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Sakene 93/22, 97/22, 99/22, 100/22 og 103/22 utsettes for å gi tid til å starte behandlingen 
av  sak 96/22 – Kommunedelplan Øyer Sør i dagens møte. Ordførerens forslag til endring av 
sakslista ble enstemmig vedtatt. 
 
Merknader til protokollen fra møtet 25.08.2022: 
Brit K Lundgård (Ap): 
«Protokollen er etter min oppfatning ikke fullt ut dekkende for det som gjaldt behandlingen i 
møtet i denne saken. Derfor fremmer jeg to forslag om  protokolltilførsler i sak 79/2022.  
 
Sak 79/22 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER KOMMUNE – 2022 

1. Varaordfører Nisveta Tiro forsvarte i sitt innlegg fra kommunestyrets talerstol hvorfor 
det var i orden for varaordfører og flertallet av de folkevalgte, at det enstemmig 
kommunestyrevedtaket fra juni 2019 var satt til side og ikke fulgt opp fra 
administrasjon.  

Dette fremkommer ikke av protokollen.  

At folkevalgte forsvarer administrasjonens rettt til ikke å gjennomføre lovlig fattede 
vedtak, er etter min oppfatning såpass oppsiktsvekkende at  det bør omtales i 
protokollen fra møtet.  

 

2. I samme sak tok Ordfører ordet for å irettesette forslagsstiller fra opposisjon for å 
fortelle kommunestyrets medlemmer at alle spørsmål og forslag  først skulle fremmes 
i utvalgene.  

Dette fremkommer ikke av protokollen.  

Jeg mener det er på sin plass med en protokolltilførelse, da dette ikke kan være i tråd med 
kommunelovens regler. Kommunestyret et kommunens øverste organ og all 
saksbehandling i folkevalgte organer foregår i åpne møter. Jeg oppfatter dette slik at 
Ordfører ønsker å legge begrensninger på folkevalgte medlemmer i kommunestyret og de 
spørsmål og forslag de vil  komme med fra kommunestyrets talerstol».  

 
 
Opptak av møtet ble direktesendt og vil bli publisert på kommunens hjemmeside. 
 
 
Orientering: 
Kl 18.30 - Øyer/Dølen Skytterlag v/Arild Stalsberg 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

90/22 20/911     
  PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - 

UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING  
  

 
91/22 17/1695     
  PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
92/22 18/960     
  201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
93/22 22/2250     
  UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK    

 
94/22 21/3089     
  PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET 

PLANPROSESS - HAFJELL PANORAMA - GBNR 12/29  
  

 
95/22 21/3470     
  BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - 

LUNNSTADEN - GJERDER  
  

 
96/22 22/988     
  PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 

1.GANGS BEHANDLING  
  

 
97/22 22/1626     
  INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE    

 
98/22 22/2354     
  NASJONAL HELSE- OG SAMHANDLINGSPLAN    

 
99/22 22/2627     
  REDUKSJON NATT-TEAM    

 
100/22 22/2589     
  ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-

GUDBRANDSDAL - FRA 2023  
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101/22 22/2198     
  KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA    

 
102/22 22/1422     
  KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV 

VALGDAG  
  

 
103/22 22/2666     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022    

 
104/22 22/2811     
  REFERATER - KST 29.09.2022    

 
105/22 22/2844     
  ORIENTERINGSSAK: POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG 

OPPBEVARING AV SENSITIV INFORMASJON FRA ØYER KOMMUNE  
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90/22   
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om 
dette er en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- 
og turistformål.» 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som daglig leder i Mosetertoppen Hafjell 
AS og som følge av det part i saken. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag 
om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling i Mosetertoppen 
Hafjell AS. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil 
i henhold til forvaltningsloven § 6e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir 
Moheim tiltrådte som varamedlem. 
 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om 
dette er en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- 
og turistformål.» 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Mona S Svegården og Asgeir Moheim fratrådte. 
 
 
91/22   
PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - SLUTTBEHANDLING   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022 der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn med følgende ytterligere 
endringer:  
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Punkt 1.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som indirekte eier av området og som 
følge av det part i saken. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling i et selskap som 
er indirekte eier av området. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar 
Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6e. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): 

Forslag til endringer fra Sp og SV: 
• 2.1 Fellesbestemmelser 

Forslag til endring: 
2. avsnitt: Høyde fra fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3,0 m. 
 

• Rekkefølgebestemmelse 8.5  
Forslag til endring: 
Før første ferdigattest blir gitt utbygging av byggeområdene innenfor planområdet 
kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 
 

Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022 der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn med følgende ytterligere 
endringer:  
 
Punkt 1.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 

• 2.1 Fellesbestemmelser 
2. avsnitt: Høyde fra fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3,0 m. 
 

• Rekkefølgebestemmelse 8.5  
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Før første ferdigattest blir gitt utbygging av byggeområdene innenfor planområdet 
kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 

 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Mona S Svegården og Asgeir Moheim fratrådte. 
 
 
92/22   
201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - SLUTTBEHANDLING   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022 samt følgende 
endring: 
 
Punkt 3.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp), Roar Øien (H), Nisveta Tiro (SV), Marthe Lang-Ree (Sp) og Brit K 
Lundgård (Ap) stilte alle spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av en e-post de alle hadde 
mottatt. Alle fem fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at alle fem erklæres habile til å 
delta i behandlingen av saken og de tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap: 
Tekst til punkt 4.1.1 a) 

1. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade skal ikke overstige 1,5 meter fra 
opprinnelig terreng for enkelttomter.  

2. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde for lavblokker/leilighetsbygg skal ikke overstige 
3,0 meter fra opprinnelig terreng.  

Marthe Lang-Ree (Sp): 
Forslag til endringer fra Sp og SV: 

• Pkt. 4.1.1  
Forslag til endring: 
……fasade skal i sum ikke overstige 3,0 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor 
skal følges. 

• Pkt. 4.3 Skianlegg  
Forslag: Siste setning strykes. 

• Pkt. 9.10 
Forslag til endring: 
Før første ferdigattest blir gitt utbygging av byggeområdene innenfor planområdet 
kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
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trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 

• Pkt. 3.11 Belysning 
Forslag til endring: 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover 
maksimalt 70 grader fra vertikalen. Det tillates ikke fasadebelysning utover belysning 
på terrasse og belysning på fasade ved inngangsdør. 

 
Marthe Lang-Ree ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) trakk forslaget fra Øyer Ap. 
 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstiling med endringsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022 samt følgende 
endring: 
 
Punkt 3.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 

• Pkt. 4.1.1  
……fasade skal i sum ikke overstige 3,0 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor 
skal følges. 

• Pkt. 4.3 Skianlegg  
Siste setning strykes. 

• Pkt. 9.10 
Før første ferdigattest blir gitt utbygging av byggeområdene innenfor planområdet 
kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 

• Pkt. 3.11 Belysning 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover 
maksimalt 70 grader fra vertikalen. Det tillates ikke fasadebelysning utover belysning 
på terrasse og belysning på fasade ved inngangsdør. 
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93/22   
UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Alternativ 1:  
Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Alternativ 2: 
Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 90/22 
 
Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet/SV:  
Plan og miljøutvalget trekker saken og anmoder om at kommunedirektøren sender denne 
direkte til kommunestyret. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
94/22   
PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL 
PANORAMA - GBNR 12/29   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

 
 
95/22   
BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN - 
GJERDER   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) forslag fra Øyer Sp/Øyer SV/Øyer H: 
Stryk siste setning i vedtak. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstiling med forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
 
96/22   
PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 1.GANGS BEHANDLING   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
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a. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 

- pkt.1.7A:  
boenheter strykes og erstattes med boligområder 

- pkt 2.3 c. tilføyes:  
Dette er ikke til hinder for etablering av solcelleanlegg. For de 
reguleringsplaner som har bestemmelser om torvtak som 
fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges annet sted. 
- pkt 2.2.2 siste setning strykes. 
 Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 
c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
d. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 10.06.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling i Vestsiden Invest 
AS. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir 
Moheim tiltrådte som varamedlem. 
 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier i selskap som har omfattende 
innspill til planen. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som far til grunneier. Steinar Grimsrud 
fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6b.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Ingvald Nymoen tiltrådte 
som varamedlem. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli ba om ordet. Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte som 
møteleder.  
 
Jon Halvor Midtmageli presenterte Endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV. Endringsforslaget 
ble delt ut i møtet og vedlegges protokollen. 
 
Jon Halvor Midtmagelig tiltrådte. Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte som møteleder. 
 
Niklas Aas Skovdahl ba om gruppemøte. 
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Endringsforslag til Kommunedelplan Øyer Sør fra Øyer Arbeiderparti ble presentert av Brit K 
Lundgård, Inger Synnøve Bratt og Dag Norvald Hansen. Endringsforslaget ble delt ut i møtet 
og vedlegges protokollen. 
 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Ap/Øyer H er ikke klare for å komme med forslag til vedtak. Foreslår nytt møte for 
kommunestyret torsdag 6.oktober. Møtet avsluttes. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): 
Øyer Sp/Øyer SV er ikke klare for å komme med forslag til vedtak. Foreslår nytt møte for 
kommunestyret fredag 7. oktober på dagtid. 
 
Ordfører fremmet forslag om nytt møte for kommunestyret fredag 7. oktober kl 14.30. 
 
Omforent forslag: 
Nytt møte i kommunestyret fredag 7. oktober 2022 kl 08.30. 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over Brit K Lundgårds forslag om å avslutte møtet. Forslaget falt med  
5 stemmer (Ap) mot 16 stemmer (10 Sp, 2 Sv, 2 H, 2 Ap – Dag Norvald Hansen, Arne Skogli). 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Asgeir Moheim og Ingvald Nymoen fratrådte. Mona S 
Svegården fratrådte som varamedlem for Stein Plukkerud og tiltrådte som varamedlem for 
Steinar Grimsrud. 
 
 
Vedtak: 
Nytt møte i kommunestyret fredag 7. oktober 2022 kl 08.30. 
 
 
97/22   
INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
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Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
98/22   
NASJONAL HELSE- OG SAMHANDLINGSPLAN   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Øyer kommune oversender innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan slik de framlegges 
i vedlegg. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune oversender innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan slik de framlegges 
i vedlegg. 
 
 
99/22   
REDUKSJON NATT-TEAM   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
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100/22   
ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 
Tjenesteutvalgets uttalelse: 
Tjenesteutvalget stiller seg bak Formannskapets innstilling. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
101/22   
KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
 
Behandling: 
Saken ble ikke behandlet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
102/22   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG   
 
Valgstyrets innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 holdes valgting  
mandag 11. september 2023. 
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2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av 
valget ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser. 

 
Behandling: 
Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 holdes valgting  
mandag 11. september 2023. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av 
valget ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser. 

 
 
103/22   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Saken ble utsatt jf. Merknad til sakslista. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
104/22   
REFERATER - KST 29.09.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Referatsak nr 2; Tretten – et lokalsamfunn i krise – søknad om økonomisk støtte 
Forslag fra Niklas Aas Skovdahl, Øyer SV: 
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Med bakgrunn i den usikre situasjonen rundt brokollapsen på Tretten bes 
Kommunedirektøren legge fram en sak for kommunestyret i oktober som omfatter: 
- En kartlegging av situasjonen for berørte innbyggere, næringsliv og kommunen. 
- En redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre for å tilpasse 
tjenestetilbudet til situasjonen. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning for innbyggere som har behov for økonomisk 
bistand. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning til lokalt næringsliv som er berørt av situasjonen, 
inkludert kriterier og prioriteringer for tildeling. 
 
Forslaget fra Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
Referatsak nr 3; Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030) Høring 
Forslag fra Nisveta Tiro, Øyer SV: 
Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret for å svare ut denne 
høringen. 
 
Forslaget fra Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Tretten – et lokalsamfunn i krise – søknad om økonomisk støtte 
Med bakgrunn i den usikre situasjonen rundt brokollapsen på Tretten bes 
Kommunedirektøren legge fram en sak for kommunestyret i oktober som omfatter: 
- En kartlegging av situasjonen for berørte innbyggere, næringsliv og kommunen. 
- En redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har og planlegger å gjennomføre for å tilpasse 
tjenestetilbudet til situasjonen. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning for innbyggere som har behov for økonomisk 
bistand. 
- Et forslag til utforming av en støtteordning til lokalt næringsliv som er berørt av situasjonen, 
inkludert kriterier og prioriteringer for tildeling. 
 
Regional plan for det inkluderende Innlandet 2023-2026 (2030) Høring 
Kommunedirektøren bes legge fram en sak for kommunestyret for å svare ut denne 
høringen. 
 
 
105/22   
ORIENTERINGSSAK: POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV 
SENSITIV INFORMASJON FRA ØYER KOMMUNE   
 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
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Behandling: 
Innledning ved ordfører. 
 
Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål. 
 
På bakgrunn av Erling Broens rolle i saken ba ordfører kommunestyret om å vurdere Erling 
Broens habilitet. Erling Broen (Ap) har mottatt sensitiv dokumentasjon og har ikke levert 
dette tilbake til kommunen etter oppfordring fra ordfører. Dokumentasjonen er levert til 
kontrollutvalgssekretariatet. Han er på dette grunnlag politianmeldt. Ordføreren fremmet 
forslag om at Erling Broen erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a som part i 
saken. Erling Broen har uttalt til ordfører at også andre medlemmer av kommunestyret har 
mottatt tilsvarende dokumentasjon som han selv. Ordfører ba om at disse også ber om å få 
vurdert sin habilitet.  
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet. Han har mottatt sensitiv 
dokumentasjon i sin postkasse og levert det til Erling Broen som igjen har levert dette til 
kontrollutvalgssekretariatet. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun har også mottatt sensitiv 
dokumentasjon og levert det til Erling Broen som igjen har levert dette til 
kontrollutvalgssekretariatet. Brit K Lundgård fratrådte.  
 
Erling Broen (Ap) ba på bakgrunn av ordførerens oppfordring om kommunestyrets vurdering 
av sin habilitet. Erling Broen fratrådte. 
 
Britt K Lundgård (Ap) hadde bedt om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Lisa Kramprud (Ap) ba kommunestyret også vurdere ordførers habilitet.  
 
Ordfører ba på bakgrunn av Lisa Kramperuds oppfordring om kommunestyrets vurdering av 
sin habilitet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. 
Varaordfører Nisveta Tiro tiltrådte som møteleder. 
 
 
Habilitetsvurdering med 17 medlemmer i kommunestyret: 
Varaordfører Nisveta Tiro fremmet forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres 
habil. Varaordførerens forslag ble vedtatt med 16 stemmer (8 Sp, 2 SV, 4 Ap, 2 H) mot 1 
stemme (Lisa Kramprud, Ap). Ordfører Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. Varaordfører Nisveta 
Tiro fratrådte som møteleder. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a som direkte part i saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med  
12 stemmer (9 Sp, 2 SV, 1 Ap – Lisa Kramprud) mot 6 stemmer (4 Ap, 2 H).  
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Ordfører fremmet forslag om at Erling Broen erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 
6a som direkte part i saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med 11 stemmer (9 Sp, 2 SV) mot 
7 stemmer (5 Ap, 2 H). 
 
Ordfører fremmet forslag om at Brit K Lundgård erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a som direkte part i saken. Ordførerens forslag ble vedtatt med 11 
stemmer (9 Sp, 2 SV) mot 7 stemmer (5 Ap, 2 H). 
 
Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem for Steinar Grimsrud. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag til vedtak ble vedtatt med 18 stemmer mot 1 stemme (Lisa Kramprud, 
Ap). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
 
Steinar Grimsrud, Erling Broen og Brit K Lundgård tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
 
 


