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MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 22.10.2020 Tid: 18:30 - 22:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten på 
kveldstid.  
 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
Orientering om planer for flerbrukshall i Øyer ved Kjell Tore Bjørnhaug og Generalsekretær 
i E-sportforbundet (45 min) 
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KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/20 Formannskapet 13.10.2020 
 
74/20 Kommunestyret 22.10.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Kunnskapsgrunnlag, Kommunal planstrategi Øyer kommune 2020-2023, av 5. 
oktober 2020 

2. Folkehelseprofil for Øyer kommune 2020, FHI 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
FSK-sak 28/2020 og 38/2020 Kommunal planstrategi Øyer 2020-2023 - Oppstart 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram Kunnskapsgrunnlag i forbindelse med utarbeidelse av 
planstrategi for Øyer kommune.  
 
Formannskapet inviteres til å gi innspill til punkter til debatt i Kunnskapsgrunnlaget.   
 
Saksutredning: 
I forbindelse med utarbeidelse av planstrategi for Øyer kommune 2020-2023 legger kom-
munedirektøren fram kunnskapsgrunnlag som gir oversikt over utviklingstrekk og utfordring-
er i kommunen.  
 
Nasjonale forventinger legger til grunn at FNs bærekraftmål skal følges opp i arbeidet med 
planstrategi og kommunal planlegging. FN definerer bærekraftig utvikling som å imøtekom-
me dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at framtidige generasjoner skal få dekket 
sine behov. Det er definert 17 utviklingsmål som Norge har forplikta seg til å nå innen 2030. I 
kunnskapsgrunnlaget for Øyer kommune henvises det til de aktuelle bærekraftmål innenfor 
temaene som kunnskapsgrunnlaget beskriver.  
 
Notatet inneholder spørsmål og momenter til debatt for formannskapet.  
 
Vurdering: 
Utviklingstrekk og utfordringer som framstilles i Kunnskapsgrunnlaget skal ligge til grunn for 
prioriteringer i planstrategien for Øyer kommune 2020-2023.  
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På bakgrunn av politiske innspill til kunnskapsgrunnlaget vil kommunedirektøren legge fram 
oversikt over kommunens planer og en vurdering av om disse skal rulleres de neste fire åre-
ne.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Formannskapet gir følgende innspill: 

- … 
- … 
- … 

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2020 sak 113/20 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak i planstrategisaken fra SP/SV: 
«Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et 
grundig, forankret og  omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet.  En 
annen viktig faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. For å få dette til 
foreslår SP/SV følgende framdriftsplan: 
 
-              Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal 
utarbeides et forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte kunnskapsgrunnlaget. 
-              Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).      
-              Februar 2021: Vedtak av planstrategien». 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
AP/H støtter forslaget fra SP/SV. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
SP/SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Formannskapet tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Formannskapet gir følgende innspill: 
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Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et 
grundig, forankret og  omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet.  En 
annen viktig faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. For å få dette til 
foreslår SP/SV følgende framdriftsplan: 

-              Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal 
utarbeides et forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte 
kunnskapsgrunnlaget. 
-              Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).      
-              Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
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POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT - OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSUTVALG 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3492     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/20 Formannskapet 20.10.2020 
 
75/20 Kommunestyret 22.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Bakgrunn: 
Det ble i forrige ordførerperiode utarbeidet nytt politisk reglementshefte for Øyer 
kommune. En forlengelse av dette arbeidet var å revidere det politiske 
delegeringsreglementet. Dette reglementshefte vil danne grunnlaget for det videre 
administrative delegeringsreglementet. 
Det politiske delegeringsreglementet skal behandles av kommunestyret. 
 
Vurdering: 
Det er en forutsetning av at det blir utarbeidet et helhetlig delegeringsreglement som tar for 
seg hele kommunens virksomhet i henhold til de rammer Kommuneloven legger til grunn. 
 
Administrasjonen legger opp til en prosess der det politiske delegeringsreglementet skal 
være politisk behandlet innen 01.05.2021. 
 
Arbeidsutvalget som blir oppnevnt bør ha i struktur samme sammensetning som det 
utvalget som utarbeidet nytt politisk reglementshefte for kommunen. 
 
Dette innebærer et arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der administrasjonen får 
ansvaret for sekretærfunksjonen. I tråd med tidligere utvalg så skal posisjonen ha to plasser 
og opposisjonen 1 plass. 
 
Mandatet til det politiske arbeidsutvalget blir: 

1. Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 
utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 

2. Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
3. Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
4. Delegering av saker/saksområder Formannskapet. 
5. Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
6. Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
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7. Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
8. Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
9. Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

 
Det er viktig å ta med seg at delegering også omhandler innstillingsrett til overordna organ. 
Når det politiske arbeidsutvalget er ferdig med sin innstilling bør det høres i de respektive 
politiske partiene med påfølgende arbeidsmøte i kommunestyret før saken legges fram til 
endelig behandling. 
 
For å sikre god informasjon og involvering bør det underrettes i Formannskapet og 
Kommunestyret om arbeidet og framdriften. 
 
For å sikre sammenheng mellom arbeidet med reglementsheftet og arbeidet med 
delegeringsreglementet er det en fordel å ha med seg følgende:  
 Synliggjøre utgangspunktet: K-sakene 108/19 om politisk organisering og 113/19 om 

politisk reglementshefte. 
 Politisk reglementshefte har et eget kapitel om delegeringsreglementet som blant annet 

dekker prinsipper for delegering og retningslinjer for bruk av delegert myndighet – 
dette må det nye arbeidsutvalget ta utgangspunkt i. 

 Politisk reglementshefte har i reglementet for de enkelte utvalgene en opplisting av 
saksområder det enkelte utvalget skal «dekke» - dette må det nye arbeidsutvalget ta 
utgangspunkt i.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra 
posisjonen og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for 
sekretærfunksjonen. 

2. Arbeidsutvalgets mandat: 
 Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 

utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 
 Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
 Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
 Delegering av saker/saksområder til Formannskapet. 
 Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

3. Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske 
partiene før endelig vedtak i kommunestyret. 

4.  Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 
avgjørelse. 

5. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021. 
 
Ådne Bakke 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2020 sak 117/20 

 
Behandling: 
Punkt 1: 
Forslag fra SP/SV (posisjonen): 
Representanter:   Vararepresentanter: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli Varaordfører Nisveta Tiro 
Randi Øverhaug Sagheim  Stein Plukkerud 
 
Forslag fra AP/H (opposisjonen): 
Representant:    Vararepresentant: 
Brit Kramprud Lundgård  Roar Øien 
 
Punkt 1: Forslagene fra posisjonen og opposisjonen ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2-5: Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere, der to er fra 
posisjonen og en fra opposisjon. Administrasjonen har ansvaret for 
sekretærfunksjonen. 
Som representanter og vararepresentanter velges: 
Representanter:   Vararepresentant: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli Varaordfører Nisveta Tiro 
Randi Øverhaug Sagheim  Stein Plukkerud 
Brit Kramprud Lundgård  Roar Øien 

2. Arbeidsutvalgets mandat: 
 Prinsipper for delegering og videredelegering. Dette gjelder delegering til politiske 

utvalg og deres mulighet til å delegere videre til bl.a. kommunedirektøren. 
 Opplisting av saker/saksområder som skal ligge til Kommunestyret. 
 Delegering av saker/saksområder til Ordføreren. 
 Delegering av saker/saksområder til Formannskapet. 
 Delegering av saker/saksområder til Plan og miljøutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Tjenesteutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommuneplanutvalget. 
 Delegering av saker/saksområder til Partssammensatt utvalg. 
 Delegering av saker/saksområder til Kommunedirektøren. 

3. Endelig innstilling fra arbeidsutvalget sendes på høring til de respektive politiske 
partiene før endelig vedtak i kommunestyret. 

4.  Det gjennomføres en arbeidsøkt i kommunestyret før saken legges fram til endelig 
avgjørelse. 

5. Saken legges fram til endelig vedtak innen 01.05.2021. 
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UTSETT AVVIKLINGEN AV GRANHEIM 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3513     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
118/20 Formannskapet 20.10.2020 
 
76/20 Kommunestyret 22.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune er bekymret for det framtidige rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke 
pasienter i Innlandet. 
 
Sykehuset Innlandet har tidligere vedtatt å legge ned Granheim lungesykehus i Gausdal og 
flytte virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer. Øyer kommune er kjent med at det 
fortsatt jobbes med å frigjøre nødvendige arealer. Vi kan ikke se at alternativene for 
plassering som nå vurderes er hensiktsmessige, verken for utviklingen av spesialisert 
lungerehabilitering eller for andre fagområder ved sykehuset som kan bli berørt. 
En flytting av virksomheten på Granheim medfører en betydelig reduksjon av døgnplasser til 
pasienter med behov for lungerehabilitering. Når spesialisthelsetjenesten bygger ned sine 
rehabiliteringstilbud, vil mer av ansvaret falle på kommunene. I dag mangler kommunene 
både kapasitet og kompetanse til å ta hånd om disse pasientene på en god nok måte. 
 
Flere helseaktører har den siste tiden pekt på at rehabiliteringstilbudet for koronapasienter i 
Norge er for dårlig. Langtidsvirkningene av koronautbruddet er ennå ikke kjent, men 
erfaringene til nå viser at de pasientene som blir dårligst får et stort behov for spesialisert 
rehabilitering og oppfølging i etterkant. Alternativet til et tilbud på Granheim vil trolig bli økt 
kjøp av tjenester ved private rehabiliteringsinstitusjoner.  
 
Vurdering: 
Tilsvarende sak blir lagt frem for Gudbrandsdaltinget den 26.10.20.  Både for å understreke 
viktigheten av saken og for at vårt syn skal nå styret i Sykehus Innlandet før deres styremøte 
den 23.10.20, mener ordfører at Øyer kommune skal gjøre et eget vedtak i saken.   
 
Ordførerens forslag til innstilling: 
I lys av covid-19 pandemien og utfordringen med å finne egnede arealer ved sykehuset på 
Lillehammer, mener Øyer kommune at en samlokalisering av lungerehablitering med den 
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somatiske virksomheten i sykehuset bør utsettes til det nye Mjøssykehuset står ferdig. 
Vedtaket sendes til styret i Sykehus Innlandet.                 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2020 sak 118/20 

 
Behandling: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
I lys av covid-19 pandemien og utfordringen med å finne egnede arealer ved sykehuset på 
Lillehammer, mener Øyer kommune at en samlokalisering av lungerehablitering med den 
somatiske virksomheten i sykehuset bør utsettes til det nye Mjøssykehuset står ferdig. 
Vedtaket sendes til styret i Sykehus Innlandet.                 
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SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR 
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K40  
Arkivsaksnr.: 20/1885     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
70/20 Kommunestyret 24.09.2020 
 
77/20 Kommunestyret 22.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om godkjenning av vald for rådyr - Skjema 
 
Sammendrag: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr, jf eiendoms og arealoversikt 
nedenfor.  I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning 
av vald, hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I 
tillegg er det utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 
2016 – Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. Det følger av § 9 i 
forskriften at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til 
jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer 
minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Minstearealet for rådyr er på 1500 daa og det 
er i søknaden oppgitt et tellende areal på 2424,5 daa. I veilederen til forskriften står det at 
kommunen likevel må utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i 
betraktning at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der 
hvor strukturen på valdet (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og 
effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre 
ordninger.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, samt iht veilederen til forskriften (veileder M478 2016) at søknad om godkjenning 
av vald for jakt på rådyr avslås. Dette med begrunnelse i valdets avgrensning, form og 
størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv viltforvaltning. 
 
Kommunedirektøren foreslår videre at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som 
kommunal viltmyndighet, så raskt som mulig, tar kontakt med rettighetshaverne og prøve å 
finne en løsning som ivaretar en rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette 
området. 
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Saksutredning: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr. Søknaden omfatter 
eiendommene gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. 
 
I søknaden er det oppgitt følgene totalareal og tellende areal for de ulike eiendommene: 

Eiendommens navn Gnr/Bnr/Fnr Totalt areal Tellende areal 
Kvam 57/1 1700,8 daa 1254,9 daa 
Skarsskogen 59/2 1126,9 daa 1067,1 daa 
Kvam fjøstomt 57/12 32,7 daa  22 daa 
Tillegg fjøstomt 57/13 3,8 daa 3,7 daa 
Skarsmoen 
skytterbaneanlegg 

59/2/2 86,3 daa 76,8 daa 

  
Dette gir totalt 2424,5 daa tellende areal. Det søkes i tillegg om godkjenning av 271,7 daa 
annet areal som grunnlag for fellingstillatelse.  
Frants Kvam har meldt at disse eiendommene er trukket ut av grunneierlaget – Nordbygda 
jaktforvaltning og vil ikke inngå i valdet Øyer Østside Forvaltningsområde. 
 
Lovgrunnlaget: 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning av vald, 
hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I tillegg er det 
utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 2016 – Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. 
 
§ 9 Krav til vald for jakt på elg, hort og rådyr 
Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, 
hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet 
for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. 
 
§ 10 Søknad om godkjenning av vald 
Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. 
mai. Søknaden skal bl.a inneholde opplysninger om hvilken art søknaden gjelder for, kart 
som tydelig viser grensene for valdet m.m. 
 
§ 11 Godkjenning og endring av vald omhandler bestemmelser om hvordan kommunen skal 
behandle søknad om godkjenning av vald. Det følger bl.a av § 11 at godkjenning av nye eller 
endringer av eksisterende vald skal behandles innen 15. juni. Det følger videre av § 11 at 
jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent vald, skal melde dette 
skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen. I veilederen til forskriften står 
det at kommunen skal vurdere om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene i §§ 9 og 10. 
Valdet kan ikke godkjennes dersom disse kravene ikke er oppfylt. Kommunen må likevel 
utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i betraktning at det som 
hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der hvor strukturen på 
valdet (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning, 
bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre ordninger. 
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Hva som regnes som tellende areal fremgår av § 8 i forskriften. For elg, hjort og rådyr skal 
kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. 
Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor 
betydning for vedkommende art. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger 
disponeres av vedkommende viltart trekkes ut av tellende areal. Endelig fastsettelse av 
tellende areal for godkjent vald foretas administrativt iht § 8 og iht praksis i kommunen. 

I Øyer er det gjennom Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever fastsatt et 
minsteareal for rådyr på 1500 daa. 

Hjorteviltforvaltning i Øyer kommune: 
I Øyer har man i utgangspunktet 2 vald for forvaltning av hjorteviltartene elg, hjort og rådyr; 
ett på vestsida av Lågen – Øyer Vestside forvaltningsområde og ett på østsida av Lågen – 
Øyer Østside forvaltningsområde. For elg har man på vestsida etablert et større felles vald 
med Gausdal som omfatter Øyer vestside og «Østre». På Øyer Østside forvaltes alle 3 
hjorteviltartene; elg, hjort og rådyr gjennom Øyer Østside forvaltningsområde. Dette er et 
samarbeid mellom både private rettighetshavere/grunneierlag og Øyer Statsallmenning. Elg 
og hjort forvaltes gjennom 5-årige bestandsplaner og kvote for rådyr tildeles som «kvotefri 
jakt». Øyer Østside forvaltningsområde er organisert med et eget styre med representanter 
fra de ulike grunneierlagene og fjellstyret, og fjellstyret innehar sekretærfunksjonen. 
 
Vurdering: 
Søknad om godkjenning av vald fra Frants Kvam for eiendommene; 57/1- Kvam, 59/2 – 
Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen 
Skytterbaneanlegg tilfredsstiller de formelle kravene iht § 10. Arealene som er oppgitt i 
søknaden er videre innenfor kravet om at det skal være et tellende areal tilsvarende 
minstearealet for vedkommende viltart, jf § 9. Det følger videre av § 9 at valdet skal ha en 
avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. I veilederen til forskriften 
står det i forbindelse med vurdering av søknaden, at det må utøves skjønn når valdets form 
og avgrensning vurderes og at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med 
store enheter. Der hvor strukturen på valdet (avgrensning, form, størrelse) er til hinder for 
en rasjonell og effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med rettighetshaverne 
arbeide for en bedre ordning. 
 
I Øyer kommune har man i dag en god og effektiv forvaltning av hjorteviltet og en god 
valdstruktur. Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr forvaltes av 2 vald, ett på østsida av Lågen 
og ett på vestsida. For elg er det på vestsida et felles vald med Gausdal. I løpet av de siste 20 
årene har det vært en positiv utvikling av valdstrukturen i Øyer kommune. Tidligere var det 
små vald på grunneierlagsnivå. Så gikk to eller flere grunneierlag sammen og dannet større 
vald/forvaltningsområde med godkjente bestandsplaner og nå i dag har man som nevnt to 
store vald. På Øyer Østside er dette valdet på ca 430000 daa (telende areal elg). Det har vært 
forvaltningsmessige grunner for denne utviklingen. Det har vært et overordnet mål å ha en 
valdstruktur som bidrar til en bestandsvis forvaltning av hjorteviltressursene. En god 
organisering og en god valdstruktur er etter kommunedirektørens vurdering helt avgjørende 
for å nå vedtatte målsettinger for forvaltningen av hjorteviltet, for å kunne gjennomføre 
ulike forvaltningstiltak og for å kunne forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte. 
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Kommunedirektøren kan ikke se at det ligger forvaltningsmessige grunner bak at 
eiendommene er trukket ut av grunneierlaget og at det søkes om godkjenning av eget vald 
for rådyr. Det er og har vært et mål at man skal legge til rette for en bestandsvis forvaltning 
av viltressursene og Kommunedirektøren kan vanskelig se at dette lar seg gjøre på et vald på 
2424 daa. Konsekvensen av at arealet er trukket ut av grunneierlaget er at det omsøkte 
arealet ikke kan benyttes til jakt på elg eller hjort. Dette blir totalt sett en dårlig forvaltning 
av utmarksressursene. Videre vil jaktområdet bli fragmentert og naboeiendommene vil bli 
mindre egnet for jakt på elg og hjort. Etter kommunedirektørens vurdering er det svært 
uheldig at man får et område mellom Øyer og Tretten hvor en ikke får beskattet bestandene 
av elg og hjort på en rasjonell og effektiv måte. Erfaringer viser at hvis man ikke får beskattet 
hjorteviltbestandene som oppholder seg nede i dalbunnen, nede mot både infrastruktur 
som veg og jernbane og mot bebyggelse, så vil det gi uheldig konsekvenser, og i dette 
tilfellet mht påkjørsler.  
 
Innen et vald kan det være mange jaktfelt og det er valdet selv som velger en egnet 
jaktfeltstruktur. Dette er viktig for å beskatte og forvalte hjorteviltet, men også for sikre 
allmenheten, og i mange tilfeller også rettighetshavere og folk innenfor ei grend, muligheten 
til å utøve jakt. Etter kommunedirektørens vurdering er dette en mye bedre måte å ivareta 
disse interessene på enn å etablere nye og småe vald. Det følger av veilederen til forskrift 
om forvaltning av hjortevilt at der strukturen på et vald (avgrensning, form og størrelse) vil 
være til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning bør kommunen i samarbeid med 
jaktrettshaverne arbeide for en bedre ordning. Kommunedirektøren vil som kommunal 
viltmyndighet invitere Frants Kvam og rettighetshaverne til et møte for å prøve å finne en 
løsning mht rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Kommunedirektøren ser videre at hvis man åpner for egne vald med et begrenset 
arealgrunnlag, som i dette tilfellet, så vil det gi presedens mht andre saker, og man får en 
negativ utvikling i valdstruktur i kommunen, noe som vil være svært uheldig. 
Som nevnt ovenfor tilfredsstiller omsøkt areal minstekravet mht tellende areal. Valdet er 
likevel på mange måter delt i 2 med et areal ovenfor gården Kvam og et areal mellom Kvam, 
Rindheim og Skarsmoen, jf vedlagte kart. Det vil etter kommunedirektørens vurdering være 
mulig å jakte rådyr på dette arealet, men i forhold det som er nevnt som vurderingskriterium 
for godkjenning av vald; at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store 
enheter og at valdet skal ha en form og avgrensning (avgrensning, form og størrelse) som 
ivaretar en rasjonell og effektiv viltforvaltning, så mener kommunedirektøren at det 
omsøkte valdet ikke tilfredsstiller disse hensynene.  Kommunedirektøren mener at det bør 
være forvaltningsmessige grunner for etablering av nye vald. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
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Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
 

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.06.2020 sak 76/20 

 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP), Lars Høvren (SP) og Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) ba om å få 
vurdert sin habilitet, i forhold til at de er grunneiere, og med det via grunneierlaget medlem i 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort. Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Hilde 
Margaret Strangstadstuen fratrådte. 
 
Habilitetsspørsmålet ble vurdert etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 6 annet ledd: 
 

 Foreligger det et særegent forhold?  
Det foreligger ikke et nært personlig forhold eller nært vennskap eller sterkt 
motsetningsforhold mellom søker og de nevnte medlemmene i plan- og miljøutvalget. Det 
særegne forholdet er at flere medlemmer i plan- og miljøutvalget er grunneiere og medlem i 
ulike jaktlag.  
 

 Er det særegne forholdet egnet til å svekke tilliten?  
Dette betyr at det etter omstendighetene kan foreligge inhabilitet i tilfeller hvor det reelt sett 
ikke foreligger grunn til å tro at tjenestemannen/folkevalgte lar seg påvirke. Tilliten må altså 
vurderes utenfra. I vurderingen må det legges vekt på innbyggernes alminnelige forventning 
til og oppfatning av omstendighetene. At tjenestemannen/folkevalgte selv mener at 
han/henne ikke lar seg påvirke, er derfor ikke avgjørende. I vurderingen skal det legges vekt 
på to momenter; 1) vil avgjørelsen i saken innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for 
ham/henne eller noen som han/henne har nær personlig tilknytning til, 2) er 
inhabilitetsinnsigelse reist av en part.  
 
«Særlig fordel, tap eller ulempe»; Det må dreie seg om en fordel eller ulempe som tilkommer 
vedkommende spesielt, eller som vedkommende vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange 
eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for tjenestemannen/folkevalgte. Kvam har trukket ut sitt areal fra Nordbyga jakt, slik 
at det vanskeliggjør jaktforholdet til andre jaktlag. Dette gjorde Kvam før innsendt søknad. 
Kvams søknad påvirker ikke grunneierne i foreliggende sak, og de oppnår ingen fordeler eller 
ulemper.. Medlemmene i Plan- og miljøutvalget føler selv at de kan behandler saken på en 
forsvarlig måte, og de føler seg ikke inhabile. Plan- og miljøutvalget mener at tilliten ikke 
svekkes utenfra.  
 
Det er ikke reist inhabilitetsinnsigelse av en part.  
 
Alle tre ble funnet habile og tiltrådte. 
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Marthe Lang-Ree (SP) foreslo at saken innstilles til kommunestyret, da det ansees som en 
prinsipiell avgjørelse.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.09.2020 sak 70/20 

 
Behandling: 
Ordføreren fremmet forslag om at kommunestyrets behandling utsettes til 22.10.2020. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Kommunestyrets behandling utsettes til 22.10.2020. 
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FLERKULTURELT RÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 - VALG AV NESTLEDER 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2062     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
78/20 Kommunestyret 22.10.2020 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Særutskrift KST-sak 138/19, møte 28.11.2020 – Valg av flerkulturelt råd for perioden 

2019 - 2023 
 Flerkulturelt råd: Sak 4/20, møte 03.06.2020  
 Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 (KST-sak 113/19, 

møte 31.10.2020). 
 

Sammendrag: 
Madi Kasim velges til nestleder i flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Flerkulturelt råd fattet i sak 4/20, møte 03.06.2020, følgende enstemmige vedtak: 
Madi Kasim velges som nestleder. 
 
Kommunestyret har besluttet, reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer  
2019 – 2023, følgende:  
Kommunestyret velger leder og nestleder. 
Mona S. Svegården ble i K-sak 138/19 valgt som leder av rådet.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til rådets enstemmige innstilling i sak 4/20, og rår kommunestyret 
til å velge Madi Kasim som nestleder for flerkulturelt råd for perioden  
2019 – 2023.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Madi Kasim velges til nestleder i flerkulturelt råd for perioden 2019 – 2023. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER 01.01.2021 - 31.12.2024: 
ORGANISERING AV FELLES FORLIKSRÅD 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1525     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/20 Kommunestyret 22.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
 Særutskrift KST-sak 145/19, møte 28.11.2019 – Opprettelse av felles forliksråd – 

Lillehammer, Øyer og Gausdal 
 Brev fra Innlandet politidistrikt datert 31.03.2020 
 Særutskrift KST-sak 59/20, møte 03.09.2020 – Valg av forliksrådsmedlemmer for 

perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 
 Særutskrift KST-sak 5/06, møte 26.01.2006 – Utvalg for faste møtefullmektiger til 

forliksrådet 
 Domstolloven 
 Rundskriv G 55/99 Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere, 

skjønnsmenn og jordskiftemeddommere høsten 1999 - våren 2000 
 Brev fra Innlandet politidistrikt 07.10.2020 
 
Sammendrag: 
Det velges navn til  felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner. 
 
Det velges medlemmer, leder blant disse og varamedlemmer til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024.  
 
Kommunestyrets vedtak i KST-sak 5/06, 26.01.2006 om valg av fem felles møtefullmektiger 
til forliksrådet for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner, videreføres. 
 
De tre kommunestyrene behandler saken hver for seg med likelydende innstilling. 
 
Saksutredning: 
Valg av forliksrådsmedlemmer/varamedlemmer: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 145/19, møte 28.11.2019: 
 Kommunestyret i Øyer vedtar en sammenslåing av forliksrådene i Lillehammer, Øyer og 

Gausdal i hht Domstollovens § 27, syvende ledd.  
 Lederne i de eksisterende forliksrådene gis fullmakt til å etablere et felles forliksråd på 

grunnlag av de eksisterende medlemmene med tanke på sammensetningen av rådet i 
hht Domstollovens § 27, andre ledd. 
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 I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal fra 1.1.2021. 

 
Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge og er både en 
meklingsinstitusjon og en domstol. Det er kommunestyret som velger medlemmer til 
forliksrådet. Namsfogden i Innlandet ivaretar funksjonen som forliksrådssekretær for 
forliksrådene i Innlandet.  
 
Det skal velges tre faste og tre varamedlemmer til forliksrådet. Etter sammenslåingen av 
forliksrådene i Lillehammer, Øyer og Gausdal skal det velges et medlem og et varamedlem 
fra hver kommune. Det skal både blant medlemmer og varamedlemmer være både kvinner 
og menn. Varamedlemmene skal bli oppnevnt i rekkefølge. 
 
Innlandet politidistrikt skriver i sitt brev datert 07.10.2020: 
«Kan vi be om at dere navner det nye forliksrådet til "Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og 
Gausdal" ?  
Samme type benevnelsen er foreslått for resten av Innlandet, eks. Forliksrådet i Nord-
Gudbrandsdal, Forliksrådet i Nord-Østerdal osv.  
Bakgrunnen for det er at alle forliksrådene i Innlandet da får lik språkstruktur fremover. I dag 
er det noe varierende benevnelser, men med de nye felles rådene som Innlandet nå får etter 
hvert,  er det mulig å få navnebenevnelsen lik».  
 
Tidligere vedtak angående valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer 
Kommunestyret i Øyer kommune har i KST-sak 59/20 den 03.09.2020 valgt Håvard 
Granskogen og Åse Brattrok Ryager som medlem/varamedlem i felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. Det er 
presisert at det senere vil bli tatt stilling til hvem som blir medlem/varamedlem i felles 
forliksråd. 
 
Kommunestyret i Gausdal kommune har i sak 61/20 den 24.09.2020 valgt Guro Ihler som 
medlem og Hege Rundsveen som varamedlem i felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og 
Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Kommunestyret i Lillehammer kommune har i sak 79/20 den 24.09.2020 valgt Steinar 
Heltmark og Liv Gun Gratzer som medlem/varamedlem i felles forliksråd for Lillehammer, 
Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024. 
 
Valg av faste møtefullmektiger til felles forliksråd: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 5/06, møte 26.01.2006: 
1. Øyer kommunestyre oppnevner felles møtefullmektiger til forliksrådet med Gausdal og 
Lillehammer som beskrevet i saksutredningen. 
2.Myndigheten til å oppnevne møtefullmektiger fra Øyer delegeres til rådmannen. 
 
Ved hvert forliksråd skal det være oppnevnt et antall faste møtefullmektiger, oppnevnt av 
kommunen for 4 år. Antall fullmektiger følger av kommunes innbyggerantall, det skal være 
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minimum tre. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minimum fem 
faste møtefullmektiger. 
 
Funksjonen møtefullmektig innebærer å representere/prosedere for en part i forliksrådet, 
det være seg både privatpersoner og firmaer eller hvilken som helst part som ikke selv kan 
møte, bl.a. av praktiske grunner, for eksempel lang reise. 
 
Som fast møtefullmektig «…kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig 
god samfunnsmessig kunnskap og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk». 
 
Ifølge loven er det ingenting i veien for å oppnevne felles fullmektiger for flere kommuner, 
så lenge kommunene tilhører samme tingrettsembete. Det ble fra 01.01.2006 oppnevnt fem 
felles forliksrådsfullmektiger for Lillehammer, Gausdal og Øyer, fordelt med 3 - 1 - 1. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektørene foreslår at kommunestyrevedtak fra januar 2006 om at det 
oppnevnes fem felles forliksrådsfullmektiger for Lillehammer, Gausdal og Øyer fordelt med 3 
- 1 – 1, videreføres. 
 
Det er naturlig at ledervervet og rekkefølgen på de tre varamedlemmene til felles forliksråd 
rullerer mellom kommunene. Dette hensynet følges opp ved oppnevning for neste 
valgperiode.  
 
Likelydende innstilling blir lagt fram til behandling i de tre kommunestyrene. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Som navn på felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner velges: 
«Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal». 
 

2. Som forliksrådsmedlemmer/forliksrådsvaramedlemmer til felles forliksråd for 
Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 
velges: 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
1.Åse Brattrok Ryager, Øyer    1. Liv Gun Gratzer, Lillehammer 
2.Guro Ihler, Gausdal     2. Hege Rundsveen, Gausdal 
3.Steinar Heltmark, Lillehammer   3. Håvard Granskogen, Øyer 

 
3. Som leder til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for 

perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges: Åse Brattrok Ryager, Øyer 
 

4. Tidligere vedtak om oppnevning av felles møtefullmektiger til forliksrådet videreføres. 
  
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


