
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 30.03.2017 Tid: 18:00 – 19:30 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem John Berge  
 
 
 
Merknader:   
Dessuten møtte rådmann Ådne Bakke. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
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Orienteringer: 
Rådmann Ådne Bakke orienterte om de første ukene som rådmann i Øyer kommune, temaer 
han jobbet med og det han ville oppnå. 
 
Ordfører Brit K. Lundgård: 
Det ble i formannskapsmøtet den 21.03.2017 enighet om at administrasjonen fremmer en 
egen sak om utsettelse av evalueringen av ny administrativ organisering. Det ble i KST-sak 
23/15 den 23.03.2015 vedtatt en evaluering av ny administrativ organisering i begynnelsen 
av 2017. 
 
Ordføreren takket Eli Eriksrud for innsatsen som konstituert rådmann i perioden  
01.09.2016 – 28.02.2017. 
 

 Utdeling av kulturprisen 2016 til Ingeborg Schübler Gillebo vil foregå i Operaen den 
7.april 2017 

 X-games – videre arbeid. Ønsker X-games velkommen tilbake i 2018 og støtter 
arbeidet med et nordisk X-games 

 Ordfører har deltatt på GE AS styre- og eierseminar i München 29.03.-30.03.2017 

 Møte på Pellestova med hytteboere og andre i vårt distrikt 11.04.2017 kl 15.00 

 Eierskapet – generalforsamlinger og eiermøter 

 Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 05.04.2017 

 Prosess VM-søknad alpint 
 

Lars Høvren, Bondelaget: 
Formannskapets medlemmer inviteres til «Fjøsbesøk med kveldsmat» 19.04.2017 kl 18.00. 
Skriftlig invitasjon vil bli sendt ut. 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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20/17   
OMLEGGING AV BOMPENGETAKSTER E6 - ØYER-TRETTEN   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til endring av takst- og rabattstrukturen for 

strekningen E6 Øyer - Tretten i Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-

2016) og i henhold til det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.  

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med Feil! Fant ikke 

referansekilden.. Takstene må samtidig med endring prisjusteres til gjeldende 

kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 

4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

5. Passeringstak på 40 passeringer i løpet av en kalendermåned for takstgruppe 1 

videreføres. 

6. Timesregelen videreføres for begge takstgruppene. 

7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017. 

Ordningen evalueres etter ett år fra endring. 

 
Behandling: 
Ordføreren holdt en kort orientering. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til endring av takst- og rabattstrukturen for 

strekningen E6 Øyer - Tretten i Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-

2016) og i henhold til det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.  

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med Feil! Fant ikke 

referansekilden.. Takstene må samtidig med endring prisjusteres til gjeldende 

kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 

4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

5. Passeringstak på 40 passeringer i løpet av en kalendermåned for takstgruppe 1 

videreføres. 

6. Timesregelen videreføres for begge takstgruppene. 

7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017. 

Ordningen evalueres etter ett år fra endring. 
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21/17   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017   
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunestyret opphever vedtaket i  K-sak 112/16. 
 
2. Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 
2017, dvs. 20 flyktninger, hvorav ingen enslige mindreårige. 
   
3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 
 
Behandling: 
Mari Botterud (H) orienterte om behandling av saken i Flerkulturelt råd. 
 
Saken har vært lagt frem til uttalelse i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, 
Eldrerådet og Flerkulturelt råd – rådene har tatt saken til orientering. Uttalelsene ble delt ut 
i møtet. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret opphever vedtaket  i  K-sak 112/16. 
 
2. Øyer kommunestyre vedtar å bosette det antall flyktninger IMDI har anmodet om for 
2017, dvs. 20 flyktninger, hvorav ingen enslige mindreårige. 
   
3. Øyer kommunestyre ber om statusrapport for bosetting i forbindelse med 
kvartalsrapporteringen. 
 
 

22/17   
PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5  SLUTTBEHANDLING 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.4.2016 og bestemmelser sist revidert 
13.3.2017, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Pkt 2.1. endret tabell 
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Pkt.  5.2. Før utbygging kan starte forplikter forslagsstiller seg til å delta i finanseringen av 
gang- og sykkelveg, langs fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: 
«Kommunestyret avviser planforslaget og sender det tilbake til administrasjonen. 
Kommunestyret ber om at det utarbeides et detaljplanforslag som er i samsvar med 
gjeldende områdeplan for Haugan, vedtatt av kommunestyret den 15.12.2011 i K-sak 
137/11». 
 
Ved alternativ avstemming mellom planutvalgets innstilling og Arbeiderpartiets forslag ble 
planutvalgets innstilling vedtatt med 15 mot 9 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.4.2016 og bestemmelser sist revidert 
13.3.2017, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Pkt 2.1. endret tabell 
 
Pkt.  5.2. Før utbygging kan starte forplikter forslagsstiller seg til å delta i finanseringen av 
gang- og sykkelveg, langs fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 

23/17   
REFERATSAK   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsaken tas til underretning. 
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24/17   
REFERATER - ÅRSMELDINGER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Årsmeldinger 2016 for Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, Eldrerådet og 
Flerkulturelt råd ble delt ut i møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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