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EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN 
BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG SAMEIET SLETMOEN 
VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER TIL DE STYRENDE ORGANENE FOR PERIODEN 2019 - 
2023 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/2063     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret inviteres til å velge politiske representanter til de styrende organene i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag, 
sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I. 
 
Saksutredning: 
Det øverste styringsorganet for de fem enhetene er årsmøte/generalforsamling. I tillegg har 
alle enhetene et styre. Når det gjelder Hjortestien borettslag er det vedtektsbestemt at Øyer 
kommune skal være representert med et styremedlem m/personlig varamedlem. Ut over 
dette har Øyer kommune pr i dag et styremedlem i sameiet Hafjelltorget og i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget. I sameiet Sletmoen I har Øyer kommune kun en 
leilighet, der har ikke kommunen vært representert. 
 
I henhold til Øyer kommunes eierpolitikk representerer ordfører med varaordfører som 
vararepresentant, kommunen i årsmøte/generalforsamling i følgende selskap: 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag, 
sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I. 
 
I selskap der kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk dvs at andre enn ordfører 
med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende organer, må 
det treffes særskilt vedtak om representasjon. 
 
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at folkevalgte som er medlem av styret i et 
samvirkeforetak eller selskap er inhabile ved behandling av saker der samvirkeforetaket eller 
selskapet er part i saken.    
 
Vurdering: 
Saken legges fram til behandling uten innstilling. 
 

https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1) Som representanter og vararepresentanter til årsmøte i eierseksjonssameiet 

Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og 
sameiet Sletmoen I velges: 
 

Selskap Representant Vararepresentant 
Eierseksjonssameiet 
Granrudtorget 

    

Hjortestien borettslag     
Granrudmoen borettslag     
Sameiet Hafjelltorget     
Sameiet Sletmoen I     
 
 
2a) Som eventuelle styrerepresentanter velges: 
Selskap Representant Vararepresentant 
Eierseksjonssameiet 
Granrudtorget 

    

Hjortestien borettslag     
Granrudmoen borettslag     
Sameiet Hafjelltorget     
Sameiet Sletmoen I     

 
2b) Styrerepresentasjon fra Øyer kommune avhenger av vedtak i de respektive 
årsmøtene/generalforsamlingene. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV NY REPRESENTANT TIL STYRET I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET 
(KSI) FOR PERIODEN 2019 -2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2111     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 132/19, møte 28.11.2019 
 
Sammendrag: 
Det velges ny representant til styret i kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) for 
perioden 2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Det ble i KST-sak 132/19, møte 28.11.2019 fattet følgende vedtak: 
Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
Odd Inge Vistad (SV) 
 
Som vararepresentant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
Åse Brattrok Ryager (H) 
 
Øyer kommune mottok en e-post fra kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI)  
den 16.12.2019 hvor det ble stilt spørsmål om Odd Inge Vistad som medlem i 
kontrollutvalget også kan sitte som representant i styret i kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet (KSI). 
 
I henhold til kommunelovens § 23-1, 3.ledd, bokstav h) er personer som sitter i styret i et 
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap ikke valgbare til 
kontrollutvalget. 
 
§ 23-1.Kontrollutvalget 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på 
deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre 
samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem 
skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 
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Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. 

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel 
valgbare 

d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i 

h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i 
et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

 
På bakgrunn av dette må det velges ny representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet 
Innlandet (KSI). 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant til styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (KSI) velges: 
 
………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV STYRE TIL TOBIAS SOLBERGS LEGAT FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2181     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret velger et styre på tre medlemmer til Tobias Solbergs legat for perioden  
2019 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Tobias Solbergs legat ble opprettet ved testament i 1949. Statuttene ble senere endret i 
1985. Avkastningen av legatets midler skal gå til ungdom hjemmehørende på Sør- Tretten 
som tar utdanning innen landbruk.  
 
Tobias Solberg legat har en egenkapital pr. 31.12.2010 på kr. 131.043,74. 
Legat med en kapital på over kr. 100.000 må registreres i Brønnøysundregisteret. 
 
Ulike politiske utvalg har opp igjennom årene hatt ansvar for tildeling fra Tobias Solbergs 
legat. Fra 24.11.2011 har følgende medlemmer sittet i styret: 
Marie Skavnes 
Lisa Kramprud 
Roar Øien  
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som styre for Tobias Solbergs legat for perioden 2019 – 2023 velges: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I 
GUDBRANDSDAL ENERGI AS FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 038  
Arkivsaksnr.: 19/2186     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eierpolititikk i Øyer kommune: https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html 
 
Sammendrag: 
Det skal velges en representant og en vararepresentant til generalforsamlingen i 
Gudbrandsdal Energi AS. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunestyre vedtok i K-sak 72/16 møte 25.08.16, gjeldende eierpolitikk for Øyer 
kommune. Eierpolitikken omfatter følgende selskapsformer:  
Kommunalt foretak, vertskommunesamarbeid (§28-1-samarbeid), interkommunalt 
samarbeid (§27), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), stiftelser og 
samvirkeforetak.  
 
Kapitel 4 omhandler eierstyring, her framgår det blant annet (sitat): «I selskap som er 
organisert etter aksjeloven, lov om interkommunale selskaper eller lignende, fremmer 
kommunen sine interesser som eier gjennom deltakelse i generalforsamling og 
representantskap …… Ordfører er kommunens representant i generalforsamling og 
representantskap med varaordfører som vara. Ordfører kan i enkelttilfelle gi andre fullmakt 
til å møte på kommunens vegne.»  
 
I selskap der kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk, dvs at andre enn 
ordfører med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende 
organer, må det treffes særskilt vedtak om representasjon. 
 
I perioden 2015 – 2019 var ordfører valgt som representant med varaordfører om 
vararepresentant. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant og vararepresentant til generalforsamlingen i Gudbrandsdal Energi AS for 
perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Representant: 
Vararepresentant: 
 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR AS 
FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 038  
Arkivsaksnr.: 19/2187     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eierpolititikk i Øyer kommune: https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html 
 
Sammendrag: 
Det skal velges en representant og en vararepresentant til representantskapet i GLØR AS. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunestyre vedtok i K-sak 72/16 møte 25.08.16, gjeldende eierpolitikk for Øyer 
kommune. Eierpolitikken omfatter følgende selskapsformer:  
Kommunalt foretak, vertskommunesamarbeid (§28-1-samarbeid), interkommunalt 
samarbeid (§27), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), stiftelser og 
samvirkeforetak.  
 
Kapitel 4 omhandler eierstyring, her framgår det blant annet (sitat): «I selskap som er 
organisert etter aksjeloven, lov om interkommunale selskaper eller lignende, fremmer 
kommunen sine interesser som eier gjennom deltakelse i generalforsamling og 
representantskap …… Ordfører er kommunens representant i generalforsamling og 
representantskap med varaordfører som vara. Ordfører kan i enkelttilfelle gi andre fullmakt 
til å møte på kommunens vegne.»  
 
I selskap der kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk, dvs at andre enn 
ordfører med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende 
organer, må det treffes særskilt vedtak om representasjon. 
 
I perioden 2015 – 2019 var ordfører valgt som representant med varaordfører om 
vararepresentant. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant og vararepresentant til representantskapet i GLØR AS for perioden  
2019 – 2023 velges: 
 
Representant: 
Vararepresentant: 
 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I 
GUDBRANDSDAL KRISESENTER FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 038  
Arkivsaksnr.: 19/2188     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eierpolititikk i Øyer kommune: https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html 
 
Sammendrag: 
Det skal velges en representant og en vararepresentant til representantskapet i 
Gudbrandsdal krisesenter IKS. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunestyre vedtok i K-sak 72/16 møte 25.08.16, gjeldende eierpolitikk for Øyer 
kommune. Eierpolitikken omfatter følgende selskapsformer:  
Kommunalt foretak, vertskommunesamarbeid (§28-1-samarbeid), interkommunalt 
samarbeid (§27), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), stiftelser og 
samvirkeforetak.  
 
Kapitel 4 omhandler eierstyring, her framgår det blant annet (sitat): «I selskap som er 
organisert etter aksjeloven, lov om interkommunale selskaper eller lignende, fremmer 
kommunen sine interesser som eier gjennom deltakelse i generalforsamling og 
representantskap …… Ordfører er kommunens representant i generalforsamling og 
representantskap med varaordfører som vara. Ordfører kan i enkelttilfelle gi andre fullmakt 
til å møte på kommunens vegne.»  
 
I selskap der kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk, dvs at andre enn 
ordfører med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende 
organer, må det treffes særskilt vedtak om representasjon. 
 
I perioden 2015 – 2019 var ordfører valgt som representant med varaordfører om 
vararepresentant. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant og vararepresentant til Gudbrandsdal krisesenter IKS for perioden  
2019 – 2023 velges: 
 
Representant: 
Vararepresentant: 
 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I 
INNLANDET REVISJON IKS FOR PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 038  
Arkivsaksnr.: 19/2337     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/20 Valgnemnda 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Eierpolititikk i Øyer kommune: https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html 
 
Sammendrag: 
Det skal velges en representant og en vararepresentant til representantskapet i Innlandet 
Revisjon IKS. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunestyre vedtok i K-sak 72/16 møte 25.08.16, gjeldende eierpolitikk for Øyer 
kommune. Eierpolitikken omfatter følgende selskapsformer:  
Kommunalt foretak, vertskommunesamarbeid (§28-1-samarbeid), interkommunalt 
samarbeid (§27), interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS), stiftelser og 
samvirkeforetak.  
 
Kapitel 4 omhandler eierstyring, her framgår det blant annet (sitat): «I selskap som er 
organisert etter aksjeloven, lov om interkommunale selskaper eller lignende, fremmer 
kommunen sine interesser som eier gjennom deltakelse i generalforsamling og 
representantskap …… Ordfører er kommunens representant i generalforsamling og 
representantskap med varaordfører som vara. Ordfører kan i enkelttilfelle gi andre fullmakt 
til å møte på kommunens vegne.»  
 
I selskap der kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk, dvs at andre enn 
ordfører med varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende 
organer, må det treffes særskilt vedtak om representasjon. 
 
I perioden 2015 – 2019 var ordfører valgt som representant med varaordfører om 
vararepresentant. 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
 
 
 

https://www.oyer.kommune.no/eierskap.443035.no.html
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Som representant og vararepresentant til Innlandet Revisjon IKS for perioden  
2019 – 2023 velges: 
 
Representant: 
Vararepresentant: 
 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


