepresentant i forumet velges: varaordfører  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1.Øyer kommune blir medlem av Lyntogforum Gudbrandsdal/Mjøsa.   
 
2.De øvrige kommunene langs strekningen østsiden av Mjøsa-Oslo oppfordres til å bli 
medlem i det nye lyntogforumet.   
 
3.Medlemskontingent på kr. 25.000 finansieres ved bruk av disposisjonsfondet i 2019. 
Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendig budsjettjustering. Kontingenten innarbeides i 
kommende økonomiplan. 
 
4.Som kommunens representant i forumet velges: ordfører 
   Som kommunens vararepresentant i forumet velges: varaordfører  
 
 
84/19   
G/BNR 58/8 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG   
 
Planutvalgets innstilling: 

1. I medhold av §§ 1 og 9, jf § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 innvilges konsesjon til 
Martin Kraabøl på erverv av gnr/bnr 58/8 i Øyer kommune slik at denne blir lagt til 
gnr/bnr 51/1.  

2. Det settes som vilkår for konsesjon at gnr/bnr 58/8 sammenføyes med gnr/bnr 51/1. 
3. I medhold av §4 i forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker av 

14.12.2011 kreves det ikke gebyr for konsesjonsbehandlingen. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. I medhold av §§ 1 og 9, jf § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 innvilges konsesjon til 
Martin Kraabøl på erverv av gnr/bnr 58/8 i Øyer kommune slik at denne blir lagt til 
gnr/bnr 51/1.  

2. Det settes som vilkår for konsesjon at gnr/bnr 58/8 sammenføyes med gnr/bnr 51/1. 
3. I medhold av §4 i forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker av 

14.12.2011 kreves det ikke gebyr for konsesjonsbehandlingen. 
 
 
85/19   
SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE  PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN 
BF3 OG BF 5 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019. 
 
Behandling: 
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Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019. 
 
 
86/19   
REFERATER - KST 29.08.2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Lisa Kramprud (AP) fremmet forslag om at administrasjonen sender et høringssvar til 
Hedmark trafikk til høringen: «Skyssreglement for elever i grunnskolen – Innlandet fylke». 
Lisa Krampruds forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Administrasjonen sender et høringssvar til høringen: «Skyssreglement for elever i 
grunnskolen – Innlandet fylke». 
 
 
87/19   
ORIENTERINGSSAKER - KST 29.08.2019   
 
 
Behandling: 
I tillegg til varslede orienteringssaker i utsendte saksliste orienterte ordfører om: 

 Fremdriftsplan E6 
 Regionrådsmøte 30.08.2019 
 Vaktlister Stavsmartn 2019 

 
 
 
 


